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Voorwoord: 

 

Ik ben Wilma Classens en ben afgestudeerd aan de opleiding: Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening. Vanaf 2011 heeft Kinderdagverblijf Poemelke zijn deuren geopend. 

Kinderdagverblijf Poemelke biedt dagopvang aan kinderen tussen de 0 en de 12 jaar. 

De opvang vindt plaats in een samengestelde groep. Dit wil zeggen dat er tijdens de 

avonduren en de vakantie / vrije dagen de mogelijkheid bestaat dat kinderen in de 

leeftijd van 4 – 12 jaar geplaatst worden bij kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.  

Kleinschaligheid en vertrouwelijkheid zijn de basisprincipes waarop Kinderdagverblijf 

Poemelke zijn beleid heeft geschreven.  

In onze visie staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen manier van 

benaderen. Ook ontwikkelt elk kind zich in zijn eigen tempo. Door kleinschaligheid aan te 

bieden, kan zelfs in een samengestelde groep aandacht worden gegeven aan ieder kind 

als individu.  

De voertaal binnen Kinderdagverblijf Poemelke is Nederlands.  

 

Dit pedagogisch plan is gebaseerd op de vier uitgangspunten genoemd in de Wet 

Kinderopvang 2011. Deze 4 uitgangspunten zijn: 

• Een gevoel van emotionele veiligheid; 

• Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie; 

• Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie; 

• De kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te 

maken; 

 

In dit beleidsplan is te lezen hoe Kinderdagverblijf Poemelke vormgegeven wordt, en 

waar we extra aandacht aan willen besteden om de ontwikkeling van de kinderen zo veel 

mogelijk te stimuleren. In dit pedagogisch beleidsplan staat welke uitgangspunten en 

werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen. Dit 

pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een 

eenduidige aanpak van de pedagogisch begeleid(st)ers.  

Daarnaast voldoet ons beleidsplan aan wat in de ‘beleidsregels kinderopvang’ staat. En 

ook aan het ‘toetsingskader kinderopvang’ wat opgesteld is door de GGD. 

 

Verder willen we nog benoemen dat overal waar ‘ouders’  staat ook ‘verzorgers’  gelezen 

kan worden. 

 

 

Doel van het beleidsplan: 

 

Middels dit beleidsplan laten wij u kennismaken met de handvatten en uitgangspunten 

die wij hanteren in de verzorging, omgang en opvoeding van de kinderen. 

Dit beleidsplan dient ter naslagwerk dat op alle momenten in gezien kan worden door de 

leidinggevenden en de pedagogisch begeleid(st)ers om zo op een eenduidige manier 

begeleiding te kunnen bieden aan de kinderen. 

Dit plan is openbaar en ligt altijd ter inzage voor ouders. 
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Hoofdstuk 1 

Competenties Wet Kinderopvang 

 

1.1. Een gevoel van emotionele veiligheid 

 

Hieronder verstaan wij dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Het kind zit lekker in 

zijn vel en kan zichzelf zijn. Doordat het kind zich geborgen voelt kan het gemakkelijk 

contact maken met andere kinderen, maar ook met de groepsleiding. 

Het kind durft zijn gevoelens te uiten.  

De persoonlijkheidsontwikkeling verloopt soepeler wanneer kinderen zich in hun 

omgeving op hun gemak voelen (emotionele veiligheid). Voor een goede 

persoonlijkheidsontwikkeling is het daarom gewenst dat kinderen vanaf het begin een 

gevoel van vertrouwen in hun omgeving en vooral in mensen krijgen. Dat gevoel van 

vertrouwen is afhankelijk van hoe ouders zich opstellen. Daarom willen wij als 

Kinderdagverblijf aandacht besteden aan dit aspect. Dit doen we door de kinderen veel 

aandacht te geven, waardoor ze liefde ervaren (een gevoel van zorg en geborgenheid). 

Als kinderen de omgeving als positief ervaren, zullen ze een elementair vertrouwen 

ontwikkelen in andere mensen. Maar hierbij ontwikkelen ze ook een positieve 

zelfwaardering1.  

 

Basisregels i.v.m. emotionele veiligheid: 

 

De pedagogisch begeleid(st)er communiceert met de kinderen. 

* Elk kind is uniek en heeft zijn eigen benadering. Pedagogisch begeleid(st)ers kijken en 

luisteren goed naar de kinderen; ze proberen steeds te begrijpen wat de kinderen 

bedoelen en wat er in hen omgaat. 

Al onze pedagogisch begeleid(st)ers communiceren met de kinderen zoals deze dat nodig 

hebben. Er wordt gekeken naar de eigen wijze en het eigen niveau waarop het kind zich 

ontwikkelt. Ze trachten aan te sluiten bij datgene wat een kind laat horen en zien. Ze 

nemen de gevoelens van kinderen serieus en benoemen deze. Ook wordt er door de 

pedagogisch begeleid(st)ers bewust gezocht naar momenten om kinderen meer 

individuele aandacht te geven. Te denken aan verschoonmomenten, flesmomenten, 

knuffelmomenten en voor de kindjes die niet meer naar bed gaan de momenten tussen 

de middag.  

* Bij de oudere kinderen staat het zelf bedenken van oplossingen centraal. Kinderen 

worden gestimuleerd om zelf conflicten op te lossen. Afhankelijk van de leeftijd en van 

datgene waar kinderen om vragen, bieden de pedagogisch begeleid(st)ers hulp. Hierbij 

zal er actief naar kinderen worden geluisterd en zal het gevoel van ieder kind serieus 

worden genomen. 

 

De pedagogisch begeleid(st)er heeft een respectvolle houding naar de kinderen. 

* De kinderen worden door al onze pedagogisch begeleid(st)ers gewaardeerd. Dit laten 

we zien door ieder kind te stimuleren in zijn eigen ontwikkeling. Ieder kind mag zich op 

zijn/haar tempo ontwikkelen, waarbij wij aansluiten bij zijn/haar ontwikkelingsbehoefte. 

Indien gewenst worden er afspraken gemaakt met ouders via het kind-volg-systeem 

KIJK! 0 – 4 jaar, waaruit handvatten worden geformuleerd voor onze pedagogische 

begeleid(st)ers om samen met het kind opgestelde doelen te bereiken. Deze afspraken 

worden samen met de ouders besproken en vastgelegd in een verslag. 

Er zijn verschillende observatiemethodes voor kinderen van 0 – 2 jaar en van 2 – 4 jaar. 

Waardoor er specifiek gekeken wordt naar de ontwikkelingsgebieden die per leeftijd 

horen. 

* Voor de kinderen van 4 – 13 jaar wordt geen observatiemethode gebruikt. Deze 

kinderen komen te weinig om hier een complete observatie voor in te vullen. Bij deze 

 
1 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. p. 85 
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kinderen wordt overlegd met ouders, waar eventuele aandachtspunten liggen. Verder 

kijken pedagogisch begeleid(st)ers zelf naar de volgende aspecten: 

• de behoeften op het gebied van verzorging, aandacht en genegenheid  

• de ontwikkelingsdrang  

• de wil om te leren en te ontdekken  

• de mogelijkheden te leren verkennen om eigen verantwoordelijkheid te dragen en 

zelfredzaam te worden  

• de wens om zich prettig en veilig bij ons te voelen 

* Verder vinden wij respect, betrokkenheid en begrip voor elkaar, belangrijke waarden. 

Voorbeeld zien doet volgen. Daarom is het belangrijk dat we ons ervan bewust zijn wat 

we doen, wat we zeggen en hoe we ons gedragen in bijzijn van het kind. We leren het 

kind met respect om te gaan met materialen van hen zelf en dat van een ander.  

 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.  

*We helpen kinderen hun zelfvertrouwen te ontwikkelen door hen te stimuleren, te 

waarderen en te complimenteren. Er wordt uitgegaan van het positieve van het kind en 

zullen ook deze kant zoveel mogelijk stimuleren.  

 

De kinderen worden uitgenodigd door participatie. 

*We bieden het kind mogelijkheden om zich veilig te voelen, zodat het zich veilig kan 

hechten, door te zorgen voor geborgenheid. Dit doen we door te zorgen voor een 

bepaalde mate van voorspelbaarheid, door structuur in de dag aan te brengen, vaste en 

sensitieve groepsleiding, rituelen en vieringen. Door deze veiligheid worden kinderen 

eerder uitgenodigd om te participeren, aangezien het meeste voorspelbaar is.  

* Met name in de leeftijd van 4 – 13 jaar zijn de kinderen nauw betrokken bij de 

inrichting van de groepsruimte. Zij hebben inspraak in de inrichting en er wordt aandacht 

besteed aan het tentoonstellen van de werkstukken van de kinderen. De kinderen 

moeten de groepsruimte als hun eigen ruimte kunnen ervaren. 

Door bewuste ontmoetingsmomenten te creëren, zoals het samen eten, het vieren van 

een verjaardag, een kringgesprek of 10-minutenspel bij de 4 – 13 jaar, stimuleren de 

pedagogisch begeleid(st)ers de kinderen om betrokken te zijn bij elkaar en om emoties 

te delen. Kinderen leren in de omgang met elkaar ook dat het belangrijk is om met 

elkaar rekening te houden, om naar elkaar te luisteren en om samen een oplossing te 

bedenken. 

 

Kinderen hebben vaste pedagogisch begeleid(st)ers en bekende leeftijdsgenootjes om 

zich heen. 

* Door de continuïteit die wij bieden ontwikkelen de kinderen eerder een gevoel van 

vertrouwen in hun omgeving, waardoor ze sneller een positief zelfbeeld kunnen 

ontwikkelen. Op de groep staan maximaal 3 vaste pedagogisch begeleid(st)ers. We willen 

er zorg voor dragen dat zoveel mogelijk dezelfde kinderen telkens bij elkaar in de groep 

zitten. En dat ook hier vaste begeleiding bij is. Voor baby’s geldt een ander aantal t 

nader in dit beleidsplan wordt toegelicht (zie Vaste gezichten en mentorschap blz. 28). 

* Kindjes van 4 – 13 jaar worden tijdens de opvang, zo veel als mogelijk, bij de oudere 0 

– 4 kindjes geplaatst. Zo hebben ze altijd vriendjes en vriendinnetjes om zich heen waar 

ze op redelijk eigen niveau mee kunnen spelen. In de beroepskracht-kind-ratio wordt 

altijd rekening gehouden met een ouder kindje in de groep. Hierdoor is er een betere 

afstemming op de vraag van wat het kind nodig heeft.  

  Flexibiliteit 

Zoals verderop beschreven in het pedagogisch beleidsplan, maakt 

Kinderdagverblijf Poemelke veel gebruik van flexibele opvang. Dat betekent 

dat er soms ook wel eens onbekende kindjes in de groep aanwezig zullen 

zijn. Het gaat dan vooral om de BSO kindjes die alleen in vakantietijd / 

vrije dagen komen, en daardoor niet zo bekend zijn bij de jongere kindjes. 

Zoals hierboven beschreven wordt er altijd goed gekeken naar de 

beroepskracht-kind-ratio, zodat er voldoende pedagogisch begeleid(st)er(s) 

aanwezig zijn om een veilige sfeer te creëren. Verder wordt er aan het 
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begin van de dag aan de oudere kindjes goed uitgelegd wie - wie is, en 

welke regeltjes er ook al weer binnen Kinderdagverblijf Poemelke gelden. 

Zo zijn de BSO kindjes weer even alert dat ze rekening mogen houden met 

de jongste kinderen.  

 

Er is informatieoverdracht tussen ouders en pedagogisch begeleid(st)ers. 

* Kinderdagverblijf Poemelke werkt bij alle kinderen met een digitaal schriftje, waarin 

pedagogisch begeleid(st)ers relevante zaken rondom het kind kunnen opschrijven, zodat 

ouders en begeleide(st)ers op de hoogte blijven.  

Omdat de contactmomenten kort zijn, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de 

pedagogisch begeleid(st)ers aan te vragen, zodat op een rustiger moment uitgebreid 

overlegd kan worden. Minimaal 1x per jaar zijn er vaste oudergesprekken en kunnen de 

ouders met de pedagogisch begeleid(st)ers in gesprek gaan over hoe het met het kind 

gaat op Kinderdagverblijf Poemelke. Kinderdagverblijf Poemelke hanteert dan het kind-

volg-systeem KIJK! 0 – 4 om het kind te scoren op zijn/haar ontwikkeling. 

 

Elk kind krijgt gelegenheid om te wennen. 

* Het kind begint met een proefperiode van een maand en een eventuele wen 

dag/uurtjes. Ons wenbeleid wordt verder uitgelegd onder het kopje: wenbeleid (2.7 blz. 

23) 

 

1.2 Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 

 

Volgens ons betekent persoonlijke competentie dat een kind autonomie ervaart en 

persoonlijke vaardigheden goed tot ontwikkeling heeft gebracht. Dat zie je bijvoorbeeld 

aan het feit dat het kind de vaardigheden heeft die bij zijn leeftijd passen, dat het 

zelfvertrouwen heeft, zichzelf durft te zijn, initiatieven neemt en problemen zelf kan 

oplossen. Het gebruikt zijn eigen talent en is ondernemend. De spraak / taal is goed 

ontwikkeld evenals de grove en fijne motoriek. 

Als Kinderdagverblijf willen we het zelfbewustzijn, in de vorm van zelfbeleving en 

reflectie stimuleren. In de leeftijdsfase van 0 – 4 jaar gaan kinderen met hun pas 

ontdekte persoonlijkheid experimenteren, voornamelijk door zich te poneren en hun 

eigen wil nadrukkelijk naar voren te brengen en in allerlei situaties te testen. Het is de 

leeftijd dat kinderen moeten gaan leren zich aan te passen aan de omgeving en de 

gewoonten die daar gelden. Dat betekent dat ze moeten leren impulsen te beheersen, 

zaken uit te stellen en zich moeten voegen naar regels.2  

Vanaf het moment dat het kind naar de basisschool gaat, worden er andere eisen gesteld 

aan het kind. Het kind wordt steeds minder afhankelijk van de ouders, en leert op eigen 

benen te staan. Rond het 9e a 10e levensjaar van kinderen, verandert hun persoonlijke 

beleving. Het kind gaat de scheiding tussen zijn innerlijke wereld en de buitenwereld 

duidelijk beleven. Soms is er sprake van een plotseling overrompelend besef een eigen 

zelfstandige persoon te zijn, soms ook is het moment meer versluierd. Het kind beseft op 

dit moment in zijn leven dat hij zijn eigen biografie heeft, met zijn eigen verleden, zijn 

eigen toekomst en met zijn eigen geheim van wie hij zelf is. Te denken aan zaken als 

(verschil innerlijk uiterlijk, ontdekking innerlijke wereld: alleen-zijn / eigen oorsprong / 

angsten / spiegelen van eigen daden).3 

 

Basisregels i.v.m. persoonlijke competentie: 

De pedagogische begeleid(st)er ondersteunt en stimuleert elk kind individueel. 

* We zorgen voor een uitdagende omgeving die tegemoet komt aan het verlangen van 

kinderen om op verkenning te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en zich de wereld eigen 

te maken. Omdat we ervan uitgaan dat ieder kind uniek is, sluiten we aan bij de behoefte 

van ieder kind individueel.  

 
2 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. pp. 86 - 87 
3 Niemeijer, M.H. (2005). Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Koninklijke van Gorcum. pp. 31 en 32. 
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* Vooral bij de kinderen in de oudere leeftijd laten we de kinderen zoveel mogelijk doen 

wat ze al zelf kunnen. De pedagogisch begeleid(st)er probeert er zoveel mogelijk van op 

de hoogte te zijn van wat een kind al kan, en waar eventueel nog hulp geboden is. Denk 

hierbij aan dagelijkse handelingen zoals het strikken van schoenveters, het dichtritsen 

van de jas, maar ook het leren fietsen of bouwen met constructiemateriaal. Door het kind 

te stimuleren, aan te moedigen, samen naar oplossingen te zoeken en te 

complimenteren wanneer het goed gaat proberen we het kind te helpen. Dit stimuleert 

het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind. 

 

Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 

*We zorgen voor afwisseling van rustige en meer actieve activiteiten en voor voldoende 

gevarieerd spelmateriaal. Hierdoor worden de kinderen meer gemotiveerd en leren ze 

spelenderwijs de grenzen van hun eigen ‘kunnen en kennen’ ontdekken, ervaren, 

verleggen en daarvan leren. Ook zullen we bij het uitkiezen van de activiteiten kijken 

naar het gebied waarin de kinderen bezig zijn zich te ontwikkelen zodat we ze met het 

aanbieden van de activiteiten hierin kunnen stimuleren, laten oefenen.  

* Oudere kinderen krijgen bij ons de mogelijkheid om zelf de keuze te maken in de 

verschillende soorten spelmaterialen/spelvormen. Naarmate een kind zelf keuzes kan 

maken, zullen we dit meer gaan stimuleren. We laten de kinderen zelf kiezen welke 

activiteit ze willen doen, en bieden daarbij nieuwe mogelijkheden en materialen aan. Als 

kinderen niet weten wat ze moeten doen / zich vervelen kunnen we ze kort een paar 

activiteiten voorstellen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat de persoonlijke 

competentie van kinderen stimuleert. Zo zijn er verschillende spelletjes waarbij kinderen 

oefenen in tactisch spel, kennis van cijfers, algemene kennis, motoriek en geduld. Door 

het spelen van spelletjes leren de kinderen (naast sociale vaardigheden) bovendien 

incasseren / verliezen. 

 

Er is aandacht voor leermomenten.  

* We besteden aandacht aan de ontwikkeling van de motoriek, spraak- en 

taalontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling en creativiteit.  

* Bij jonge kinderen wordt dit gestimuleerd door bijvoorbeeld spelmomenten te creëren 

en verschillende spelmaterialen aan te bieden (te denken aan leesboekjes, maar ook 

knutselspullen).  

* Bij oudere kinderen kan deze ontwikkeling ook gestimuleerd worden door gesprekjes 

die plaats vinden gedurende de opvang. Maar ook door tijdens vele momenten uitleg te 

geven bij onze handelingen. (Te denken aan: Wat doe je? Waarom?). 

* Wij geven het kind de mogelijkheid om te experimenteren met hun eigen wil en geven 

het kind duidelijkheid en structuur, zodat ze met hun pas ontdekte persoonlijkheid aan 

de slag kunnen gaan. Ook zullen we het kind leren dat het zich aanpast aan de 

omgeving. Hierbij letten we ook op wat ouders belangrijk vinden. 

 

1.3 Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie 

 

Onder sociale competentie verstaan wij dat de kinderen in staat zijn om sociale 

vaardigheden toe te passen en kunnen functioneren in een groep met andere kinderen. 

Hier bedoelen we onder andere mee dat de kinderen zich goed kunnen inleven in 

anderen, in staat zijn om samen te delen, spelen, samen ruzie te maken en weer vrede 

te sluiten. 

Kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar, die op ons Kinderdagverblijf verblijven ontdekken 

dat ze een persoonlijkheid hebben. In deze fase ontdekken zij wat voor persoonlijkheid 

zij hebben door een groeiend besef van eigen identiteit. Doordat de kinderen meer 

uitgewerkte ideeën krijgen over zichzelf, en een betere motoriek, groeiende 

taalvaardigheid en beter tijdsbesef, gaan ze zich zekerder voelen, wat zich uit in 

uitgebalanceerd en aangepast gedrag. Ze leren directe behoeftebevrediging uit te stellen 
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en zich in anderen te verplaatsen, waardoor hun frustratietolerantie groter wordt. 

Hierdoor leren de kinderen een zekere verantwoordelijkheid te dragen.4  

Als het kind ouder wordt (in de leeftijd van 4 – 13 jaar) wil het kind zelfstandig worden, 

wil het steeds meer zijn eigen gedachten, gevoelens en initiatieven ontplooien. Dan moet 

het zich meer afsluiten en afstand nemen tot zijn directe omgeving. Dat is ook de 

voorwaarde om bewuster sociale contacten aan te kunnen gaan, vrienden te maken en 

een eigen plaats te vinden in de groep van leeftijdsgenoten. Aan het einde van deze 

periode verandert deze sociale fase. De verhouding tot jonge kinderen verandert. Het 

kind wordt aanspreekbaar op zijn ‘al ouder-zijn’ om een kleintje te helpen5. 

Verder wordt het kind in deze periode ook sociabel (zoeken graag gezelschap). Ze gaan 

graag en veel met andere kinderen om en doen graag iets met deze kinderen samen. 

Kinderen leren zich in groepen gedragen en aan groepen aan te passen.6 

Al deze verschillende aspecten willen wij stimuleren, waardoor het kind dus sociaal 

competent wordt. 

 

Basisregels i.v.m. sociale competentie: 

 

De pedagogisch begeleid(st)er ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen 

onderling. 

*Kinderdagverblijf Poemelke biedt veel verschillende spelmaterialen aan, waardoor 

kinderen gestimuleerd worden om samen met de andere kinderen te gaan spelen. Ook 

bieden de pedagogisch begeleid(st)ers spelactiviteiten aan waardoor de kinderen samen 

gaan spelen. We stimuleren een positieve groepssfeer en moedigen kinderen aan om 

samen te spelen en samen te delen. Hierbij denken we niet alleen aan materiële zaken, 

maar ook aan zaken als plezier en verdriet.  

*Verder houdt Kinderdagverblijf Poemelke bewust rekening met de leeftijdsverschillen 

die voor kunnen komen in de samengestelde groep. Doordat er altijd voldoende 

begeleiding op onze kleinschalige opvang aanwezig is, kan aan ieder kind individuele 

aandacht gegeven worden. Waarbij de interactie tussen de oudere en jongere kinderen 

goed onder de aandacht komt. En ieder kind gestimuleerd wordt om met elkaar rekening 

te houden. 

 

De pedagogisch begeleid(st)er ondersteunt de kinderen in het voorkomen en oplossen 

van conflicten. 

* We leren kinderen over geven en nemen, waardoor ze ook automatisch leren om met 

conflicten om te gaan. Hierbij wordt er sturing geboden aan de communicatie tussen de 

kinderen, waarbij we het heel belangrijk vinden dat er een open communicatie sfeer 

hangt op de groep.  

Verder maken we gebruik van de opvoedmethode: belonen en straffen, wat verder 

uitgewerkt wordt in 4.2. 

* De ouderen kinderen worden wat betreft conflicten gestimuleerd te praten om te 

bereiken wat ze graag willen. Zonder hiervoor lichamelijk of verbaal geweld te gebruiken. 

De pedagogisch begeleid(st)ers begeleiden de kinderen hierin. Ze benoemen wat ze zien 

gebeuren. Daarna gaan ze hier samen over in gesprek om samen tot een oplossing te 

komen. Non-verbale communicatie mag niet onderschat worden. Lichamelijk geweld 

(schoppen en slaan) kan namelijk soms ook een uiting zijn van onmacht en het 

onvermogen om gevoelens te uiten.  

 

De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. 

* We bieden groepsactiviteiten aan en zorgen voor evenwicht tussen groepsactiviteiten 

en individuele activiteiten. Hierbij wordt wederom rekening gehouden met het eventuele 

leeftijdsverschil in de samengestelde groep. Te denken aan de jongste kinderen die in het 

begin nog niet kunnen samenspelen, maar wel behoefte hebben aan gezelschap. Maar 

 
4 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. pp. 88 - 89  
5 Niemeijer, M.H. (2005). Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Koninklijke van Gorcum. pp. 22 en 33. 
6 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. p. 91 
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ook aan de oudere kinderen, die behoefte hebben aan afwisseling tussen alleen- en 

samenspel. Kinderdagverblijf Poemelke kan daarom, indien nodig, ook 2 gesplitste 

activiteiten aanbieden om zo aan de behoefte van de kinderen te voldoen. 

 

1.4 De kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving eigen te 

maken. Socialisatie. 

 

Kinderen zijn ‘gesocialiseerd’ als ze vertrouwd zijn met de normen en waarden van de 

omgeving, als ze de regels (van thuis, van de opvang, van school, club, de straat) 

kennen en hier goed mee om kunnen gaan. Ze weten wat wel en niet kan en mag. Ze 

hebben aandacht voor de omgeving en houden rekening met anderen maar blijven 

tegelijkertijd zichzelf. Ze hebben hun eigen manier gevonden om zich aan te passen en 

toch te zijn wie ze zijn. Ze kunnen zich goed handhaven binnen het eigen gezin, bij het 

Kinderdagverblijf en  in het algemeen in hun leeftijdsgroep. Zij kennen de verschillen 

tussen mensen, ook tussen mensen van verschillende culturen, en kunnen daar goed 

mee omgaan. 

In de vertrouwde kring nemen kinderen vooral normen en waarden over van personen 

met wie ze zich affectief verbonden voelen. Dat betekent hoe meer het kind zich 

betrokken voelt, hoe eerder het waarden en normen zal gaan overnemen.7  

 

Basisregels i.v.m. socialisatie: 

 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig en duidelijk. 

* Op onze groepen zijn afspraken en regels afgesproken die voor iedereen gelijk zijn. 

Deze regels zijn terug te vinden op onze website, die voor iedereen toegankelijk is. Alle 

pedagogisch begeleid(st)ers hanteren dezelfde regels, afspraken en omgangsvormen 

waardoor er een consequente manier van opvoeden kan plaatsvinden. Voor de kinderen 

ontstaat dan duidelijkheid over waar ze aan toe zijn. Waardoor ze zich eerder op hun 

gemak zullen voelen in de groep. En daardoor ook eerder open staan voor socialisatie. 

Verder zullen er vergaderingen zijn om te kijken of afspraken en regels goed worden 

uitgevoerd en of deze aangepast dienen te worden. 

 

Pedagogisch begeleid(st)ers en geven zelf in hun spreken en handelen het goede 

voorbeeld. 

* Hiermee willen we kinderen leren wat we wel en niet accepteren. Zaken die we 

absoluut niet accepteren binnen ons Kinderdagverblijf zijn: liegen, stelen, pesten, 

schelden, gooien en kapot maken.  

 
7 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. p. 30 
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Hoofdstuk 2: Werkwijze 

2.1 De Stamgroep 

Werkwijze, leeftijdsopbouw, maximale groepsgrootte 

 

Kinderdagverblijf Poemelke heeft 2 groepen en staat geregistreerd voor 32 kindplaatsen. 

In groep 1 kunnen 16 kinderen geplaatst worden en in groep 2 kunnen ook 16 kinderen 

geplaatst worden. De kinderen die in deze groepen spelen kunnen variëren van 0 – 12 

jaar. De opvang kan geschieden in 2 stamgroepen, waarbij ook nog gebruik gemaakt kan 

worden van een derde ruimte om bijvoorbeeld met een klein groepje een activiteit te 

doen. Indien er in groep 1 meer dan 13 kinderen aanwezig zijn en/of in groep 2 meer 

dan 14 kinderen aanwezig zijn, dan maakt Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van een 

andere ruimte; zoals deze derde ruimte, of de buiten speelruimte.   

De groepen worden zo veel mogelijk gesplitst op leeftijd. Ons streven is om de kinderen 

vanaf 1,5 jaar naar groep 2 te plaatsen. Dat betekent dat er in groep 2 een 

peuterprogramma aangeboden kan worden. Zelfs op dagen dat er maar weinig kinderen 

aanwezig zijn, en er in feite dus maar 1 groep geopend is, wordt er toch een 

peuterprogramma aangeboden aan de oudste kinderen (vanaf 1,5 jaar), in groep 2. 

 

De samenstelling van de groep kan gedurende de dag wisselen, aangezien 

Kinderdagverblijf Poemelke flexibele opvang hanteert. Dat wil zeggen dat ouders niet per 

definitie een halve dag hoeven af te nemen, maar dat er ook een mogelijkheid is om 

losse uren per dag af te nemen. 

De verdeling flexibele opvang en vaste opvang is ongeveer 70% flexibel en 30% vast. 

 

Onder pedagogisch begeleid(st)ers bedoelen we in dit pedagogisch beleidsplan, 

werknemers met een minimaal afgeronde opleiding SPW3. 

 

Het aantal pedagogisch begeleid(st)ers zal in verhouding zijn met het aantal op te 

vangen kinderen. De rekenregels die wij hanteren zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit 

Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk8, in onderstaande tabel zal gesproken worden over 

beroepskrachten, in plaats van pedagogisch begeleid(st)ers, in verband met de benaming 

vanuit de overheid: BKR (Beroepskracht – Kind – Ratio).  

In de praktijk zal dit er als volgt uit zien: 

 

Dagopvang: 

 

1. Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal 

aanwezige kinderen in een stamgroep of peuterspeelzaalgroep wordt bepaald op 

basis van tabel 1 en onderstaande aanvullende rekenregels. De tabel en de 

rekenregels worden toegepast in de volgorde waarin zij onderstaand zijn 

opgenomen. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van een 

stamgroep of peuterspeelzaalgroep zijn in tabel 1 verwerkt. 

 
8 Overheid.nl - De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden. (2017, september). Officiële 
Bekendmakingen. Geraadpleegd op 13-08-2019, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-
323.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-323.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-323.html
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Rekenregels 

1. Indien in een stamgroep een kind van 0 tot 1 jaar aanwezig is, wordt naast tabel 

1 tevens de hiernavolgende rekenformule toegepast. Indien Z een getal oplevert 

dat groter is dan het op grond van tabel 1 benodigde minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten, wordt het op grond van tabel 1 minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten verhoogd tot Z. De rekenformule luidt als volgt: 

• Z = (A + ((B +C + D) / 1,2)), afgerond naar boven. 

• A = aantal kinderen van 0 tot 1 jaar / 3. 

• B = aantal kinderen van 1 tot 2 jaar / 5. 

• C = aantal kinderen van 2 tot 3 jaar / 6. 

• D = aantal kinderen van 3 tot 4 jaar / 8. 

2. In een situatie waarin het toevoegen van 1 kind leidt tot een op grond van tabel 1 

en rekenregel 1 kleiner aantal benodigde beroepskrachten, wordt het aantal 

benodigde beroepskrachten met 1 verhoogd. 

Buitenschoolse opvang: 

1. Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal 

aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op basis van tabel 2. De 

voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van een basisgroep zijn in 

tabel 2 verwerkt. 
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Indien er sprake is van een samengestelde groep (in de avonduren of vakanties /  vrije 

dagen), hanteert Kinderdagverblijf Poemelke de volgende verhoudingen: 

1. Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal 

aanwezige kinderen in een combinatiegroep dagopvang/buitenschoolse 

opvang of peuterspeelzaalwerk/buitenschoolse opvang wordt bepaald op 

basis van tabel 1 waarbij een kind van 4 jaar tot de leeftijd waarop het 

basisonderwijs eindigt, wordt beschouwd als een kind van 3 tot 4 jaar. 

2.2 Methode KIJK! 

De voorschoolse periode is van essentieel belang voor een goed verloop van de verdere 

ontwikkeling van kinderen. Bij Kinderdagverblijf Poemelke werken pedagogisch 

begeleid(st)ers gericht aan de ontwikkeling van emotionele, sociale, motorische en 

cognitieve inzichten en vaardigheden. Over het belang van goed observeren en tijdig 

signaleren bestaat geen misverstand. Vandaar dat Kinderdagverblijf Poemelke gebruik 

maakt van een methode om het jonge kind te observeren. Namelijk de methode KIJK! 0 

– 4 jaar. Met behulp van KIJK! 0 – 4 jaar krijgen we een compleet beeld van de 

ontwikkeling van het kind en stemmen we het aanbod van activiteiten en onze rol af op 

zijn unieke behoeften en belangstelling. Het welbevinden en de betrokkenheid van het 

kind bij activiteiten staan centraal. Jaarlijks hebben de pedagogisch begeleid(st)ers met 

ouders een gesprek om hun observaties te delen en de voortgang van de kinderen te 

bespreken. Het eerste jaar dat het kind naar Kinderdagverblijf Poemelke gaat, vinden er 

meerdere gesprekken plaats. Namelijk;  

1) Het proeftijdgesprek (Na een maand; Zijn ouders tevreden? Zijn er op- of 

aanmerkingen?) 

2) Het halfjaargesprek (Aan de hand van de methode KIJK! 0 – 4 jaar) 

3) Het jaargesprek (Aan de hand van de methode KIJK! 0 – 4 jaar) 

Daarna is er elk jaar een gesprek rond de verjaardag van het kind. 

Kinderdagverblijf Poemelke probeert de lijnen met de verschillende basisscholen kort te 

houden. Kinderdagverblijf Poemelke zorgt dat er een goede rapportage wordt uitgewerkt, 

met behulp van ons kind-volg-systeem, observaties en oudergesprekken. Deze 

rapportages worden aan ouders meegegeven. De laatste rapportage kunnen zij 

meenemen om met school te bespreken. Indien er een contactpersoon van school 

bekend is, zal Kinderdagverblijf Poemelke deze gegevens ook zelf sturen. Om dit in 

goede banen te laten leiden, maakt Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van ‘het 

overdrachtsprotocol voorschoolse voorziening naar basisschool binnen de gemeente 

Venlo’. Middels dit protocol wordt er instemming gegeven voor de overdracht en wordt er 

een korte inhoudelijke overdracht gedaan, d.m.v. basisgegevens en bijgevoegde 

rapportages (zie VVE-beleidsplan). 

Wanneer school hierover nog vragen heeft, of er zijn nog onduidelijkheden, dan staat 

Kinderdagverblijf Poemelke altijd open voor een gesprek.  

Ook wordt er regelmatig door school contact op genomen met Kinderdagverblijf 

Poemelke. Dan worden er in overleg met ouders ook gegevens doorgegeven. 
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KIJK! 0 – 4 jaar9 is een werkwijze: 

* Die ‘kijken naar kinderen’ als vertrekpunt neemt voor alle verdere activiteiten in de 

groep; 

* Waarbij het kijken naar kinderen bij zelfgekozen activiteiten en het kijken naar wat 

kinderen bezighoudt voorop staat.  

* Die u de mogelijkheid biedt om de totale ontwikkeling van kinderen in beeld te 

brengen; 

* Die aandachtspunten oplevert om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren. 

 

De pedagogisch begeleid(st)ers worden actief betrokken bij deze observatiemethode: 

- Iedere pedagogisch begeleid(st)er heeft een aantal mentorkinderen onder haar 

verantwoordelijkheid. Samen met een nauw betrokken collega maakt de pedagogisch 

begeleid(st)er observaties en registraties van haar mentor kinderen. Voor de observaties 

kunnen de pedagogisch begeleid(st)ers gebruik maken van de observatie-app van KIJK!. 

Die is geïnstalleerd op beide tablets op de groepen en kan op ieder moment gebruikt 

worden. Voor de registraties wordt het webbased-programma van KIJK! gebruikt. 

Als de ontwikkeling van een kindje door de pedagogisch begeleid(st)er wordt 

geregistreerd, kijkt Wilma dit nog altijd na, aangezien zij eindverantwoordelijk is. Indien 

er dan nog onduidelijkheden blijken uit de observatie, worden deze meteen aan elkaar 

uitgelegd en uitgediept. 

- Tijdens de intervisie een keer per twee maanden worden de kinderen en de methode 

KIJK! in het team besproken. Als er dan nog vragen of onduidelijkheden zijn, is er tijdens 

deze bijeenkomsten gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 

er elke keer een thema/hoofdstuk uit het theorieboek van de methode KIJK! 

doorgenomen. Wat er besproken is, is terug te lezen in de notulen in de 

intervisieklapper.  

- Het team van Kinderdagverblijf Poemelke volgt regelmatig scholingen. Zo hebben er al 

verschillende cursussen op het programma gestaan. Namelijk: 1) Een Kwestie van 

Karakter – 2) TINK-training (Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang) – 3) 

De Niet-Pratende Peuter – 4) Meertaligheid 5) VVE (Methode Uk & Puk) 6) KIJK! 0 – 4, 7) 

Uk & Puk, Jij & Wij 7) Baby’s in de kinderopvang. In deze cursussen wordt o.a. de nadruk 

gelegd op de ontwikkeling/karakter van het kind, en onze bijdrage hierin (taalgebruik en 

interactievaardigheden). Maar ook wordt er tijdens deze cursussen kritisch gekeken naar 

de rol en inbreng van de pedagogisch begeleid(st)ers. Zelfreflectie is hierbij erg 

belangrijk.  

- Kinderdagverblijf Poemelke maakt gebruik van een digitaal kind-systeem (KOVnet). In 

dit systeem wordt er een dossier bijgehouden van de kindjes. Hierin staan alle KIJK! 

verslagen. Aandachtspunten na aanleiding van de gesprekken met ouders worden 

vermeld in de stamkaart, onder het kopje: Bijzonderheden. De observaties zelf zijn terug 

te vinden in het webbased-programma van KIJK!.   

Wanneer er problemen of ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd, zullen we 

tijdens het gesprek met ouders aangeven tot welke instanties ouders zich kunnen 

wenden voor verdere hulp. Ook worden er tijdens het gesprek afspraken gemaakt over 

de begeleiding op de groep. 

De instanties waarnaar we ouders kunnen doorverwijzen zijn: 

* Integrale vroeghulp (077-3961519) 

* CJG (077-8504444) 

* Ondersteuning Veilig Thuis (088-0072975) 

* GGD - Consultatiebureau (088-6108861)  

* Logopedie (www.logopediesavelsbergh.nl) &  Fysiotherapie (www.coenenkids.nl)  

 

 
9 Bosch, van den A., Duvekot – Bimmel, A. (2012) KIJK! 0 – 4 jaar. Vlissingen: Bazalt. P 10 

http://www.logopediesavelsbergh.nl/
http://www.coenenkids.nl/
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2.3 VVE Methode Uk & Puk 

 

Visie? 

In de visie van Kinderdagverblijf Poemelke staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en 

heeft zijn eigen manier van benaderen. Ook ontwikkelt elk kind zich in zijn eigen tempo. 

Door kleinschaligheid aan te bieden, kan zelfs in een samengestelde groep aandacht 

worden besteed aan ieder kind als individu.  

In ons pedagogisch beleidsplan wordt uitgebreid beschreven met welke opvattingen de 

pedagogisch begeleid(st)er(s) van Kinderdagverblijf Poemelke omgaan met de kinderen, 

zodat kinderen ook echt als individu in beeld zijn. 

Onze VVE-methode Uk & Puk sluit goed aan bij onze visie. Want door middel van deze 

methode bieden we activiteiten aan in kleine groepjes en individueel. Verder zijn er ook 

uitbreidingsopdrachten waardoor de pedagogisch begeleid(st)er(s), nadat er naar het 

kind gekeken is, kunnen inspelen op de individuele behoeftes van het kind. Er wordt 

gekeken naar de individuele behoeftes van het kind, waardoor het kind de vrijheid en het 

vertrouwen krijgt om zelf op ontdekking te gaan in zijn spel. En door op de juiste manier 

aangemoedigd te worden, een manier die past bij het kind, maken zij op een natuurlijke 

wijze een brede ontwikkeling door. Een jong kind moet vooral kind kunnen zijn, zodat het 

zich vrolijk en vrij kan ontwikkelen. En dat kan alleen als de pedagogisch begeleid(st)er 

een actieve rol aanneemt, door de kinderen te ondersteunen, te informeren, bij te sturen 

en ruimte te geven.  

Uk & Puk kan onze pedagogisch begeleid(st)er(s) hierin ondersteunen met duidelijk 

beschreven leidstervaardigheden. Deze vaardigheden sluiten weer aan bij onze eerder 

beschreven opvattingen in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Wat is VVE? 
Voor- en vroegschoolse educatie, wat betekent het eigenlijk? Voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 

2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. 

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het 

doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het 

onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te 

verbeteren. 

Vanuit de gemeente is er geld beschikbaar om het voor ouders aantrekkelijk te maken 

om hun kind (met een ontwikkelingsachterstand en de daarbij horende VVE-indicatie) 

naar een VVE-locatie te brengen voor opvang.   

Vanaf juli 2019 is de regeling dat er ook een vergoeding komt voor reguliere 

peuteropvang. Met als doel de startcondities van kinderen te verbeteren bij hun entree 

op de basisschool. Deze peuteropvang wordt uitgevoerd: gedurende 8 uur per week; 

verspreid over minimaal 2 dagdelen per week; gedurende 40 weken per jaar. 

Er is ook een vergoeding voor doelgroep-peuters (kinderen vanaf 2 jaar die door het 

consultatiebureau zijn geïndiceerd voor VVE). Deze opvang wordt als volgt uitgevoerd: in 

totaal 960 uur vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. Verspreid over minimaal 3 dagdelen per week; 

gedurende minimaal 40 weken per jaar. 

Vanaf 1 augustus 2018 is Kinderdagverblijf Poemelke een officiële VVE-locatie. Om de 

VVE-opleiding te mogen volgen, dienen de pedagogisch begeleid(st)ers een minimaal 

taalniveau van 3F te hebben. 

Nieuwe pedagogisch begeleid(st)ers die aangenomen worden, dienen al in het bezit te 

zijn van een VVE-bekwaam diploma, met de bijbehorende 3F taaleis. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de pedagogisch begeleid(st)er een VVE-cursus gaan 

volgen op zeer korte termijn. In de tussentijd dat de pedagogisch begeleid(st)er nog niet 

in het bezit is van een diploma, zal dit personeelslid niet alléén werkzaam zijn op de 

peutergroep, maar altijd in combinatie met een personeelslid met de benodigde 

diploma’s. 
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Wel moet aantoonbaar zijn dat dit personeelslid gestart is met de VVE-cursus en moet de 

einddatum al bekend zijn. 

 

Op dit moment heeft Kinderdagverblijf Poemelke alleen een samenwerkingsverband met 

gemeente Venlo. Dit betekent dat dit momenteel de enige gemeente is die zorgt voor 

een subsidie voor ouders voor een VVE-plek binnen Kinderdagverblijf Poemelke. 

Ouders die buiten de gemeente Venlo wonen komen op dit moment nog niet in 

aanmerking voor een vergoeding. Mocht je kindje toch een VVE-indicatie hebben, maar 

door een andere gemeente (anders dan gemeente Venlo) afgegeven, geef dit dan aan bij 

de directie. 

 

Wat is methode Uk en Puk? 

Kinderdagverblijf Poemelke werkt met de methode Uk & Puk van 0-4 jaar.  

Bij de ontwikkeling van de 10 thema’s van Uk & Puk is uitgegaan van dit VVE-concept en 

de daarmee samenhangende eisen. Bij een VVE-programma moet bijvoorbeeld sprake 

zijn van een doorgaande leerlijn over meerdere voor- en vroegschoolse jaren, van een 

gestructureerde didactische aanpak en van een aanbod van minimaal twee dagdelen per 

week.  

Wij bieden dit programma aan aan kinderen van 2 – 4 jaar, maar ook de kinderen van 0 

– 2 jaar worden in dit programma meegenomen. 

Uk & Puk bevat samengevat de volgende uitgangspunten: 

• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te 

stimuleren. 

• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kinderdagverblijf 

(bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen). 

• De pedagogisch begeleid(st)ers krijgen aanwijzingen om een uitdagende speel- en 

leeromgeving te creëren. 

• Het is belangrijk dat de pedagogische begeleid(st)ers bij het uitvoeren van de 

activiteiten aansluiten bij het kind.  

• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elk activiteit. 

• De opzet van het programma Uk & Puk sluit aan bij het ‘Pedagogisch kader 

kindercentra 0 – 4 jaar’ en de ‘Taallijn in het kinderdagverblijf’.  

 

Het gaat bij Uk & Puk altijd over herkenbare thema’s: 

* Ik en mijn familie 

* Eet smakelijk! 

* Knuffels 

* Oef, wat is het warm 

* Wat heb jij aan vandaag? 

* Reuzen en kabouters 

* Welkom Puk! 

* Dit ben ik! 

* Regen 

* Hatsjoe! 

* Ik ben bijna 4! 

 

Plannen 

Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. De peuter leert 

spelenderwijs nieuwe woordjes, maar er zijn ook spelletjes waarbij ze oefenen met 

beginnend rekenen en sociale vaardigheden. Dat is een goede voorbereiding op de 

basisschool. Kinderdagverblijf Poemelke zorgt voor een goede voorbereiding per thema. 

In de loop van de tijd worden er allerlei materialen verzameld in de bakken die gemaakt 

zijn per thema. Ook worden er woordkaarten en woordlijsten uitgeprint, zodat alle 

pedagogisch begeleid(st)ers gedurende 6 weken lang dezelfde woorden gebruiken en 

herhalen.  

Elk thema bevat 12 activiteiten. Als je uitgaat van 6 weken per thema, kunnen de 

pedagogisch begeleid(st)ers elke week twee activiteiten inplannen, die dagelijks herhaald 
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worden. Het is de bedoeling dat alle kinderen met een VVE-indicatie minimaal één keer 

de activiteit uitvoeren onder begeleiding van de pedagogisch begeleid(st)ers.  

De pedagogisch begeleid(st)er die het thema voorbereidt, zorgt ervoor dat de activiteiten 

op een bepaald tijdstip worden ingepland. De verdieping, de kleinere groepjes, en de 

individuele aandacht worden daarbuiten nog naar eigen initiatief ingevuld. De 

pedagogisch begeleid(st)er zorgt er voor dat er in het ochtend programma 2 activiteiten 

ingepland worden. In de middag worden deze 2 activiteiten herhaald, zodat ook de 

kindjes met een VVE-indicatie die flexibel komen (die alleen de ochtend of alleen de 

middag komen) allebei de activiteiten aangeboden krijgen. 

Het VVE-thema wordt voor de rest van de dag ook meegenomen in de overige 

momenten. Bijvoorbeeld tijdens het ontbijt, de lunch en het vrij spelen. 

 

Elke activiteit binnen UK & Puk wordt uitgewerkt, per activiteit zijn duidelijke 

doelstellingen geformuleerd. Zo weten de pedagogische begeleid(st)ers waar ze precies 

aan werken. De activiteiten bieden genoeg mogelijkheden voor initiatieven van 

pedagogisch begeleid(st)ers en kinderen. De thema’s kunnen naar eigen inzicht 

aangepast worden bij speciale gebeurtenissen, bijv. de geboorte van een broertje of 

zusje. 

 

Stimuleren van de brede ontwikkeling 

Concreet houdt de VVE begeleiding in; Een klein groepje, van maximaal 8 kinderen (bij 

voorkeur 3 en soms zelfs individueel), krijgt begeleiding bij de activiteiten van Uk & Puk 

door de pedagogisch begeleid(st)ers. De VVE begeleiding is erop gericht kinderen een 

extra stimulans te bieden op de volgende gebieden: 

Spraak- en taalontwikkeling 

Taalinhoud: 

In Uk & Puk worden in elke activiteit 10 woorden aangeboden. Twee van deze woorden 

worden aan de baby’s aangeboden. De woorden worden aangeboden in een 

betekenisvolle context. Dat wil zegen dat de woorden betekenis krijgen door de activiteit 

die wordt gedaan. De woorden worden aangeboden volgens de vier stappen om de 

woordenschat te stimuleren: 

Stap 1) Woorden selecteren 

Stap 2) Woorden verduidelijken 

Stap 3) Woorden herhalen en oefenen 

Stap 4) Woorden controleren 

Communicatie: 

Bij het werken met Uk en Puk bereidt de pedagogisch begeleid(st)er de baby voor op wat 

komen gaat door hem te vertellen wat ze gaat doen. Ze laat hem dit ook zien. Ze 

verwoordt wat de baby doet en benoemt de reacties van de baby. Ook bij dreumesen en 

peuters verwoordt de pedagogisch begeleid(st)er wat de kinderen doen en ervaren. 

Daarbij stimuleert zij hen ook om zelf woorden te gebruiken, iets aan te wijzen, te laten 

zien of voor te doen.  

De activiteiten van Uk & Puk zijn zodanig van opzet dat er veel gelegenheid is tot 

interactie en communicatie. 

Taalvorm: 

Door het rijke taalaanbod, door voorleesactiviteiten en door het zingen van liedjes, leren 

kinderen met Uk & Puk de regels van taal. Bij Uk & Puk gaan de pedagogisch 

begeleid(st)ers vooral in op de inhoud van wat een kind zegt. 

Voorlezen: 

Rijm, ritme, klank en woord stimuleren het taalgevoel van de baby. Bij Uk & Puk worden 

concrete voorwerpen ook op een plaat aangeboden voor de baby’s. Zo leren baby’s al 

vroeg dat een afbeelding op papier een voorwerp uit de werkelijkheid kan weergeven. 

In Uk & Puk worden de kinderen eerst door middel van een activiteit voorbereid op het 

voorleesverhaal.  
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Voorleesactiviteiten in Uk & Puk worden dus individueel en in een kleine groep 

aangeboden, omdat dit het meeste effectief is.  

Sociaal – Emotionele ontwikkeling 

Om effectief te werken met Uk & Puk is een veilige relatie tussen pedagogisch 

begeleid(st)er en kinderen essentieel. De pedagogisch begeleid(st)er creëert situaties 

waarin de kinderen zich veilig voelen, zodat ze zichzelf en de ander durven leren kennen. 

De doelstellingen die geformuleerd zijn om te werken aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling vallen uiteen in drie deelonderwerpen: 

- Omgaan met de pedagogisch begeleid(st)er 

- Omgaan met andere kinderen 

- Omgaan met jezelf 

In deze doelstellingen komen de acht sociale competenties terug die zijn overgenomen 

uit de Sociale Competentie Observatie Lijst, die veel op basisscholen wordt gebruikt: 

1) Ervaringen delen 

2) Aardig doen 

3) Samen doen 

4) Een taak uitvoeren 

5) Jezelf presenteren 

6) Opkomen voor jezelf 

7) Een keuze maken 

8) Omgaan met ruzie 

Motorische en Zintuiglijke ontwikkeling 

Sensomotorische ontwikkeling: 

In Uk & Puk worden kinderen gestimuleerd al doende kennis te maken met hun 

omgeving. Er worden activiteiten aangeboden die een beroep doen op het zien, horen 

tasten, proeven en ruiken. 

Grote motoriek: 

Binnen Uk & Puk wordt in elk thema ook aandacht besteed aan een activiteit buiten of 

binnen waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen om zich te bewegen. 

Fijne motoriek: 

Met fijne motoriek wordt de ontwikkeling van de arm-handfunctie bedoeld, zoals reiken, 

grijpen, loslaten en manipuleren. Binnen Uk & Puk-activiteiten kunnen de pedagogisch 

begeleid(st)ers dit stimuleren.  

Lichaamsbesef: 

Lichaamsbesef is het besef dat je een lichaam hebt en dat je weet wat je ermee kunt 

doen. In de Uk & Puk activiteiten worden veel activiteiten gedaan waarbij het eigen 

lichaam centraal staat.  

Rekenprikkels voor ontluikende rekenvaardigheid 

In Uk & Puk is ook aandacht voor de beginnende rekenontwikkeling. 

Meten: 

Meten komt in de verschillende Uk & Puk-activiteiten spelenderwijs aan de orde. 

Ruimtelijke Oriëntatie: 

In veel activiteiten van Uk & Puk wordt gewerkt aan ruimtelijke oriëntatie (lichaamsbesef 

en ruimte herkenning) 

De pedagogisch begeleid(st)ers zullen al spelend met de kinderen bezig zijn. Aan de 

hand van onderwerpen, die dicht bij de leefwereld van het kind staan, worden de 

kinderen op een leuke, gezonde en leerzame manier stap voor stap begeleid.  

 

Op het gebied van spraak-taal ontwikkeling gebruikt Kinderdagverblijf Poemelke niet 

alleen de methode Uk & Puk. Maar ook het leesbevorderingsprogramma BoekStart. 

Meer uitleg hierover is terug te vinden onder kopje 2.16.  

 

Organisatie 

Groepsindeling en personeel:  

Kinderdagverblijf Poemelke heeft 2 groepen en staat geregistreerd voor 32 kindplaatsen. 

In groep 1 kunnen 16 kinderen geplaatst worden en in groep 2 kunnen ook 16 kinderen 

geplaatst worden. De kinderen die in deze groepen spelen kunnen variëren van 0 – 12 
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jaar. De opvang kan geschieden in 2 stamgroepen, waarbij ook nog gebruik gemaakt kan 

worden van een derde ruimte om bijvoorbeeld met een klein groepje een activiteit te 

doen. Indien er in groep 1 meer dan 13 kinderen aanwezig zijn en/of in groep 2 meer 

dan 14 kinderen aanwezig zijn, dan maakt Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van een 

andere ruimte; zoals deze derde ruimte, of de buiten speelruimte.   

De groepen worden zo veel mogelijk gesplitst op leeftijd. Ons streven is om de kinderen 

vanaf 1,5 jaar naar groep 2 te plaatsen. Dat betekent dat er in groep 2 een 

peuterprogramma aangeboden kan worden. Zelfs op dagen dat er maar weinig kinderen 

aanwezig zijn, en er in feite dus maar 1 groep geopend is, wordt er toch een 

peuterprogramma aangeboden aan de oudste kinderen (vanaf 1,5 jaar), in groep 2.  

Wij streven ernaar kinderen met een VVE-indicatie minimaal 16 uur per week te laten 

deelnemen aan het peuterprogramma. Aangezien de meeste ouders van de kinderen met 

een VVE-indicatie een fulltime baan hebben, en deze kinderen minimaal 3 of meer dagen 

aanwezig zijn bij ons, voldoen we hier met gemak aan. 

Het rooster wordt 2 weken van te voren gemaakt. Hierbij wordt er rekening mee 

gehouden dat alle peuters die het VVE-programma mogen volgen (geïndiceerd of niet 

geïndiceerd), het aantal uren dat verplicht is, wordt ingeroosterd op groep 2. 

Dit betekent praktisch voor de VVE-kinderen: Minimaal 6 uur per dag, 3 keer in de week. 

Dit betekent praktisch voor de andere peuters: Minimaal 4 uur per dag, 2 keer in de 

week. 

  

De pedagogisch begeleid(st)ers die werkzaam zijn binnen Kinderdagverblijf Poemelke 

hebben minimaal de opleiding MBO niveau 3 afgerond. Binnen Kinderdagverblijf 

Poemelke wordt er gestreefd naar optimale continuïteit, door zoveel mogelijk vaste 

medewerkers op een groep te zetten. Alle pedagogisch begeleid(st)ers van 

Kinderdagverblijf Poemelke zijn minimaal VVE gecertificeerd of zijn bezig deze 

certificering te behalen.  

 

Inrichting van de ruimtes: 

Inrichting en materiaalkeuze hebben veel invloed op het spel van kinderen. Bij de 

inrichting van de ruimtes, houden wij rekening met de volgende aspecten: 

• We zorgen dat we rekening houden met de behoefte van kinderen in de 

verschillende ontwikkelingsfasen. Zo bieden we baby’s een veilige plek, zodat ze 

vrij op de grond of in de box kunnen spelen. Dreumesen hebben meer behoefte 

aan bewegen en peuters hebben meer behoefte aan zelfstandigheid. Zij willen zich 

kunnen terug trekken in ‘hoeken’, of in kleine groepjes kunnen spelen. 

• Onze groepsruimtes zijn overzichtelijk ingericht. Er zijn verschillende hoeken 

gecreëerd waarin de kinderen zelfstandig kunnen spelen. Te denken aan een 

huishoek, een bouwhoek, een kleine knutselhoek enz. Deze groepen zijn 

overzichtelijk geplaatst, zodat de pedagogisch medewerker de kinderen goed in 

de gaten kan houden. In het centrale gedeelte van de groep staat een grote tafel 

waar de kinderen gezamenlijk aan kunnen plaatsnemen. Maar daarbuiten is er 

ook nog een mogelijkheid om op losse stoeltjes in een kring te gaan zitten. 

• De hoeken zijn uitdagend ingericht, zodat de peuters goed zelfstandig kunnen 

spelen. Er staan open kasten zodat de kinderen zelf hun spelmateriaal kunnen 

kiezen. Bij al ons spelmateriaal zijn foto’s geplaatst, zodat de kinderen ook weer 

zelf kunnen opruimen. 

• Ook wordt er bij ieder thema een thema-hoek ingericht. De ruimte verandert met 

het thema mee. Op deze manier sluit het aan bij de beleefwereld, is het 

taaluitlokkend en uitdagend. De ruimte is aantrekkelijk doordat alles zijn vaste 

plek heeft, het opgeruimd is, en daarnaast gezorgd is voor een gezellige huislijke 

uitstraling.  

 

Intake en wennen: 

Voor de ouders van de kinderen met een VVE indicatie is er tijdens de intake extra 

aandacht. Er wordt besproken op welke manier deze ouders informatie vanuit 

Kinderdagverblijf Poemelke het beste tot zich kunnen nemen. Beheersen ze de 
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Nederlandse taal, hebben ze hulp nodig van mensen in de omgeving, kunnen ze e-mail 

ontvangen etc. Ook wordt met deze ouders besproken aan welke 

inspanningsverwachtingen zij moeten voldoen voor de VVE indicatie van hun kind(eren). 

In het VVE-beleidsplan vind je hiervoor een afsprakenformulier wat ouders mogen 

invullen en ondertekenen. 

 

Dagindeling: 

’s Morgens en ’s middags vindt er een gestructureerd programma-aanbod plaats.  

Het peuterprogramma wordt gedurende 5 dagen aangeboden.  

Voor 6 weken lang wordt er een planning gemaakt, waarin de activiteiten per tijdstip 

worden ingepland.  

De meeste kinderen met een VVE-indicatie komen minimaal 3 à 4 dagen per week naar 

Kinderdagverblijf Poemelke.  

Bij het peuterprogramma is het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling 

ervaren. Regelmaat geeft veiligheid en vertrouwen voor kinderen. Daarom hanteert 

Kinderdagverblijf Poemelke een redelijk vaste dagindeling. Kinderdagverblijf Poemelke 

gebruikt dagritme kaarten om de vaste dagstructuur duidelijk te maken voor kinderen 

die dit nodig hebben. Kinderen kunnen dan gedurende de dag zelf op de kaarten kijken. 

In de peutergroepen wordt er met de kinderen zowel in een kleine als in en grote groep 

gewerkt. Daarnaast wordt er gedifferentieerd naar leeftijd, ontwikkelingsgebied en 

ontwikkelingsniveau. Dit is afhankelijk van het doel dat de pedagogisch begeleid(st)er 

heeft met de activiteit.   

 

Zorgstructuur 

De kindjes die meedoen aan het VVE-aanbod worden gevolgd door middel van ons kind-

volg-systeem: de methode KIJK! 0 – 4. Met behulp van KIJK! 0 – 4 jaar krijgen we een 

compleet beeld van de ontwikkeling van het kind en stemmen we het aanbod van onze 

VVE activiteiten en onze rol af op zijn/haar unieke behoeften en belangstelling. Het 

welbevinden en de betrokkenheid van het kind bij activiteiten staan centraal.  

Ten minste 3 keer in de peutertijd hebben de pedagogisch begeleid(st)ers met ouders 

een gesprek om hun observaties te delen en de voortgang van de kinderen te bespreken. 

Als kinderen met een VVE-indicatie 2,5 jaar oud zijn, wordt er een observatie gedaan, 

welke als startpunt wordt genomen om de ontwikkeling in kaart te brengen voor de 

resultaatafspraken omtrent VVE. De gemeente Venlo heeft vanuit de VVE-afspraken, de 

verplichting om resultaatafspraken VVE in kaart te brengen. 

Kinderdagverblijf Poemelke levert deze gegevens 1 x per kwartaal aan. Waarbij er 

gebruik wordt gemaakt van een speciaal ontwikkeld Excel-sheet, waarin de 

ontwikkelleeftijd van de VVE-kinderen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden 

genoteerd kan worden. Zo kan duidelijk in kaart worden gebracht wat de 

groei/ontwikkeling van de VVE-kinderen is geweest. 

 

Indien er signalen zijn, dan wordt ook JGZ in dit proces betrokken. Kinderdagverblijf 

Poemelke heeft werkafspraken opgesteld samen met JGZ. Deze zijn terug te lezen in het 

VVE beleidsplan. 

 

Na aanleiding van deze rapportages en observaties worden er handelingsplannen 

gemaakt, waarin concreet staat omschreven aan welke doelen er wordt gewerkt, en op 

welke manier en met welke frequentie. Een voorbeeld hiervan, kun je terug lezen in het 

VVE-beleidsplan.  

Als de peuters 3 en 4 jaar oud zijn, vindt er ook weer een gesprek met ouders plaats, 

aan de hand van observaties met de methode KIJK! Inhoudelijke voortgang wordt 

gerapporteerd in de digitale schriftjes van de kinderen. En in de observaties binnen het 

digitale systeem van methode KIJK! 

Ons streven is om de kindjes met een VVE-indicatie extra aandacht te bieden tijdens de 

groepsuren. Indien nodig wordt er een extra pedagogisch begeleid(st)er ingezet om nog 

wat extra aandacht te bieden aan deze kindjes voor individuele aandacht en aandacht in 

kleine groepjes. Dit proberen we vooral op de dinsdag en de donderdag in te plannen. 
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KIJK! 0 – 4 jaar10 is een werkwijze: 

* Die kijken naar kinderen als vertrekpunt neemt voor alle verdere activiteiten in de 

groep; 

* Waarbij het kijken naar kinderen bij zelfgekozen activiteiten en het kijken naar wat 

kinderen bezighoudt voorop staat.  

* Die de mogelijkheid biedt om de totale ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen; 

* Die aandachtspunten oplevert om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren. 

 

Doorgaande lijnen: 

Kinderdagverblijf Poemelke probeert de lijnen met de verschillende basisscholen kort te 

houden. Kinderdagverblijf Poemelke zorgt dat er een goede rapportage wordt uitgewerkt, 

met behulp van ons kind-volg-systeem (KIJK!), observaties en oudergesprekken. Deze 

rapportages worden aan ouders meegegeven. De laatste rapportage kunnen zij 

meenemen om met school te bespreken. Om dit in goede banen te laten leiden, maakt 

Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van ‘het overdrachtsprotocol voorschoolse 

voorziening naar basisschool binnen de gemeente Venlo’. Middels dit protocol wordt er 

instemming gegeven voor de overdracht en wordt er een korte inhoudelijke overdracht 

gedaan, d.m.v. basisgegevens en bijgevoegde rapportages. Tevens wordt er middels dit 

formulier gevraagd naar contactgegevens van school. Zo kan Kinderdagverblijf Poemelke 

ook zelf contact opnemen met school om een overdracht te doen. 

Om te zorgen voor een goede inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse 

educatie, neemt Kinderdagverblijf Poemelke maandelijks deel aan de vergaderingen die 

georganiseerd worden door de gemeente. Bij deze vergaderingen sluiten alle aangesloten 

scholen en VVE-organisaties uit de gemeente Venlo aan. Zo is er ruimte voor overleg en 

is er de mogelijkheid om te kijken hoe er een goede aansluiting kan plaats vinden. Zo 

werken de meeste scholen ook met de methode KIJK! en kan er daardoor gemakkelijker 

een doorgaande lijn gerealiseerd worden. 
 

Ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk bij Kinderdagverblijf Poemelke. Deze betrokkenheid 

heeft een positief effect op de verdere loopbaan van het kind, maar ook op het goed 

kunnen functioneren van Kinderdagverblijf Poemelke. 

Voor veel ouders is het een spannend moment als hun kind voor het eerst naar het 

peuterprogramma of het Kinderdagverblijf gaat. Kinderdagverblijf Poemelke vindt het 

belangrijk om ouders het vertrouwen te geven, dat ze samen met hen er voor zorgen dat 

hun kind zich veilig voelt bij Kinderdagverblijf Poemelke en zich hier goed kan 

ontwikkelen. 

Als ouders thuis extra met hun kind bezig zijn, in aansluiting op wat het kind bij 

Kinderdagverblijf Poemelke doet, heeft dit een positief effect op de leerresultaten. Er is 

sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld 

verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. 

Als Kinderdagverblijf Poemelke hebben we invloed op de mate waarin ouders betrokken 

zijn bij de ontwikkeling en educatie van hun kinderen.  

Het is voor ouders belangrijk om te weten wat hun kind op Kinderdagverblijf Poemelke 

doet, en hoe zij hun kind thuis het beste kunnen ondersteunen. Ook geldt dit voor de 

pedagogisch begeleid(st)ers. Voor hen is het belangrijk om te weten hoe het kind thuis 

functioneert en wat ouders met hen ondernemen. 

 

Ouderbetrokkenheid in de praktijk: 
Hoe de uitwisseling en samenwerking er bij Kinderdagverblijf Poemelke uitziet schetsen 

we aan de hand van voorbeelden die we in de praktijk tegenkomen: 

- Intake: Er wordt een heldere en duidelijke intake gehouden met nieuwe kindjes met 

een VVE-indicatie en hun ouders. In de stamkaart worden bijzonderheden genoteerd die 

van toepassing zijn voor het goed kunnen begeleiden van het kind. Te denken aan; 

samenstelling van het gezin, bijzonderheden in de ontwikkeling, ontwikkeling en 

 
10 Bosch, van den A., Duvekot – Bimmel, A. (2012) KIJK! 0 – 4 jaar. Vlissingen: Bazalt. P 10 
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kindkenmerken en de wijze van opvoeden. 

- Ouderinformatie gekoppeld aan thema: Vlak voordat we met een thema beginnen, 

wordt er een nieuwsbrief naar de ouders gestuurd met hierin de belangrijkste informatie 

over het huidige thema. Hierin staan ook handvaten voor ouders om thuis mee aan de 

slag te gaan. Ouders worden op deze manier ook inhoudelijk betrokken bij het thema. 

Wat kunnen de ouders aan hun kinderen mee geven van thuis? Wat kun je thuis nog 

oefenen? 

- Aankondigings-blaadjes: Kinderdagverblijf Poemelke zorgt ervoor dat de wekelijkse 

activiteiten uitgewerkt worden op een aankondigingblad. Hierop staat de activiteit kort 

uitgewerkt met steekwoorden en plaatjes. Zo is het voor iedere ouder (welke taal dan 

ook) duidelijk welke activiteiten er die week aangeboden worden. De blaadjes hangen op 

de deuren van de desbetreffende groep. 

- Thema tafel: Bij de ingang is een thema tafel en in de groepen zijn er thema hoeken 

ingericht, zodat ouders bij binnenkomst meteen zien wat het thema is waar we 

momenteel mee bezig zijn. 

- Themabijeenkomsten: Er worden bijvoorbeeld jaarlijks vrijwillige ouderbijeenkomsten 

georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op opvoeding en ontwikkeling. 

Hier wordt vaak samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de bibliotheek, opvoedbureaus 

en deskundigen. 

- Cursussen voor ouders, bijvoorbeeld Kinder EHBO. 

- Digitaal schriftje: de pedagogisch begeleid(st)er schrijft wat op over het kind en de 

ouder kan thuis iets opschrijven over het kind. Denk hierbij aan een bijzondere uitspraak, 

het spelen van het kind, een gebeurtenis of anekdote, het eten, enz. Verder is er aan het 

einde van de dag ook altijd een korte mondelinge overdracht. 

- Voortgang-gesprekjes: op vaste momenten worden kinderen in hun ontwikkeling 

gevolgd met ons kind-volg-systeem KIJK! 0 – 4 jaar.  

- De Verteltas: Bij elk thema hoort een andere verteltas. Deze verteltas mag door ouders 

van kinderen met een VVE-indicatie mee naar huis genomen worden, en aan het einde 

van het thema weer mee terug gebracht worden. Elke verteltas vertelt zijn eigen verhaal. 

Het is een tas met een aantal aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren 

gebruikt kunnen worden. Een prentenboek vormt de basis van de verteltas. Daarbij 

wordt er per thema ander spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en 

het leesplezier van het kind stimuleert. De inhoud van de verteltas kan aangepast 

worden aan niveau, leeftijd en taal van het kind. De verteltassen bevorderen de 

betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren een doorgaande 

lijn van Kinderdagverblijf Poemelke naar huis. De verteltas biedt ouders concreet, 

laagdrempelig, aantrekkelijk en verantwoord materiaal om de betrokkenheid bij hun kind 

thuis vorm te geven. Door het werken met de verteltassen leren ouders de werkwijze en 

methodes van Kinderdagverblijf Poemelke kennen en gebruiken. 

 

Evaluatie 

Jaarlijks wordt er met het team geïnventariseerd waar er vraag naar is op het gebied van 

VVE, en hoe de opleidingsactiviteiten zijn bevallen. Daarnaast zal er met behulp van 

intervisies geïnventariseerd worden welke kennis er is opgedaan in de desbetreffende 

training of opleiding. Het onderwerp VVE staat regelmatig op de agenda in de intervisies. 

De aandachtspunten en de daarop volgende stappen die gezet mogen worden, zijn terug 

te lezen in de notulen. Wilma past zo nodig dit VVE-beleidsplan aan. 

Verder neemt de pedagogisch beleidsmedewerker/coach het op zich om persoonlijke 

doelen in kaart te brengen en hiermee aan de slag te gaan. 

Ook neemt Wilma regelmatig deel aan overleggen met de gemeente, waarin VVE het 

hoofdthema is. In deze overleggen wordt gekeken naar: 

• Hoe wordt de VVE in de praktijk vorm gegeven? 

• Hoe loopt het financieel? Zijn hier nog andere behoeftes in? 

• Waar wordt tegen aan gelopen? 

• Hoe staat het met de wet en regelgeving omtrent VVE? 

 

Voor het uitgebreide VVE-beleidsplan verwijzen we naar onze website www.poemelke.nl.  

http://www.poemelke.nl/
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2.4 Achterwacht 

Een achterwacht is iemand die in geval van nood ingeschakeld kan worden. Het is zo dat 

er een achterwacht geregeld moet zijn wanneer een pedagogisch begeleid(st)er alleen op 

de groep staat zodat ze er niet helemaal alleen voor staat in geval van calamiteiten. Er 

zijn echter twee verschillende ‘achterwachten’: 

• Wanneer een pedagogisch begeleid(st)er de hele dag alleen op de vestiging kan 

staan (bijvoorbeeld 1 pedagogisch begeleid(st)er op 3 baby's) moet er een 

achterwacht 'geregeld zijn'. Deze hoeft dus niet per sé in het pand te zijn. In dit 

geval wordt er een tijd van 15 minuten aangehouden.  

• Als Kinderdagverblijf Poemelke een of twee volle groepen heeft geopend is een 

achterwacht officieel niet nodig. Er zijn dan namelijk al minimaal 2 pedagogisch 

begeleid(st)ers aanwezig in het pand. De achterwachtregeling geldt op deze 

dagen alleen voor de momenten dat de pedagogisch begeleid(st)er alleen staat en 

het aantal kindjes heeft dat binnen de beroepskracht-kind-ratio past. Meestal is 

dit voor 7.30 uur en na 17.00 uur. Heeft de pedagogisch begeleid(st)er teveel 

kindjes, maar valt het wel binnen de uren van de 3 uurs-regeling, dan moet er op 

deze momenten een andere volwassene in het gebouw aanwezig zijn.  

Deze volwassene hoeft geen pedagogisch diploma te hebben. Een poetsvrouw zou 

in feite al volstaan. Indien deze persoon structureel aanwezig gaat zijn (minimaal 

1 x per 3 maanden een half uur), dient deze wel in het bezit te zijn van een VOG, 

en geregistreerd te worden in het Personenregister Kinderopvang (zie 2.14). 

Kinderdagverblijf Poemelke heeft het als volgt geregeld: 

Als de groepsgrootte het toe laat (als het aantal kindjes binnen de beroepskracht-kind-

ratio past), dan maakt Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van een achterwacht. Deze 

achterwacht is Richard Jeucken. Hij is werkzaam op het kantoor van Garden Plant. Hij is 

tevens eigenaar van het pand dat Kinderdagverblijf Poemelke huurt. Hij is in staat om 

binnen 3 minuten aanwezig te zijn (kantoorpand is op 50 meter afstand). Wanneer hij 

niet aanwezig is, kan Tino Michiels gebeld worden. Deze is werkzaam op het Freshpark 

Terrein bij Weyers GMBH en is in staat om binnen 5-10 minuten aanwezig te zijn. Als 

derde achterwacht is ook nog altijd Korny Michiels te bereiken. Hij is bij dit zelfde bedrijf 

werkzaam.  

Zijn de vorige opties niet mogelijk, dan zal Securitas optreden als achterwacht. Het 

algemene nummer dat bij de voordeur hangt kan dan gebeld worden. De rest van de 

telefoonnummers zijn ook op deze plek terug te vinden. 

Al het personeel dat werkzaam is binnen Kinderdagverblijf Poemelke is hiervan op de 

hoogte. 

Indien dit alles niet mogelijk is, zal er altijd een 2e volwassene11 extra in het gebouw 

aanwezig zijn.  

 

2.5 Ondersteuning van andere volwassenen 

 

Op sommige momenten maakt Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van stagiaires. Bij 

Kinderdagverblijf Poemelke komen er stagiaires van o.a.: SPH, VMBO – zorg & welzijn, 

MBO PW3 en 4. Deze stagiaires ondersteunen de pedagogisch begeleid(st)ers op 

verschillende gebieden: 

• Ze ondersteunen bij het verzorgen van de kindjes (eten geven, verschonen en 

naar bed doen). 

• Ze bereiden activiteiten voor en bieden ondersteuning bij de uitvoering hiervan. 

• Ze kunnen extra aandacht geven aan de kinderen omdat er een extra hand 

aanwezig is. 

• Ze ondersteunen bij de schoonmaakwerkzaamheden die gedaan moeten worden. 

 
11 Hoeft geen pedagogisch diploma te hebben, bij structurele aanwezigheid opgenomen in het Personenregister 

Kinderopvang. 
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• Ze kunnen mee gaan naar een uitstapje, zodat Kinderdagverblijf Poemelke kan 

voldoen aan het 4ogenprincipe. 

Deze stagiaires worden op de werkvloer begeleid door de pedagogisch begeleid(st)ers. 

Ze kunnen bij hen terecht voor alle praktische vragen. De daadwerkelijke beoordeling en 

eindverantwoordelijkheid ligt bij een pedagogisch begeleid(st)er met niveau 4 in 

pedagogisch werk. Deze pedagogisch begeleid(st)er(s) zal ook regelmatig aan bijscholing 

doen, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent kwalitatief begeleiden 

van stagiaires.  

Kinderdagverblijf Poemelke maakt verder ook nog gebruik van andere volwassenen:  

Namelijk; een klusjesman, werkzaam voor Garden Plant, de huurbaas), die klusjes komt 

doen. Te denken aan lampen vervangen, technische mankementen repareren enz. 

Maandelijks wordt de buitenruimte gecontroleerd, er wordt dan voor gezorgd dat alles er 

weer schoon en netjes uitziet. Ook worden er indien nodig wespenlokkers geplaatst. Ook 

wordt de betegelde speelruimte buiten goed gecontroleerd op oneffenheden, onkruid enz. 

Indien er incidenten zijn wordt de hulp ingeroepen van het bedrijf X-it 

Ongediertebestrijding of van Hoveniersbedrijf de Middelpas.  

 

2.6 Aanmelding en Intake 

 

De eigenaresse, Wilma Classens, heeft voor de startdatum een intakegesprek met de 

nieuwe ouders. 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. 

Verder worden ook de documenten benoemd die op de website terug te vinden zijn, 

waarin de regels, afspraken en omgangsvormen staan beschreven. Hierna wordt het 

contract verzonden, voor digitale ondertekening. Ook wordt de stamkaart doorgenomen, 

waarin belangrijke afspraken genoteerd staan als: eten, slapen, adresgegevens, 

medicatie, overig. Dit formulier komt in een map op kantoor, zodat het voor de 

pedagogisch begeleid(st)ers altijd bij de hand is. De stamkaart is ook digitaal inzichtelijk, 

via www.kovnet.nl.  

Tijdens dit intake gesprek wordt een afvinklijst gebruikt, waardoor Wilma er van 

verzekerd is dat alle belangrijke aspecten besproken zijn. 

In overleg met Wilma wordt vanaf de plaatsingsdatum een beginafspraak gemaakt.  

 

2.7 Wenbeleid 

 

Extern: 

Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders moeten wennen aan de opvang, is onze 

ervaring. Daarom hebben we een wenperiode. Hierin leggen we de basis voor een 

vertrouwensrelatie tussen kind, pedagogisch begeleid(st)er en ouders. 

Vanaf de datum van de beginafspraak, heeft het kind de mogelijkheid om een maand te 

wennen binnen Kinderdagverblijf Poemelke. Ook biedt Kinderdagverblijf Poemelke de 

mogelijkheid om 1 dag of 1 dagdeel / aantal uren te komen wennen bij ons, tegen 

betaling. Dit is voor het kind zodat hij kan gaan wennen aan de opvang, aan de kinderen, 

maar ook aan de pedagogisch begeleid(st)ers. Alle afspraken worden in overleg met de 

ouders gemaakt. 

Pedagogisch begeleid(st)ers bieden tijdens deze opvang 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. Wanneer kinderen moeite hebben met het nemen 

van afscheid van de ouders, leggen de pedagogisch begeleid(st)ers geen nadruk op het 

afscheid. Dit doen ze door spel aan te bieden en het kind hiermee af te leiden. 

Intern: 

Kinderdagverblijf Poemelke is een kleinschalige organisatie, wij voeren een open 

deurenbeleid (voor uitleg zie het kopje: 2.11 open deurenbeleid). Op sommige 

momenten zijn er 2 groepen geopend op Kinderdagverblijf Poemelke. Oudere kindjes 

mogen dan doorstromen naar groep 2. Voor kindjes die dit spannend vinden, is er altijd 

http://www.kovnet.nl/
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de mogelijkheid om een uurtje te oefenen op de andere groep. Zo kunnen ze alvast 

wennen aan de grote kinderen, het nieuwe speelgoed en de nieuwe ruimte. 

De kindjes die over mogen naar groep 2 kunnen ook al wennen aan de grotere kindjes, 

omdat we voor 9.00 uur en na 16.30 uur (of als de beroepskracht-kind-ratio dit eerder 

toestaat) de 2 groepen samenvoegen. Zo blijven ze in hun veilige omgeving, maar 

kunnen ze wel al met de grotere kindjes spelen. Ook wordt de andere ruimte wel eens 

gebruikt om andere spelletjes in te doen. Bijvoorbeeld verstoppertje of ‘ren-spelletjes’. 

Op die manier leren kinderen de andere ruimte ook al kennen. Zo wordt de overstap van 

groep 1 naar groep 2 een stuk kleiner. 

 

2.8  Afnemen extra dag (incidenteel of structureel) 

 

Kinderdagverblijf Poemelke hanteert twee verschillende uur prijzen. Dit heeft te maken 

met de verschillende opvangmogelijkheden. 

Ouders kunnen uren vast leggen in een contract, voor de looptijd van een jaar, voor het 

vaste tarief. Ouders kunnen wijzigingen in deze contracturen 2 keer per jaar doorgeven. 

Afmeldingen kunnen nog gedaan worden tot 1 maand van te voren. 

Kinderen met vaste uren hebben voorrang op een plekje op kinderen met flexibele uren. 

Natuurlijk probeert Kinderdagverblijf Poemelke zo veel mogelijk aan de wensen van de 

ouders te voldoen. Hierbij wordt gekeken naar het volgende: 

• Is er nog plek in groep 1? Zo ja, dan wordt het kindje geplaatst. Zo niet, dan 

wordt er met ouders overlegd of het kindje voor die ene dag of dagdeel in groep 2 

geplaatst mag worden. Ouders dienen hier expliciet toestemming voor te geven. 

Zodra er dan weer plek is, wordt het kindje terug geplaatst naar groep 1. 

Ouders kunnen ook een incidenteel contract afsluiten. Wanneer je flexibel werkt, of 

opeens iets krijgt waardoor je jouw kind weg moet brengen kun je bij Kinderdagverblijf 

Poemelke nog steeds terecht. Onder incidentele uren vallen alle uren die de 

ouder niet vastzet voor de looptijd van het contract. Twee weken van te voren wordt het 

rooster gemaakt. Als de ouder 1 maand van te voren de uren doorgeeft, dan is de ouder 

verzekerd van een plekje. Daarna kan de ouder nog tot 2 weken van te voren uren 

aanvragen. Deze uren worden nog gewoon meegenomen in het rooster, maar het 

volgende geldt hiervoor: Bij volraken is de zekerheid op een plekje minder groot; 

meer uren gaan voor minder uren. Wanneer het rooster definitief is, en er worden nog 

uren aangevraagd, dan worden deze uren alleen geaccordeerd wanneer het in het reeds 

voltooide rooster past. 

Ook kan er een 0-uren contract worden afgesloten, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt 

van de incidentele opvang. 

Bij het plaatsten van kinderen die gebruik maken van de incidentele opvang wordt 

gekeken naar het volgende: 

• Laat de beroepskracht-kind-ratio het toe om een extra kindje in de groep te 

plaatsen? Zo ja, dan wordt het kind geplaatst. Zo niet, dan wordt er gekeken of er 

een pedagogisch begeleid(st)er beschikbaar is om eerder of langer te werken. Is 

dit niet mogelijk, dan is er helaas geen plek voor het kindje voor die incidentele 

aanvraag. 

• Indien er op die dag al 2 groepen geopend zijn, dan wordt er gekeken of het 

kindje in groep 2 wel geplaatst kan worden (ook gekeken naar beroepskracht-

kind-ratio en de beschikbaarheid van de pedagogisch begeleid(st)ers). Indien hier 

plek is, zal er wederom toestemming van ouders gevraagd moeten worden om het 

kindje in groep 2 te plaatsen.  

Op dit moment is Kinderdagverblijf Poemelke nog in groei. Dit betekent dat er nog 

regelmatig wisselingen plaats kunnen vinden tussen groep 1 en groep 2. Als kinderen de 

leeftijd van 1 jaar hebben bereikt, wordt de mogelijkheid van wisselen tussen de twee 

groepen besproken. Ouders geven bij de intake schriftelijk toestemming hiervoor. Zonder 

het toestemmingsformulier, zal het kind niet wisselen naar een andere groep.  
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2.9  Flexibiliteit  

 

Kinderdagverblijf Poemelke heeft haar concept vooral gericht op flexibiliteit. Zoals eerder 

benoemd, is dit op meerdere punten terug te zien. Te denken aan wisselende roosters, 

maar ook kindjes die bijvoorbeeld maar 6 keer per jaar bij Kinderdagverblijf Poemelke 

spelen. 

Voor kindjes die flexibel/incidenteel naar Kinderdagverblijf Poemelke komen, kan het 

spannend zijn om te komen spelen. Ze komen niet op een vaste dag en hebben dus niet 

altijd dezelfde kindjes om zich heen. 

Kinderdagverblijf Poemelke is zich hier bewust van. Gelukkig is het team van 

Kinderdagverblijf Poemelke klein. De pedagogisch begeleid(st)ers die in het team zitten, 

werken al meerdere jaren bij Kinderdagverblijf Poemelke en zijn tegenwoordig bij alle 

kindjes vertrouwd. Verder is Kinderdagverblijf Poemelke kleinschalig en heeft 2 groepen.  

Op de momenten dat een kindje lange tijd niet geweest is, of op een groep komt waar 

hij/zij maar weinig kindjes kent, wordt er extra aandacht besteed aan het kindje. Het 

kindje mag bijvoorbeeld aan het begin van de dag bij een van de pedagogisch 

begeleid(st)ers op schoot een boterhammetje eten, of op de grote stoel naast een van de 

pedagogisch begeleid(st)ers zitten. Er wordt echt naar het kindje gekeken. Wat heeft dit 

kindje nodig om zich goed te voelen? Als het op dat moment iets meer 1 op 1 aandacht 

is, dan wordt dat zoveel mogelijk nagestreefd. Verder is goede communicatie en een 

goede overdracht erg belangrijk, zodat de pedagogisch begeleid(st)ers een goed beeld 

hebben van het kindje. En daardoor ook weten waar de aandachtspunten liggen voor een 

fijn dagje spelen.  

 

2.10 Brengen en halen 

 

Kinderdagverblijf Poemelke is geopend van 6.00 tot 19.00 uur. Er worden geen vaste 

breng- en haaltijden gehanteerd, omdat Kinderdagverblijf Poemelke werkt met flexibele 

opvang. Wat wil zeggen, als de ouder pas om 10.00 uur hoeft te beginnen, kan het kind 

om 10.00 uur gebracht worden. Met ophalen wordt hetzelfde principe gehanteerd. De 

enige uitzonderingen op deze regel, is het eetmoment tussen de middag. Om zoveel 

mogelijk rust te creëren tijdens dit moment, kunnen kindjes niet gebracht of gehaald 

worden tussen de volgende tijdstippen: 

 

11.30 uur – 12.15 uur 

 

De breng- en haalmomenten worden in het contract vast gezet. Incidenteel kunnen deze 

tijden veranderen, onder een verhoogde vergoeding per uur. Elk eerste kwartier dat 

ouders later komen valt nog binnen het contract. Wanneer dit eerste kwartier verstreken 

is, zal het hoge uurtarief berekend worden, en er meteen een half uur in rekening 

worden gebracht. 

Op de breng- en haalmomenten wordt relevante informatie over het kind door de 

pedagogisch begeleid(st)ers en de ouders uitgewisseld. Ouders kunnen tijdens 

brengmomenten praktische informatie over het kind of leuke anekdotes aan de 

pedagogisch begeleid(st)ers vertellen. Op het moment dat ouders hun kinderen komen 

halen, geven de pedagogisch begeleid(st)ers belangrijke informatie over het kind, zoals 

activiteiten die het kind ondernomen heeft tijdens de opvangdag. Aangezien het bijna de 

gehele dag mogelijk is het kind te halen en brengen is het niet mogelijk uitgebreide 

gesprekken te voeren met de pedagogisch begeleid(st)ers. Zij hebben namelijk als 

grootste belang de kinderen op de groep.  

Bij alle kinderen wordt gebruik gemaakt van een digitaal schriftje, waarin pedagogisch 

begeleid(st)ers relevante zaken rondom het kind kunnen opschrijven. Omdat de 

contactmomenten kort zijn, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de pedagogisch 

begeleid(st)ers aan te vragen, zodat op een rustiger moment uitgebreid overlegd kan 

worden. 
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2.11 Open deuren beleid 

 

Indien er 2 groepen geopend zijn op Kinderdagverblijf Poemelke, wordt er aan het begin 

en aan het einde van de dag een open deuren beleid gehanteerd. De reden hiervoor is 

dat dit open deuren beleid positief kan werken voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen. De kinderen wennen aan meerdere pedagogische begeleid(st)ers en op het 

moment dat de eigen pedagogisch begeleid(st)er ziek of op vakantie is wordt het kind 

alsnog opgevangen door een voor het kind bekende pedagogisch begeleid(st)er en zal 

het afscheid met minder moeite verlopen. 

Het open deuren beleid houdt in dat op Kinderdagverblijf Poemelke ‘s morgens van 06.00 

uur tot 09.00 uur en ’s avonds van 16.30 uur (of als de beroepskracht-kind-ratio dit 

eerder toelaat) tot 19.00 uur de groepen gezamenlijk worden opgevangen. De groep 

waar het kind officieel geplaatst is heet de stamgroep van het kind. De kinderen van 

twee stamgroepen worden samen opgevangen op één vaste stamgroep (dit is voor de 

duidelijkheid altijd groep 1). Aangezien de kinderen de hele dag gebracht en gehaald 

kunnen worden, is er een regelmatige doorloop van ouders en kinderen die 

binnenkomen.  

Kinderdagverblijf Poemelke biedt tot en met 7.45 uur de mogelijkheid aan om te 

ontbijten. Afhankelijk van het kind-aantal, wordt er in de ochtend bekeken of er 

gezamenlijk ontbeten wordt of apart. Vandaar dat de overdrachtsmomenten kort en 

bondig gehouden worden, om zo meer tijd en aandacht voor de kinderen te hebben. 

Na 9.00 uur worden de groepen opgesplitst afhankelijk van de kind-leidster ratio en gaat 

iedere pedagogisch begeleid(st)er met zijn eigen kinderen naar de eigen groep. Wanneer 

de groep om 8 uur meer dan 16 kindjes omvat, zal de groep al eerder gesplitst worden. 

Aan het einde van de dag om 16.30 uur (of indien de beroepskracht-kind-ratio dit eerder 

toelaat) worden de groepen weer samengevoegd en gaan de kinderen en de pedagogisch 

begeleid(st)ers naar groep 1 waar de ouders de kinderen op kunnen halen.  

 

 

2.12 4ogenprincipe 

 

Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar 

rapport de term 4ogenprincipe geïntroduceerd. Het 4ogenprincipe betekent dat je je als 

Kinderdagverblijf hebt ingezet om meekijken en meeluisteren gemakkelijk te maken. 

Het 4ogenprincipe is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. 

Kinderdagverblijf Poemelke dient bij invulling van het 4ogenprincipe rekening te houden 

met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogisch 

begeleid(st)er alleen op de groep of in het centrum is.  

Kinderdagverblijf Poemelke vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en 

vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het 4ogenprincipe op 

verschillende manieren in de praktijk: 

 

Transparantie 

Kinderdagverblijf Poemelke heeft over het algemeen ruime locaties met veel glas.  

In groep 1 en 2 is er een doorkijk raam waar vanuit de hal doorheen gekeken kan 

worden. Ook kun je vanuit groep 1 en 2 doorkijken naar de sanitaire ruimte waar een 

raam in zit. In de deuren die naar de sanitaire ruimte leiden zit een raampje, waardoor er 

altijd inzicht is in beide ruimtes. 

Tevens is er ook een tussendeur tussen groep 1 en 2 waar een raam in zit. 

Verder is er vanuit beide groepen ruim zicht op de buitenruimte, omdat in beide groepen 

in totaal 6 ramen zijn verwerkt. De deur die naar de buitenruimte leidt is ook 

overwegend van glas gemaakt. 

Het is een opdracht om al het glas transparant te houden. Er moet opgepast worden met 

het dicht plakken van de buitenramen met werkjes en mededelingen. 
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Open aanspreekcultuur 

Bij Kinderdagverblijf Poemelke heerst een open en professioneel klimaat waarbij de 

pedagogisch begeleid(st)ers (bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen) worden 

uitgenodigd om elkaar feedback te geven wat kan bijdragen tot professioneler handelen. 

Pedagogisch begeleid(st)ers kunnen met zorgen en of vragen altijd terecht bij hun 

leidinggevende. Ook ouders kunnen hun zorg ten allen tijde melden bij de 

leidinggevenden van Kinderdagverblijf Poemelke. Zij zullen een signaal met 

zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. 

 

Personeelsbezetting  

Van iedere begeleid(st)er is er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt tevens 

voor stagiaires, die meer dan 60 uur werkzaam zijn bij Kinderdagverblijf Poemelke. 

Nieuw personeel wordt pas aangenomen na overleg van een geldige VOG, en eventuele 

referentieaanvragen. 

Kinderdagverblijf Poemelke heeft soms maar een groep geopend. Dit betekent dat 

pedagogisch begeleid(st)ers soms alleen in het gebouw zijn. 

Kinderdagverblijf Poemelke maakt zo veel mogelijk gebruik van stagiaires om er voor te 

zorgen dat er extra ogen en oren in het gebouw zijn.  

Aangezien Kinderdagverblijf Poemelke kleinschalig is en er regelmatig maar 1 

pedagogisch begeleid(st)er aanwezig is in het gebouw heeft Kinderdagverblijf Poemelke 

er in overleg met de oudercommissie voor gekozen om een camerasysteem te installeren 

in het gebouw. Onder ‘specifieke situaties’ wordt uitgelegd hoe dit camerasysteem in de 

praktijk gebruikt wordt. 

 

Specifieke situaties  

Gedurende een dag op het Kinderdagverblijf doen zich verschillende bezettingsmomenten 

voor, bezetting qua kinderen en bezetting van pedagogisch begeleid(st)ers. Hieronder 

beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een pedagogisch 

begeleid(st)er alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming 

van het vier ogen en orenprincipe. 

 

• Breng en haal momenten tijdens de 3 uurs-regeling 

• Halve groepen met 1 pedagogisch begeleid(st)er  

- één pedagogisch begeleid(st)er  per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar; 

- één pedagogisch begeleid(st)er  per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee 

jaar; 

- één pedagogisch begeleid(st)er  per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie 

jaar; 

- één pedagogisch begeleid(st)er  per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier 

jaar. 

 

Conform het convenant kwaliteit kinderopvang is het toegestaan per dag gedurende 

maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio (voor locaties die langer 

geopend zijn dan 10 uur per dag).  

De overige 10 uur dat Kinderdagverblijf Poemelke geopend is, zal er wel voldaan worden 

aan de beroepskracht-kind-ratio. In het volgende tijdvak zal Kinderdagverblijf Poemelke 

WEL voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio: 

 

✓ 6.00 uur – 11.30 uur 

✓ 14.30 uur – 19.00 uur 

 

In het volgende tijdvak mag er maximaal 3 uur aaneengesloten worden afgeweken: 

 

✓ tussen 11.30 uur en 14.30 uur  
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Aangezien Kinderdagverblijf Poemelke kleinschalig is, komt het regelmatig voor dat de 

beroepskracht-kind-ratio het toelaat dat er een pedagogisch begeleid(st)er alleen op de 

groep staat. Kinderdagverblijf Poemelke probeert alleen gebruik te maken van de 3 uurs-

regeling als het in de praktijk echt werkbaar is. We willen niet dat kinderen onder deze 

regeling te lijden hebben. Dus wanneer het voor het werken prettiger is om met meer 

pedagogisch begeleid(st)ers te zijn, wordt dit ook gedaan. 

In de uren dat de pedagogisch begeleid(st)er alleen op de groep staat tijdens de 3 uurs-

regeling, is er vaak een voortdurende inloop door ouders. Het onvoorspelbare karakter 

van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of 

langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet 

gecontroleerd zou kunnen voelen.  

Op het moment dat een pedagogisch begeleid(st)er pauze heeft, en de andere 

pedagogisch begeleid(st)er op de groep overschrijdt op dat moment de BKR, is er altijd 

een andere volwassene aanwezig in het gebouw ter ondersteuning. De pedagogisch 

begeleid(st)er die pauze heeft dient namelijk altijd in het gebouw te blijven gedurende de 

pauze, zodat er bijgesprongen kan worden op de groep indien nodig. Als Wilma op 

kantoor aanwezig is, dan mag de pauze ook buiten de deur genomen worden. 

Ook heeft Kinderdagverblijf Poemelke in het gebouw een camerasysteem in werking. Alle 

beelden worden opgenomen en 2 weken lang bewaard. Wilma en de pedagogisch coach 

kunnen via hun telefoon inloggen en 24/7 kijken wat er live gebeurt in het 

Kinderdagverblijf. 

Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van stagiaires. 

Ook gebeurt het vaak dat er een halve groep draait op Kinderdagverblijf Poemelke en dat 

de leidinggevende op kantoor werkzaamheden verricht. Dan wordt er regelmatig 

onverwacht binnengelopen op de groep. 

• Slaapruimte: 

Slaapruimte 1 is aangrenzend aan groep 2. Via de babyfoon kan er te allen tijde 

meegeluisterd worden, of met de camera meegekeken worden, wat er op de slaapkamer 

gebeurt. 

Slaapruimte 2 heeft ook een babyfoon waar te allen tijde op groep 1 of 2 meegeluisterd 

kan worden. Verder is deze slaapkamer tegenover de keuken/kantine. Dus er is de hele 

dag doorloop door deze gang (richting keuken/kantine), waardoor er ook een extra oog 

op de slaapkamer kan worden gehouden. 

Verder zijn er twee mobiele camera’s die te allen tijde kunnen worden ingezet wanneer 

kinderen in slaapkamer 1 en 2 slapen.  

Ook zitten er op beide slaapkamers voldoende ramen, waardoor er ook van buitenaf 

toezicht kan zijn in de slaapkamer. 

• De derde ruimte: 

Indien er in groep 1 meer dan 13 kinderen aanwezig zijn en/of in groep 2 meer dan 14 

kinderen aanwezig zijn, dan maakt Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van deze derde 

ruimte. In deze ruimte zijn 2 ramen aanwezig, zodat er van buiten naar binnen gekeken 

kan worden. Ook zijn er camera’s in deze ruimte, zodat er live gekeken kan worden wat 

er op deze groep gebeurt.  

Verder grenst deze groep ook aan de keuken/kantine, waardoor er ook een extra oog op 

de derde ruimte gehouden kan worden. 

• Buiten spelen: 

Een pedagogisch begeleid(st)er is niet langdurig en structureel alleen buiten met 

kinderen op de plekken waar de camera geen bereik heeft.  

Het buitenspelen geschiedt alleen op de speelplaats die zichtbaar is door groep 1 en 2.  

Indien pedagogisch begeleid(st)ers een stukje het bos in gaan, is er altijd een tweede 

volwassene12 bij.  

• Uitstapjes: 
Onder uitstapjes worden uitjes bedoeld waarbij we langer dan 5 minuten nodig hebben 

om terug bij Poemelke te komen. 

 
12 Hoeft geen pedagogisch diploma te hebben, bij structurele aanwezigheid opgenomen in het Personenregister 

Kinderopvang. 
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Tijdens uitstapjes gaan pedagogisch begeleid(st)ers (of een pedagogisch begeleid(st)er 

en een volwassene13) minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. 

Tijdens uitstapjes wordt er altijd voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio. 

• Uitzonderingen en speciale gevallen: 

In afwijkende situaties wordt er gekeken naar een andere geschikte oplossing, in overleg 

met ouders.  

2.13 Vaste gezichten en mentorschap 

Aan een kind tot 1 jaar worden twee vaste pedagogisch begeleid(st)ers  toegewezen. Per 

dag dat het kind komt is minimaal één van deze twee pedagogisch begeleid(st)ers  

aanwezig. Bij een stamgroepomvang waarin meer dan twee pedagogisch begeleid(st)ers  

moeten worden ingezet, mogen maximaal 3 vaste pedagogisch begeleid(st)ers worden 

toegewezen. Het rooster van Kinderdagverblijf Poemelke is zodanig gemaakt dat aan 

deze eisen wordt voldaan. 

In de stamkaarten van de kinderen is terug te lezen wie de vaste gezichten van de baby 

zijn. Deze stamkaarten zijn terug te lezen in het programma www.kovnet.nl. 

Verder heeft ook elk kind een eigen mentor. De mentor van het kind is ook een 

pedagogisch begeleid(st)er van de groep. Tijdens de intake wordt aan ouders duidelijk 

gemaakt wie de mentor van het kind is. En ook is dit terug te zien in de stamkaart van 

het kind. Deze mentor volgt de ontwikkeling van het kind, en is eerste aanspreekpunt 

voor ouders. De KIJK!-observaties worden gemaakt door de mentor met behulp van een 

van de andere pedagogisch begeleid(st)ers die het kind ook regelmatig ziet. 

 

 

2.14 Personenregister Kinderopvang 

 

Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten mensen die in de kinderopvang 

werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat 

een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering 

vormen bij het werken in de kinderopvang. Een VOG is een momentopname. Mensen 

kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit en daardoor 

een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Zolang dit niet bekend is bij de 

eigenaar van de kinderopvang of de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang 

blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft de overheid besloten dat alle mensen die 

in de kinderopvang werken, continu worden gescreend op strafbare feiten. Sinds 1 maart 

2013 is de continue screening van toepassing op alle vaste medewerkers. Na invoering 

van het personenregister (maart 2018) vallen ook de tijdelijke medewerkers onder de 

continue screening op basis van gegevens die zijn opgenomen in het personenregister. 

Ook worden de volgende personen opgenomen in het personenregister: 

* De klusjesman 

 

2.15 Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach 

   

De eis voor Kinderdagverblijf Poemelke is dat er op jaarbasis (50 uur x het aantal 

kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers) aan 

coaching/beleidsontwikkeling wordt aangeboden. Voor Kinderdagverblijf Poemelke 

betekent dit dat er 100 uur per jaar aan beleidsontwikkeling gewerkt wordt. De coaching 

momenten zijn ongeveer 50 uur op jaarbasis. Kinderdagverblijf Poemelke heeft er voor 

gekozen om een combinatie functie te creëren. Per 01-01-2020 is er iemand aangesteld 

als pedagogisch beleidsmedewerker / coach. Zij is de schakel tussen beleid en praktijk en 

zal zorgen voor een inhoudelijke aansturing op de groep. Ze heeft als beleidsmedewerker 

ook de taak om het pedagogisch beleid te bewaken en te realiseren, zodanig dat het 

 
13 Hoeft geen pedagogisch diploma te hebben, bij structurele aanwezigheid opgenomen in het Personenregister 

Kinderopvang. 

http://www.kovnet.nl/
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beleid is vertaald naar concrete plannen, programma’s, instrumenten en methoden welke 

tijdig en op de juiste wijze zijn uitgevoerd en geëvalueerd. 

Tevens is onze beleidsmedewerker / coach ook nog werkzaam als pedagogisch 

begeleid(st)er. Buiten de werkzaamheden op de groep, kan ze 3 uur per week spenderen 

aan coaching momenten en beleidszaken. Tijdens de uren dat ze zelf als pedagogisch 

begeleid(st)er op de groep staat, zal Wilma zorgen voor de coaching van haar. Met haar 

SPH-diploma volstaat ze ook voor deze functie. 

De registratie van hoe de pedagogisch beleidsmedewerker/coach haar uren in deze 

functie heeft ingevuld, houdt ze zelf bij. Deze registratie is op aanvraag inzichtelijk.  

 

2.16 Leesbevordering BoekStart 

 

Vanaf 2020 zullen er 2 pedagogisch begeleid(st)ers geschoold zijn als voorlees-

coördinator. Deze scholing wordt verzorgd vanuit het leesbevorderingsprogramma 

BoekStart in de kinderopvang.  

Als voorlees-coördinator hebben onze pedagogisch beleid(st)ers de volgende taken: 

• Er zorg voor dragen dat; 

- In groep 1 en groep 2 een leeshoek is ingericht  

- In elke groep een basiscollectie boeken is voor elke leeftijd  

- Voorlezen regelmatig in de intervisie geagendeerd wordt  

- Ouders geïnformeerd worden over het voorlezen in de groepen en er minimaal 1 keer 

per jaar een activiteit voor de ouders wordt georganiseerd. 

• Enthousiasmeren van de collega’s  

• In samenspraak met Wilma het (voor)leesbeleid op zetten. 

• Jaarlijks overleggen met Wilma over het beschikbare boekenbudget en   

de besteding daarvan.  

• Het contact onderhouden met de openbare bibliotheek en andere instellingen die   

behoren tot het leesnetwerk (kinderboekwinkel, andere voorleescoördinatoren,   

oudercommissie, basisschool, consultatiebureau etc) 

• Geschikte activiteiten, tips, nieuw verschenen boeken etc. bijhouden.   

 

Het programma BoekStart in de kinderopvang is een onderdeel van het programma 

Kunst van Lezen. De doelstelling van het programma is: 

*Het versterken van de samenwerking tussen Bibliotheek en kinderopvang 

*Het positief stimuleren van kijk- en leesgedrag bij (zeer) jonge kinderen 

*Het verhogen van ouderbetrokkenheid bij leesontwikkeling van hun kind 

 

Het doel van BoekStart voor baby’s is om ouders en baby’s intensief met kinderboeken 

en het voorlezen daarvan in aanraking te brengen, zodat al op zeer jonge leeftijd de 

taalontwikkeling bevorderd wordt. Een belangrijk middel om dat te bereiken is het 

BoekStart-koffertje met twee boekjes dat een baby ontvangt als hij lid wordt van de 

Bibliotheek. Het vervolgprogramma BoekStart in de kinderopvang is erop gericht om als 

Bibliotheek professioneel samen te werken met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 

Kunst van Lezen richt zich daarbij primair op het bevorderen van de deskundigheid van 

de pedagogisch begeleid(st)ers. 

 

Visie 

Jonge kinderen zijn voor het leren van taal afhankelijk van de mondelinge taal van 

volwassenen. Een rijke taalomgeving houdt in dat de volwassene veel met het kind 

praat, dat het kind gestimuleerd wordt om zelf te praten en dat er materiaal aanwezig is 

dat de interactie bevordert. Het effect van een rijke taalomgeving doet zich vanaf heel 

jonge leeftijd gelden. De taalontwikkeling van kinderen die al in hun eerste levensjaar 

worden voorgelezen verloopt gunstiger dan die van kinderen die niet worden 

voorgelezen. Verder draagt voorlezen bij aan de ontwikkeling van een gevarieerde 

woordenschat. Voorlezen prikkelt de fantasie, verhoogt de saamhorigheid en is een 

rustpunt in de dagelijkse activiteiten. En ook is het bezig zijn met boeken leuk en gezellig 

voor de kinderen en de pedagogisch begeleid(st)ers. 
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Doel 

Hoe jonger het kind op een plezierige manier te maken krijgt met boeken en lezen, des 

te meer kans dat hij als volwassene zelf een actieve lezer wordt. De doelen die we als 

Kinderdagverblijf Poemelke nastreven zijn;  

• Gelegenheid bieden tot het voelen van emotionele veiligheid; 

• Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie; 

• Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie; 

• De kans bieden om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving 

eigen te maken; 

Door middel van leesbevordering kunnen we ook werken aan het nastreven van deze 

doelen, namelijk: 

 

Emotionele Veiligheid: 

• Onze leeshoek geeft geborgenheid (inrichting) 

• Voorlezen geeft rustmomenten 

• Voorlezen zorgt voor vaste momenten met vaste routines 

• Het kind wordt ondersteund bij het gebruiken van de fantasie 

• Het kind wordt ondersteund bij het uitbreiden van de belevingswereld 

• Het kind laten genieten van het voorlezen 

 

Persoonlijke Competentie 

• Het boek past bij de leeftijd 

• Het kind betrekken bij het verhaal (vragen stellen) 

• De taalontwikkeling (luisteren) 

• Nieuwe woorden leren 

• Nieuwe begrippen (kleur, letters, tellen) 

• Het denken stimuleren (vragen stellen) 

• Kinderen leren zich te concentreren 

• Helpen trainen van het geheugen 

 

Sociale Competenties 

• Helpt het kind zich te verplaatsen in het verhaal of de hoofdpersoon 

• Geniet samen van het verhaal, interactie, elkaar helpen, samenwerken 

• Deel uitmaken van een groep 

• De probleemsituatie samen bespreken 

• Sociale verantwoordelijkheid 

 

Normen en Waarden 

• Boekenaanbod op thema’s zoals; diversiteit, erbij horen, pesten 

• Veel boeken verwoorden een moraal 

• Leren dat elk kind uniek is 

• Het kind leert de wereld om zich heen kennen 

• Het kind beleeft situaties in het boek 

 

Om bovenstaande doelen te verwezenlijken dient er een klimaat te zijn dat bevorderend 

is voor voorlezen en lezen. Ook de pedagogisch begeleid(st)ers moeten er zich bewust 

van zijn hoe belangrijk voorlezen is, om zo kinderen actief en enthousiast te krijgen voor 

lezen en boeken. 

 

VVE – Uk & Puk 

Kinderdagverblijf Poemelke werkt met een methode die ook de taal stimuleert. Namelijk 

Uk & Puk. In deze methode komen 10 verschillende thema’s aan bod. In elke activiteit 

worden er 10 woorden aangeboden. Deze woorden worden in een betekenisvolle context 

aangeboden (woorden krijgen betekenis door de activiteit). Verder staat een goede 

communicatie voorop. En wordt er veel geoefend met communiceren (verduidelijken wat 

je doet of denkt en het verwoorden van reacties). Voor de verdere rest biedt Uk & Puk 
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een rijk taalaanbod door middel van voorleesactiviteiten en liedjes. Al deze 

voorleesactiviteiten worden individueel of in een kleine groep aangeboden. 

BoekStart sluit hier goed bij aan. Want BoekStart is een leesbevorderingsprogramma met 

aandacht voor interactief voorlezen, deskundigheid van de pedagogisch begeleid(st)ers, 

de leesomgeving, de boekencollectie en ouderbetrokkenheid.  

 

Voorleesplan 

De voorlees-coördinator stelt een voorleesplan op. Een voorleesplan geeft houvast bij de 

inrichting van leesbevordering binnen ons Kinderdagverblijf. In dit voorleesplan leggen 

wij vast op welke wijze aan leesbevordering wordt gewerkt. Onderwerpen als 

boekencollectie, taken van de voorleescoördinator, wekelijkse (voor)leesactiviteiten en 

deelname aan landelijke projecten, zoals De Nationale Voorleesdagen, worden hierin 

vermeld. 

Dit voorleesplan is terug te vinden op kantoor. Dit kan op aanvraag door iedereen 

ingezien worden.  
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Hoofdstuk 3: Onze Dag 

3.1 Structuur 

 

Op Kinderdagverblijf Poemelke proberen we elke dag dezelfde structuur te hanteren. Dit 

zorgt voor de kinderen voor rust en duidelijkheid. 

In grote lijnen hanteren wij een dagindeling zoals die in onderstaande tabel is 

opgenomen: 

 

6.00 – 19.00  Brengen en halen van de kinderen/kort contact met ouders 

6.00 – 8.00  Slapen / Vrij spelen / Verzorgingsmoment 

7.30 – 8.15 Broodmaaltijd  

8.15 – 9.00 Vrij spelen / Verzorgingsmoment 

9.00 – 10.00 Activiteit / Slapen 

10.00 – 10.30 Fruit eten 

10.30 – 11.00  Vrij spelen / Verzorgingsmoment 

11.00 – 11.30 Activiteit  

11.30 – 12.15 Broodmaaltijd 

12.15 –  15.00 Slapen / Vrij spelen / Activiteit 

15.00 – 15.30 Fruit eten 

15.30 – 16.00  Vrij spelen / Verzorgingsmoment / Activiteit 

16.00 – 17.00 Warm eten 

17.00 – 19.00 Vrij spelen 

 

 

3.2 Slapen en rusten 

 

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 slaapplek ten ruste gelegd. Heeft een kind een 

andere slaapbehoefte, zoals minder of niet meer slapen, dan wordt dit met de ouders 

afgestemd. 

 

3.3  Spelen en speelgoed 

 

Spelen: 

0-4 jaar 

Kinderdagverblijf Poemelke vindt communicatie belangrijk. Baby’s staan voor een groot 

deel nog in het teken van verzorging. Tijdens deze verzorging wordt er door onze 

pedagogisch begeleid(st)ers veel gepraat met de kinderen. Ook wordt er veel aandacht 

aan de baby’s geschonken door te zingen en knuffelen. 

Het speelgoed dat Kinderdagverblijf Poemelke aanbiedt wordt afgestemd op de leeftijd 

van de kinderen. 

 

We bieden veel variatie in ons speelaanbod. 

Binnen activiteiten: 

• Speelgoed 

• Spelletjes 

• Samen met andere kinderen spelen 

• Alleen spelen 

• Knutselen 

• Thema hoekje 

• Keukentje 

• Bouwhoek / Autohoek 

• Babyhoek 

• VVE-methode Uk & Puk 
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Buiten activiteiten: 

• Speelterrein 

• Fietsjes 

• Ballen 

• Bos 

• Speeltuin 

 

Als het regent blijven we met de kinderen binnen. Kinderen spelen dan alleen, samen, of 

we doen een groepsactiviteit. Kinderdagverblijf Poemelke gebruikt bij het opzetten van 

de activiteiten voor kinderen van 0 – 4 jaar de VVE-methode Uk & Puk. 

Zodra het mooi weer is gaan we met de kinderen naar buiten, waarbij we ook het 

bewegingspatroon van de kinderen positief stimuleren. 

 

4-13 jaar 

Voor de oudere kinderen zijn er in ons dagritme enkele vaste activiteiten opgenomen. 

Hierbij te denken aan: samen openen in het kringetje met Puk (VVE-methode Uk & Puk) 

of Poemelke. 

Natuurlijk krijgen de kinderen ook de kans om zelf te spelen en hierbij initiatief te nemen 

in datgene waarmee ze willen spelen. Op vaste tijden worden er kleine groepsactiviteiten 

door ons georganiseerd, die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Onze activiteiten 

worden opgezet met verschillende doelstellingen. Onder andere om de motoriek, de 

ontwikkeling, taal, sociale en emotionele vaardigheden te stimuleren.  

Ook worden er met de grote kinderen meer gezelschapsspelletjes gedaan (bijvoorbeeld 

Skipbo, UNO, Knappe Koppen en Ganzenbord). Ze krijgen de gelegenheid om meer te 

ondernemen aan de computer (letter spelletjes zoals “Okki” bijvoorbeeld). 

Ook het fantasiespel wordt bij deze kinderen meer gestimuleerd, door rollenspelen te 

spelen. De fantasie wordt op meerdere vlakken gestimuleerd door kinderen zelf initiatief 

te laten nemen in hun creatief proces. Wat willen ze maken? Welk materiaal willen ze 

gebruiken? Wat kun je er allemaal mee doen? 

 

Speelgoed: 

Het speelgoed is verdeeld over groep 1 en groep 2. In groep 1 ligt vooral speelgoed voor 

de baby’s en de jonge kinderen. Dit speelgoed is gesorteerd op leeftijd. Onder in de kast, 

waar de kleine kindjes bij kunnen, ligt het speelgoed voor de jongste. Hoe hoger je in de 

kast kijkt, hoe meer het speelgoed past bij kindjes die wat ouder zijn. Te denken aan 

puzzels met meer stukjes en kleiner speelgoed. 

In groep 2 liggen de spullen die voor de peuters en de BSO kindjes te gebruiken zijn.  

Indien alleen groep 1 geopend is en er zijn wel oudere kinderen aanwezig, mag het 

speelgoed gehaald worden in groep 2 om mee te spelen. 
 

3.4 Verlaten van de stamgroep 

 

Op een aantal momenten wordt de stamgroep verlaten. Namelijk: 

• Voor 9.00 uur, in de pauzetijd van de pedagogisch begeleid(st)ers (tussen 11.30 

uur en 15.00 uur) en vanaf 16.30 uur worden de eventueel geopende 2 groepen 

samengevoegd (voor uitleg hoe Kinderdagverblijf Poemelke hiermee omgaat, zie 

het kopje: 2.11 Open deuren beleid) 

• Na aanleiding van een nieuwe aanvraag voor een extra dag of dagdeel (voor 

uitleg hoe Kinderdagverblijf Poemelke hiermee omgaat, zie het kopje: 2.8 

Afnemen van een extra dag).  

• Wanneer kinderen gaan slapen in de slaapkamer(s). 

• Tijdens het buiten spelen 

• Tijdens het vieren van een verjaardagsfeest/afscheidsfeest op de andere groep 

• Tijdens het helpen met de tafel dekken / opruimen (dan wordt de hal in gebruik 

genomen). 



Kinderdagverblijf Poemelke 
Pedagogisch Beleidsplan Juli 2020 

35 

 

Kinderdagverblijf Poemelke – Venrayseweg 138C – 5928 RH Venlo - Bedrijvennummer 3825                        
077-3828011 / 0629244081 – info@poemelke.nl 

 

• Tijdens een activiteit georganiseerd voor een klein aantal kinderen in de andere / 

derde groep. 

Tijdens de laatste 4 beschreven momenten is er altijd een pedagogisch begeleid(st)er 

aanwezig die toezicht heeft op de kinderen.  

- Zo is er altijd iemand die toezicht heeft tijdens het buiten spelen. 

- Het feest in de andere groep wordt altijd gevierd met beide groepen en de daarbij 

behorende pedagogisch begeleid(st)ers.  

- De tafel wordt altijd gedekt met behulp van een pedagogisch begeleid(st)er. 

- Indien er een activiteit georganiseerd wordt in de andere groep, voor een klein 

aantal kinderen, zal er altijd een pedagogisch begeleid(st)er aanwezig zijn die de 

activiteit begeleidt.  

Op deze manier is er altijd zicht op waar de kinderen zijn. Ook is er dan altijd voldoende 

begeleiding in de vorm van pedagogisch begeleid(st)ers. Voor de kinderen is het op deze 

manier vertrouwd genoeg om even in een andere ruimte te zijn/spelen. 

 

3.5 Eten en drinken 

 

Op Kinderdagverblijf Poemelke wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. 

Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken goed voor de 

ontwikkeling van het kind is, heeft het ook een sociale functie, een sfeerfunctie en een 

moment van rust. 

Wij verzorgen indien gewenst de broodmaaltijd en het fruit. Uiteraard wordt bij het eten 

en drinken de hygiëne in acht genomen. Kinderen hebben goede voeding nodig om te 

groeien en zich te ontwikkelen. Er zijn verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen  

verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen.  

De pedagogisch begeleid(st)ers eten met de kinderen mee, en afgezien van sommige 

diëten, eten zij hetzelfde als de kinderen. Voor de kinderen en pedagogisch 

begeleid(st)ers zorgen we voor variatie door verse producten aan te bieden. Het 

dagelijkse fruit is mede afhankelijk van het seizoen, en soms worden er tijdens de fruit 

momenten (of soms ook de broodmomenten) zelfs tomaatjes en komkommer 

aangeboden.  

In het dagelijkse voedingspatroon van de kinderen proberen we een gezond beleid te 

hanteren. Dit betekent water en thee in plaats van limonade, kaas en vleeswaren naar 

wens, maar wel afgestemd op de leeftijd van het kind. Op de koelkast in de keuken 

hangt een document waarop terug te lezen is welke voedingsmiddelen op een bepaalde 

leeftijd zijn toegestaan.  

Verder worden zoetigheden bij het fruitmoment  (zoals snoepjes en koekjes) beperkt tot 

1 à 2 keer per week. Op andere dagen wordt er alleen fruit/groente (met soms een 

maiswafel) aangeboden bij het fruitmoment.  

Kinderdagverblijf Poemelke maakt tijdens de intake met de ouders duidelijke afspraken 

omtrent de voeding. Deze afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst tussen 

ouders en Kinderdagverblijf Poemelke. Ook worden deze afspraken verwerkt in de 

stamkaarten van de kinderen (terug te lezen in www.kovnet.nl). Zodat alle pedagogisch 

begeleid(st)ers op de hoogte zijn van deze afspraken.  

Verder hebben we ook nog een aantal eigen regels opgesteld: 

• Kinderen mogen maximaal 3 boterhammen en een cracker eten. 

• Zoetbeleg (anders dan stroop en jam) wordt pas gegeven vanaf 1 jaar. 

• Smeerkaas wordt alleen gegeven op maandag, woensdag en vrijdag. 

• Leverworst wordt alleen gegeven dinsdag en donderdag. 

• Kinderen krijgen altijd eerst een halve boterham aangeboden. Zo worden ze 

gemotiveerd om hun korstjes te eten voordat ze een nieuwe boterham krijgen. 

 

Als kinderen (ouder dan 1,5 jaar) tot later dan 17.30 uur blijven, is er de mogelijkheid 

dat ze bij Kinderdagverblijf Poemelke warm kunnen eten. Dit mag door ouders zelf 

http://www.kovnet.nl/
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meegenomen worden. 

Het warm eten wordt dan tussen 16.00 en 16.30 aangeboden.  

Kinderen onder de 1,5 jaar hebben vaak een eigen ritme wat betreft eten. Dus ook het 

warme eten mag dan gegeven worden op een moment dat past binnen hun ritme. 

Het warm eten wordt door de pedagogisch begeleid(st)ers opgewarmd in de magnetron. 

Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat het ze geen voedsel mee geven dat bederfelijk 

is en langer dan 30 minuten buiten de koelkast is geweest. 

 

Kinderdagverblijf Poemelke hecht veel waarde aan goede tafelmanieren. Hierbij is te 

denken aan:  

• Aan tafel blijven zitten totdat de pedagogisch begeleid(st)ers zeggen dat we klaar 

zijn. 

• Bezig houden met je eigen eten. 

• Niet met volle mond praten. 

 

Voor het bewaren en behandelen van voedsel werken we met een voedsel en hygiëne 

richtlijn, die terug te vinden is in onze hygiëneregels van Poemelke.  
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Hoofdstuk 4: Het Kind 

 

4.1 Ontwikkeling 

 

Binnen Kinderdagverblijf Poemelke wordt er rekening gehouden met de verschillende 

ontwikkelingsfase van de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. 

 

De Babytijd 

De eerste fase, de babytijd, loopt van de geboorte tot ongeveer 1 jaar.  

In deze ontwikkelingsfase is de baby vooral bezig met: 

 

Enkele weken: Het herkennen van moeder, glimlachen naar moeder, ontstaan van 

intensief oogcontact, actie-reactie. 

3 Maanden:  Het glimlachen naar mensen binnen het gezichtsveld. 

4 Maanden:  Zich belangstellend wenden tot de wereld, en duidelijk reageren op 

mensen. 

5 Maanden:  Het onderscheiden van eigen stem met die van anderen. Het 

verschil horen tussen boze en vriendelijke stemmen. 

6 Maanden: Oog krijgen voor en waarderen van menselijke contacten. Leren 

stemmingen peilen en ‘feeling’ krijgen voor hoe mensen zich 

gedragen. 

7 Maanden: Zelf contact zoeken en graag in gezelschap willen zijn. 

8 Maanden: Het ontwikkelen van voorkeur voor bepaalde mensen. Ze zijn vaak 

eenkennig tegenover vreemden en vertonen scheidingsangst wat 

betreft nabijstaanden. 

9 Maanden: De neiging hebben samen met anderen iets te doen. 

10 Maanden: Mensen imiteren (sociale imitatie). 

11 Maanden: Het worden van allemansvrienden. 

12 Maanden: Er kan een zekere terugval voorkomen van het sociale gedrag, 

waarbij kinderen zich onzeker voelen en bij nabijstaanden veiligheid 

zoeken. Afhankelijk van hoe de moeder zich tot mensen en dingen 

verhoudt weet het kind of ze oké of bedreigend zijn. 

 

De persoonlijkheidsontwikkeling verloopt soepeler als kinderen zich in hun omgeving op 

hun gemak voelen. Voor een goede persoonlijkheidsontwikkeling is het daarom gewenst 

dat kinderen vanaf het begin een gevoel van vertrouwen in hun omgeving en vooral in 

mensen krijgen.14 

 

De Peutertijd 

De peutertijd loopt van ongeveer 1 tot 3 jaar. In deze fase staan bij het inter-persoonlijk 

contact de ouders centraal. Het gezegde: ‘Al doende leert men’  is in deze fase van groot 

belang voor de peuters.  

 

In deze ontwikkelingsfase is de peuter vooral bezig met: 

• Het vergroten van inzicht en steeds meer handigheid verwerven. Dit in combinatie 

met veel ‘waarom-vragen’. Dit leerproces wordt gevoed door imitatie van 

volwassenen, kinderen en speelgoed. 

• Het verkrijgen van een grotere bewegingsvrijheid, door middel van:  

o Door hun motorische vooruitgang leren kinderen zich adequaat te bewegen 

en voorwerpen manipuleren. 

o Snelle taalontwikkeling, zowel in passieve (begrijpen van woorden) als 

actieve zin (praten). Kinderen gaan een relatie leggen tussen namen en 

dingen. Deze taalbeheersing, is bevorderlijk voor: 

 
14 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. pp. 83 – 86. 
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o De denkontwikkeling. De peuter krijgt een simpel getallenbegrip en 

tijdsbeleving en gaan samenhang tussen ervaringen zien. 

o De sociale ontwikkeling. Omdat het contact versoepelt, door middel 

van de ontwikkelde communicatiemogelijkheden. 

• Het zichzelf zien als anders dan anderen, als individu met een eigen ik. In de 

peutertijd gaat het dan vooral over de self-identity (ze zijn IEMAND), en in de 

kleutertijd gaat het over self-image (WAT VOOR iemand). 

• Het leren impulsen te beheersen, zaken uit te stellen en zich moeten voegen naar 

regels. 

• Het oog krijgen voor geslachtsverschillen. Ze beseffen dat ze een jongen of een 

meisje zijn en beginnen zich, aan het eind van de peutertijd, geslachtsspecifiek te 

gedragen, wat bijvoorbeeld blijkt in het spel.  

• Het achterna lopen van de eigen wil. Ook wel koppigheidsperiode of 

verzetsperiode genoemd. Het is een egocentrische periode waarin kinderen zich 

eigenzinnig gedragen en doen wat zij willen zonder veel rekening te houden met 

anderen. Zij willen hun zin doordrijven en weten niet van toegeven. Als ze hun zin 

niet krijgen, kunnen ze heftig reageren door huilen en schreeuwen, maar ook 

kunnen ze agressief reageren, waarbij vernielzucht en driftbuiten kunnen 

voorkomen.15 

 

De Kleutertijd 

Deze periode loopt van 3 tot 6 jaar.  

In het begin van deze periode staat het gezin centraal, hoewel in toenemende mate 

leeftijdsgenoten een rol gaan spelen.  

In de peutertijd hebben de kinderen ontdekt dat ze een persoonlijkheid hebben, in deze 

fase ontdekken zij wat voor persoonlijkheid zij hebben door een groeiend besef van eigen 

identiteit (zelfbeeld). Dit wordt de eerste individuatie genoemd16. 

Het kind is in deze periode met de volgende belangrijke zaken bezig: 

• Door betere motoriek, groeiende taalvaardigheid en beter tijdsbesef gaan ze zich 

zekerder voelen, wat zich uit in uitgebalanceerd en aangepast gedrag.  

• Ze leren directe behoefte bevrediging uit te stellen en zich in anderen te 

verplaatsen. 

• Ze gaan denken in wij-termen, en beleven een saamhorigheidsgevoel naar 

nabijstaanden. 

• Kleuters zijn ondernemend en doelgericht. 

• Fantasie speelt nog een grote rol.  

• Aan het einde van deze periode is het samenspel pas goed ontwikkeld17.  

 

De Kindertijd 

Deze periode loopt van ongeveer 6 tot 12 jaar. 

In grote lijnen kan gesteld worden dat kinderen in deze periode objectief en zakelijk in 

het leven staan. Bijvoorbeeld: 

• Kinderen maken in deze periode een duidelijk verschil tussen werkelijkheid en 

fantasie en vinden regels hierbij erg belangrijk. Zowel in het dagelijks leven als in 

het spel.  

• Het intuïtief-associatieve denken maakt plaats voor het cognitief-logische denken. 

• Kinderen vinden het leuk om prestaties te leveren. Ze leren niet alleen bepaalde 

taken te doen, maar ze ook goed te doen en ze zijn zich hiervan bewust. Ze 

ervaren hoe ze op nuttige wijze met bepaalde taken bezig kunnen zijn.  

Maar ook andere aspecten zijn belangrijk in de ontwikkeling in deze periode: 

• Kinderen zoeken graag gezelschap op in deze periode, en doen graag iets met 

andere kinderen samen. 

 
15 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. pp. 86 – 88. 
16 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. p. 88. 
17 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. pp 88 – 89. 
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•  Aan het einde van deze periode is het kind steeds beter in staat om zich aan te 

passen in een groep, en neemt de groepssolidariteit toe.  

• In de laatste periode van de kindertijd zien we het kind als volgt: realistisch, 

verstandig, nuchter en zakelijk en vooral relativerend. Een kritisch realisme. 

Kinderen zijn prestatiegericht en weet- en leergierig; ze lezen veel.18 

 

 

4.2 Straffen en belonen 

 

Binnen Kinderdagverblijf Poemelke wordt er gewerkt met de straf-beloon methode. Het 

idee hierachter is dat kinderen beloond gedrag zullen herhalen en gestraft gedrag 

achterwege zullen laten. 

Kinderen trekken zich van beloning meer aan dan van straf. Hiervan een eenvoudig 

voorbeeld: 

Gaat een kind vaak ruw met kleinere broertjes en zusjes om, dan heeft het meer effect 

het kind te belonen wanneer het zich wat dit betreft eens rustiger gedraagt, dan het 

straffen wanneer het broertjes en zusjes ruw bejegent. 

Wij vinden het belangrijk om kinderen te belonen als ze iets goeds hebben gedaan, en 

niet te straffen als ze iets verkeerds hebben gedaan. Maar dit gedrag juist te negeren. 

Natuurlijk wel alleen als de situatie dit toelaat. Is dit echter niet het geval, zal het kind 

als straf een paar minuten op de ‘time-out’  plaats gezet worden. Hier kan hij/zij 

nadenken over zijn gedrag. Wanneer het kind de ‘ time-out’ plaats mag verlaten, wordt 

met het kind besproken waarom hij/zij een ‘time-out’ gekregen heeft. 

Bij beloningen is bij ons te denken aan: Een complimentje, of een extraatje. Bij de 

zindelijkheidstraining hanteert Kinderdagverblijf Poemelke het sticker-systeem. Wanneer 

de stickerkaart vol is, mag het kind een kleinigheidje uitzoeken uit de cadeautjesdoos. 

In onze Kinderopvang hechten wij waarde aan de volgende regels:  

• Beloningen dienen te gebeuren in een goede dosering. Te zwakke beloningen 

maken op kinderen weinig indruk. Overdrijving kan tot gevolg hebben dat het 

effect afneemt. 

• Beloningen moeten op het juiste moment gebeuren. Bij voorkeur direct te volgen 

op het gedrag waarop zij betrekking heeft. 

• Beloningen en straffen dienen zo veel mogelijk kwalitatief aan te sluiten op het 

gedrag waarop het betrekking heeft. 

• Willen beloningen optimaal effect hebben, dan dienen kinderen de relatie tot het 

gedrag waarop zij betrekking hebben in te zien. 

 

 

4.3 Protocol Kindermishandeling 

 

Het protocol kindermishandeling dat wij hanteren binnen Kinderdagverblijf Poemelke is 

“Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang”. 

Deze meldcode is inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met 

seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. In het Veiligheids- en 

Gezondheidsbeleid kun je het werkplan terugvinden, dat gerelateerd is aan het werken 

met dit protocol. In de keuken van kinderdagverblijf Poemelke hangt op de deur een 

samenvatting van dit werkplan. Zodat de pedagogisch begeleid(st)ers altijd alert zijn op 

het gebruik hiervan.    

Op de volgende website is het protocol ook te downloaden:  

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216//files/Protocol%20kindermishandeling%20en%

20grensoverschrijdend%20gedrag%20voor%20de%20kinderopvang_2018_definitief.pdf  

 

 

 
18 Angenent, H. (2004). Opvoeding en Persoonlijkheidsontwikkeling. Baarn: HBuitgevers. pp 90 – 92. 

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Protocol%20kindermishandeling%20en%20grensoverschrijdend%20gedrag%20voor%20de%20kinderopvang_2018_definitief.pdf
https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Protocol%20kindermishandeling%20en%20grensoverschrijdend%20gedrag%20voor%20de%20kinderopvang_2018_definitief.pdf
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Hoofdstuk 5: Ouders/Verzorgers 

 

5.1 Oudercommissie 

 

Kinderdagverblijf Poemelke heeft een actieve Oudercommissie. Op de website is een 

overzicht te vinden waarop de namen van de leden van de Oudercommissie genoemd 

staan, met hun functies. Ook is hier het e-mailadres van de Oudercommissie op terug te 

vinden, namelijk: oudercommissie@poemelke.com. Bij de ingang van Kinderdagverblijf 

Poemelke staat een bord, waarop de namen van de ouders en het emailadres ook zijn 

genoteerd. 

De Oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen aan wie opvang geboden wordt op 

Kinderdagverblijf Poemelke. 

De Oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Ze is in staat haar adviesrecht, 

gevraagd en ongevraagd, te gebruiken over elk voorgenomen besluit met betrekking tot 

het beleid van Kinderdagverblijf Poemelke. 

Wilma 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. 

Wilma verstrekt de Oudercommissie tijdig, gevraagd en ongevraagd, mondelinge en 

schriftelijke informatie die zij, voor de vervulling van hun taak, redelijkerwijs nodig 

hebben. Wilma en de pedagogisch begeleid(st)ers van Kinderdagverblijf Poemelke zijn 

geen lid van de Oudercommissie. Wel sluit Wilma regelmatig aan als gast in het overleg 

om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten die op dat moment binnen de 

Oudercommissie spelen. 

Tussendoor vergadert de Oudercommissie onderling. Hoe al deze afspraken zijn 

vormgegeven is terug te lezen in het huishoudelijk reglement van de Oudercommissie. 

Dit reglement is terug te vinden in de klapper van de Oudercommissie, die terug te 

vinden is op het kantoor van Kinderdagverblijf Poemelke.  

Indien Wilma wijzigingen aanbrengt in het beleid van Kinderdagverblijf Poemelke, zal de 

oudercommissie hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze wijzigingen kunnen dan 

besproken worden tijdens de vergaderingen. Waarna er notulen geschreven worden. 

Deze notulen worden verwerkt in een nieuwsbrief, die naar alle ouders wordt verstuurd. 

Zo zijn de ouders ook meteen op de hoogte van de veranderingen in het beleid. 

 

Het officiële Oudercommissie reglement is terug te vinden in bijlage 1. 

 

5.2 Klachtenprocedure 

 

De Wet kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang een voor ouders 

inzichtelijk klachtenreglement heeft. In het klachtenreglement in bijlage 2 vindt u de 

manier waarop u intern en, eventueel in een later stadium, extern kunt klagen. 

Interne Klachtenprocedure: 

Heeft u een klacht, dan moet u deze in principe eerst intern voorleggen. U kunt uw klacht 

het beste eerst bespreken Wilma. Had uw kind bij het ophalen een te volle luier? Geef dit 

de volgende dag aan bij de pedagogisch begeleid(st)er. Wanneer u er samen niet uit 

komt, is het raadzaam om het klachtenreglement van Kinderdagverblijf Poemelke te 

bekijken (bijlage 2 en 4)  voor een vervolgstap. Betreft het een klacht die mogelijk ook 

voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie 

van uw kinderopvang op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen 

klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van 

de klacht kijken naar het beleid van Kinderdagverblijf Poemelke. 

Een oudercommissie kan een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

Deze commissie heeft als taak geschillen tussen oudercommissie en ondernemer te 

beslechten, voor zover deze betrekking hebben op een door de ondernemer 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/
http://www.boink.info/media/e5c892b6/Model%20Intern%20Klachtreglement.doc
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voorgenomen of genomen besluit over een of meerdere onderwerpen als bedoeld in 

artikel 1.60 eerste lid van de wet, alsmede tussen partijen overeengekomen afspraken 

aanvullend op voornoemd wettelijk kader. 

Verder heeft Kinderdagverblijf Poemelke, hun pedagogisch beleidsmedewerker/coach, 

aangesteld als intern vertrouwenspersoon, met betrekking tot de gedragscode. Zij is te 

bereiken via het vaste telefoonnummer van Kinderdagverblijf Poemelke, namelijk: 077-

3828011. Alle vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 

onderling of tussen ouders en kinderen kunnen voorgelegd worden aan de interne 

vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon probeert de vragen en klachten zelf 

af te handelen. Zij schakelt indien nodig of wenselijk de externe vertrouwenspersoon in 

(zie Externe Klachtenregeling). Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag 

worden bij minderjarigen de ouders of verzorgers op de hoogte gebracht.  

 

Externe Klachtenregeling: 

Mocht uw klacht bij Kinderdagverblijf Poemelke niet naar tevredenheid worden 

afgehandeld dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. De Wet 

Kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang aangesloten moet zijn bij de 

Geschillencommissie en het daaraan verbonden. Hier kunt u terecht voor informatie, 

advies, bemiddeling, mediation van en door medewerkers van het klachtenloket en/of 

een bindende uitspraak door de Geschillencommissie.  

 

Het officiële reglement voor de Geschillencommissie Kinderopvang is terug te vinden in 

bijlage 4. 

 

De vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie fungeert als externe 

vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie zodat 

er geen vermenging van belangen op kan treden. Zij is in dienst van de 

onderwijsinspectie en kan te allen tijde geraadpleegd worden. Zij is bereikbaar via het 

nummer: 0900-1113111. De externe vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld bij 

grensoverschrijdend gedrag tussen medewerker en kind, tussen medewerkers onderling 

of tussen ouder en medewerker. De externe vertrouwenspersoon kiest altijd de kant van 

het slachtoffer, informeert en ondersteunt het slachtoffer (of diens wettelijke 

vertegenwoordiger). Ook ondersteunt zij de interne vertrouwenspersoon. 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/
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Hoofdstuk 6: Veiligheid en Gezondheid 

6.1 Actualisatie Veiligheids- en Gezondheidsbeleid 

Kinderdagverblijf Poemelke waarborgt de veiligheid en gezondheid op een verantwoorde 

en verplicht gestelde manier.  

Kinderdagverblijf Poemelke heeft een Veiligheids- en Gezondheidsbeleid geschreven. Dit 

beleid wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de intervisiebijeenkomsten. Van daaruit volgt 

een bijgehouden logboek waarin de wijzigingen worden genoteerd. Zo blijft inzichtelijk 

welke wijzingen wanneer zijn aangebracht in het beleid. 

Alle protocollen die geschreven zijn aan de hand van dit beleid, komen eens per jaar 

tijdens de intervisiebijeenkomsten aan bod. Ze worden besproken en doorgenomen in 

het team zodat alle punten weer actueel aan bod komen. Iedereen wordt zich weer 

bewust van regels en afspraken en zo nodig worden deze aangepast.  

De intervisiebijeenkomsten worden 1 x in de twee maanden georganiseerd.  

Het logboek dat bijgehouden wordt voor dit Veiligheids- en Gezondheidsbeleid is op 

aanvraag inzichtelijk.  

 

Jaarlijks vindt er een GGD-controle plaats waarin deze zaken een belangrijke plaats 

innemen. De inspectierapporten zijn voor iedereen inzichtelijk. 

 

6.2 Vaccinatiebeleid 

 

Sommige ouders maken zich zorgen over mogelijke besmetting van hun kind en vragen 

ons, als Kinderdagverblijf Poemelke, of we niet-ingeënte kinderen toelaten. Wij laten 

kinderen die WEL en NIET deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma toe. Vandaar wij 

hier niet om vragen tijdens de intake. Kinderdagverblijf Poemelke ondersteunt het advies 

van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid (RIVM) ten aanzien van het 

rijksvaccinatieprogramma om kinderen te laten vaccineren. Dit omdat ook wij het van 

belang vinden dat uw kind niet ziek wordt en de vaccinatiegraad van 95% wordt 

behaald.   

 

Wij als Kinderdagverblijf, houden de politiek en de wetgeving goed in de gaten. In 

oktober 2019 heeft het kabinet besloten dat verplichte vaccinatie van kinderen in de 

kinderopvang voorlopig niet nodig is. Er is een einde gekomen aan de daling van het 

aantal ingeënte kinderen, blijkt uit de jongste cijfers van het RIVM. Onder jonge kinderen 

gaat de vaccinatiegraad zelfs licht omhoog. Het kabinet wil vol inzetten op betere 

voorlichting om er voor te zorgen dat deze lijn doorzet en het aantal ingeënte kinderen 

toeneemt. Zakt de vaccinatiegraad toch onder een kritische ondergrens, dan wordt 

deelname aan het rijksvaccinatieprogramma mogelijk een voorwaarde voor toegang tot 

de kinderopvang. Waar de kritische ondergrens precies ligt, moet nog worden 

vastgesteld.  

Verder moet komende tijd nog worden onderzocht of het juridisch mogelijk is om niet-

geënte kinderen te weigeren bij de kinderopvang, of het proportioneel is en of het de 

juiste effecten heeft. Het concept van de kritische vaccinatiegraad veronderstelt namelijk 

één grote, goed gemengde populatie, en is niet van toepassing op kleine populaties zoals 

scholen of kinderdagverblijven. 

Bovenstaande ontwikkeling vraagt voor nu voor Kinderdagverblijf Poemelke geen 

aanpassing van het beleid om alle kinderen toe te laten tot de opvang. Deze zorg speelt 

niet specifiek bij kinderopvang, maar ook op scholen, sportverenigingen, speeltuinen en 

op andere plekken waar kinderen bij elkaar komen en heeft impact op de 

volksgezondheid van ons allemaal.  
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Wat doen we om risico’s te beperken? 

Als bekend is dat bepaalde kinderziektes bij Kinderdagverblijf Poemelke heersen, zorgt 

Wilma er altijd direct voor dat de hygiëneregels verder worden opgeschroefd. We volgen 

hierbij de hygiënerichtlijn van het RIVM. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel 

mogelijk. Ook informeren we de ouders dat de kinderziekte heerst en over eventuele 

maatregelen die ouders moeten nemen. 

 

Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang 

kunnen komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de 

kinderziekte (bijvoorbeeld bij een ziekte als de Rodehond, die risico met zich meebrengt 

voor zwangere vrouwen) dan worden ouders daarover geïnformeerd. 

6.3 Brandveiligheid 

 

Kinderopvanginstellingen zijn wettelijk verplicht om voor verantwoorde kinderopvang te 

zorgen. Dit houdt in dat wij kinderen een gezonde, veilige en brandveilige omgeving 

moeten bieden. Daarom is Kinderdagverblijf Poemelke verplicht: 

• Een logboek bij te houden; 

• Vluchtwegen vrij te houden; 

• Geïmpregneerde versieringen te gebruiken; 

• Over brandmeld-installaties te beschikken; 

• Over een goedgekeurd ontruimingsplan te beschikken; 

 

 

6.4 Bedrijfshulpverlening 

 

Binnen het Kinderdagverblijf is altijd minimaal 1 pedagogisch begeleid(st)er aanwezig die 

in het bezit is van een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV-er). De BHV-er heeft de 

leiding tijdens een ontruiming of op het moment dat er iemand onwel wordt, totdat er 

gediplomeerde hulp aanwezig is. Elk jaar gaan de BHV-ers op herhalingscursus zodat zij 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die er op dit gebied zijn. 

 

6.5 EHBO 

 

Alle pedagogisch begeleid(st)ers binnen Kinderdagverblijf Poemelke beschikken over een 

diploma kinder-EHBO. Zij weten bij ongelukken of onwel raken van kinderen hoe zij 

moeten handelen, eventueel totdat er professionele hulp aanwezig is. Via een jaarlijkse 

herhalingscursus worden kennis en vaardigheden steeds opgefrist. 

Indien een werknemer nieuw is, en nog niet in het bezit is van een kinder-EHBO-diploma, 

zal er na de proeftijd op korte termijn een cursus worden aangeboden. Als deze 

werknemer aan het werk is, zal er altijd een andere werknemer aanwezig zijn die wel in 

het bezit is van een kinder-EHBO-diploma.  
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Bijlage 1: Reglement Oudercommissie 
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Bijlage 2: Intern Klachtenreglement 

 
 

Interne klachtenregeling 
 

Inleiding  

Kinderdagverblijf Poemelke heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne 

klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en 

registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht 

eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende 

oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan 

deze worden ingediend bij Wilma (klachtenfunctionaris). Zij is te bereiken per email: 

info@poemelke.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.   

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat 

ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, 

gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket–kinderopvang.nl of aanmelding 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.  Het reglement van de Geschillencommissie vindt u in bijlage 4. 

 

Definities 

Organisatie: Kinderdagverblijf Poemelke 

Medewerker: De medewerker, werkzaam bij Kinderdagverblijf Poemelke 

Klachtenfunctionaris: Wilma. De klachtenfunctionarissen waar de klachten 

binnenkomen, die de procedure bewaken en klachten 

afhandelen. 

Locatiemanager: Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is 

geplaatst 

Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te 

maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de 

kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar 

kinderen. 

Klager: De ouder die een klacht indient 

Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen. 

Klachtenloket 

Kinderopvang: 

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en 

mediation. 

Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang, voor  bindende 

geschillenafhandeling. 

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij 

de wet zich daar tegen verzet. 

 

Voortraject klacht 

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig 

mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel 

de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht 

http://www.klachtenloket–kinderopvang.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/
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worden besproken met Wilma. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een 

klacht ingediend worden. 

 

Indienen klacht 

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (met het klachtenformulier, te vinden in 

bijlage 3). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht 

ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien 

van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker 

op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de 

klacht. 

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de 

meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure 

wordt daarmee afgesloten.  

 

Behandeling klacht 

De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van 

de klacht. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan 

de ouder. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de 

behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een 

onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt 

deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 

De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht 

wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit 

belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig 

mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken 

afgehandeld. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, 

inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.  

 

Externe klachtafhandeling 

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, 

heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de 

Geschillencommissie.  

De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een 

klacht bij de houder indient. 

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht 

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Kinderdagverblijf 

Poemelke, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 
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Bijlage 3: Klachtenformulier 

 

 

Klachtenformulier 

 

 

Dit formulier betreft: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Uw naam: ……………………………………………………………………………………….  

Straat: …………………………………………………………………………………………... 

Postcode: ……………………………………  Woonplaats: …………………………………... 

E-mail: ………………………………………  Telefoon overdag: ……………………………. 

 

 

Wat is uw klacht? 

………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Datum van de gebeurtenis? 

……../……../…….. 

 

 

Wat is de oorzaak van/aanleiding voor uw klacht? 

………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Met wie heeft u de klacht besproken en met welk resultaat? 

………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Heeft u een suggestie voor de oplossing van de klacht? 

………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Stuurt u bijlagen mee die betrekking hebben op uw klacht?  Ja/nee ** 

 

Zo ja, kunt u deze hieronder toelichten? 

………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Klager gaat akkoord met het interne klachtenreglement van Kinderdagverblijf Poemelke: 

 

 

Datum ……………………….                        Handtekening ………………………………… 

 

 

Aanvullende opmerkingen 

………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

** A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing. 

 

 

 

 

In te vullen door Kinderdagverblijf Poemelke 

 

Klachtnummer: …………………………………………………………………………………. 

Datum ontvangst: ………………………………………………………………………………. 

Bevestiging ontvangst naar klachtmelder d.d.: ………………………………………………… 

Naam leidinggevende (klachtbehandelaar): ……………………………………………………. 

Datum klacht opgelost: ………………………………………………………………………… 

 

Graag alle vragen volledig invullen. 

Voegt u bijlagen toe? Stuur ons een kopie en houd het origineel zelf. 

Wij archiveren uw bijlagen bij het klachtenformulier. 

 

U kunt het formulier sturen naar: 

Kinderdagverblijf Poemelke 

Venrayseweg 138C 

5928 RH  VENLO 
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Bijlage 4: Reglement Geschillencommissie Kinderopvang 

 

 

Reglement Geschillencommissie 

Kinderopvang 

 

per 1 januari 2018 

 

Begripsomschrijving 

Artikel 1.  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

Stichting :   de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; 

Commissie :  de Geschillencommissie Kinderopvang, ingesteld en in stand 

gehouden door de stichting; 

Ondernemer :  houder van een kindercentrum of van een gastouderbureau of van 

een peuterspeelzaal; 

Consument :  de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf; 

Oudercommissie : advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer of 

anderszins; 

Wet :    Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 

Voorwaarden :  de algemene voorwaarden van de ondernemer 

 

Samenstelling en taak 

Artikel 2.  

1. De commissie bestaat uit een door de stichting te bepalen aantal onafhankelijke leden: 

één of meer door de stichting aangezochte voorzitters en één of meer door BOinK en de 

Consumentenbond gezamenlijk en door Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk 

Nederland en de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang gezamenlijk 

voorgedragen leden. Alle leden worden benoemd door het bestuur van de stichting. De 

voorzitter(s) dient(nen) de hoedanigheid van meester in de rechten te hebben. Aan de 

commissie kan een (plaatsvervangend) secretaris worden toegevoegd, die eveneens de 

hoedanigheid van meester in de rechten heeft. Het secretariaat van de commissie wordt 

verzorgd door de stichting. 

2. Aan de behandeling van voorgelegde geschillen nemen deel: een voorzitter, een lid 

voorgedragen door BOinK en de Consumentenbond gezamenlijk en een lid voorgedragen 

door de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. 

 

Artikel 3.  

1. De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te 

beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering 
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van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde 

diensten en/of zaken, alsmede op gedragingen van de ondernemer of van voor de 

ondernemer of door zijn tussenkomst werkzame personen jegens een ouder of een kind, 

dat gebruik maakt van de diensten van de ondernemer. 

2. De commissie heeft tevens tot taak geschillen tussen oudercommissie en ondernemer 

te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op een door de ondernemer 

voorgenomen of genomen besluit over een of meerdere onderwerpen als bedoeld in 

artikel 1.60 eerste lid van de wet, alsmede tussen partijen overeengekomen afspraken 

aanvullend op voornoemd wettelijk kader. 

 

Bevoegdheid 

Artikel 4.  

1. De commissie is bevoegd een geschil tussen consument/oudercommissie en een 

ondernemer te behandelen, ongeacht of de ondernemer is geregistreerd. Bij een 

geregistreerde ondernemer, zal de commissie een bindende uitspraak doen en bij een 

niet geregistreerde ondernemer doet zij een niet bindende uitspraak. Ook kan de 

commissie een schikking tussen partijen bevorderen. 

 

Ontvankelijkheid 

Artikel 5.  

De commissie verklaart de consument/oudercommissie in zijn klacht ambtshalve 

niet ontvankelijk: 

a. indien en voor zover het geschil betrekking heeft op dood, lichamelijk letsel of ziekte, 

tenzij dit aantoonbaar het gevolg is van het handelen of de nalatigheid van de 

ondernemer, in dat geval is de consument wel ontvankelijk inzake de gevolgen met 

uitzondering van letselschade. 

b. indien het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan 

geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt; 

c. indien het een geschil betreft waarover de consument/oudercommissie of met 

inachtneming van artikel 6 lid 1 onder b de ondernemer reeds bij de rechter een 

procedure aanhangig heeft gemaakt of waarin de rechter reeds een uitspraak over de 

inhoud heeft gedaan. 

 

Artikel 6.  

1. De commissie verklaart op verzoek van de ondernemer - gedaan bij eerste 

gelegenheid - de consument/oudercommissie in zijn klacht niet ontvankelijk: 

a. indien hij zijn klacht niet eerst bij de ondernemer heeft ingediend en de 

consument/oudercommissie zijn klacht vervolgens niet binnen 12 maanden bij 

de commissie aanhangig heeft gemaakt; 

b. indien de ondernemer aan de consument/oudercommissie een termijn van vijf 

weken heeft gegeven om het geschil bij de commissie aanhangig te maken en de 

consument/oudercommissie van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. De 

ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij na het verstrijken van voornoemde 

termijn zich vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, kan de commissie 

besluiten het geschil toch in behandeling te nemen, indien het bepaalde in het eerste lid, 

aanhef en onder a, onder de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de 

commissie in redelijkheid niet kan worden verlangd van de consument/oudercommissie. 

 

De behandeling van geschillen 

Artikel 7.  

1. Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door derden te laten 

bijstaan of vertegenwoordigen. 

2. Het geschil dient aan de commissie te worden voorgelegd door middel van een door de 

commissie te verstrekken en door de consument/oudercommissie in te vullen 

vragenformulier. 

Artikel 8. 
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1. Degene die een geschil voorlegt, is een door de stichting vastgesteld bedrag aan 

klachtengeld verschuldigd. 

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt door de commissie niet terugbetaald. 

 

Artikel 9.  

Indien de consument/oudercommissie niet binnen één maand na een daartoe strekkend 

verzoek voldoet aan het bepaalde in de artikelen 7 lid 2 en 8, wordt hij geacht het geschil 

te hebben ingetrokken. De commissie kan de termijn van één maand bekorten of 

verlengen. 

Artikel 10.  

De commissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de 

ondernemer of de consument surseance van betaling is verleend, deze in staat van 

faillissement is geraakt, een schuldsaneringsregeling van kracht is geworden of de 

ondernemer zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat het geschil door de 

commissie op de zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen. Wanneer een van 

deze situaties zich voordoet, worden partijen geacht de commissie daarover te 

informeren. 

 

Artikel 11.  

Wordt het geschil door de ondernemer aan de commissie voorgelegd, dan wordt het 

geschil slechts in behandeling genomen indien de consument daarmee instemt en voldoet 

aan het bepaalde in het artikel 7 lid 2, waarna het geschil verder behandeld wordt 

overeenkomstig de in dit reglement vastgelegde procedure. 

 

Artikel 12.  

1. De commissie stelt de ondernemer schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen 

van het geschil, en stelt hem gedurende één maand in de gelegenheid zijn standpunt ver 

het geschil schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. Bij die gelegenheid kan 

tevens - mits betrekking hebbende op het onbetaalde deel van de dienst en/of zaak 

waarover het geschil gaat - een tegenvordering worden ingesteld. De commissie kan de 

termijn van één maand bekorten of verlengen. 

2. Het in het eerste lid bedoelde standpunt wordt door de commissie in afschrift aan de 

consument/oudercommissie toegezonden. Ingeval van een tegenvordering stelt de 

Commissie de betrokken partij gedurende één maand in staat daarop schriftelijk te 

reageren. De Commissie kan deze termijn bekorten of verlengen.  

 

Artikel 13.  

1. Indien de commissie dit nodig acht of indien één partij of beide partijen hiertoe de 

wens te kennen geeft of geven, worden beide partijen opgeroepen teneinde mondeling te 

worden gehoord. De commissie stelt plaats, dag en uur vast en stelt partijen daarvan op 

de hoogte. 

2. De commissie kan partijen op hun verzoek toestaan getuigen of deskundigen mee te 

nemen en door haar te doen horen. De namen en adressen dienen uiterlijk één week 

voor de zitting van de commissie aan haar te zijn opgegeven. 

 

Artikel 14.  

De commissie kan indien zij dat noodzakelijk acht zelf inlichtingen inwinnen, ondermeer 

door het horen van getuigen of deskundigen, door het instellen van een onderzoek of 

door het doen instellen van een onderzoek door één of meer door haar aan te wijzen 

deskundige(n). De commissie geeft daarvan kennis aan partijen. Partijen kunnen bij het 

horen van getuigen of deskundigen desgewenst aanwezig zijn. De commissie verstrekt 

een afschrift van het deskundigenrapport aan partijen, die daarop binnen twee weken 

schriftelijk bij de commissie kunnen reageren. De commissie kan de termijn van twee 

weken bekorten of verlengen. 
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Uitspraak 

Artikel 15.  

1. De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen 

partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden. De 

commissie beslist met meerderheid van stemmen. Het bindend advies wordt door de 

voorzitter ondertekend en schriftelijk aan partijen medegedeeld.  

2. Het bindend advies bevat, naast de beslissing, in elk geval: 

a. de namen van de leden van de commissie; 

b. de namen en woon-, c.q. vestigingsplaatsen van partijen; 

c. de dagtekening van het bindend advies; 

d. de motivering van de gegeven beslissing. 

Artikel 16.  

1. De commissie beslist over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en het 

geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van de klacht. 

2. De commissie kan voorts in een geschil met een consument de volgende beslissingen 

nemen: 

¨ een door één van partijen te betalen (schade)vergoeding vaststellen; 

¨ een betalingsverplichting vaststellen; 

¨ aan de ondernemer en/of aan de consument nakoming opleggen van de 

overeenkomst; 

¨ de overeenkomst ontbinden of de partij-ontbinding bevestigen; 

alsmede iedere andere beslissing, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van 

het geschil. 

3. In een geschil met een oudercommissie beoordeelt de commissie of de ondernemer bij 

afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. 

Indien de geschillencommissie de oudercommissie in het gelijk stelt, kan zij in haar 

uitspraak bepalen dat: 

a. de ondernemer zijn besluit geheel of ten dele intrekt; 

b. een of meer gevolgen van dat besluit ongedaan worden gemaakt. 

 

Artikel 17.  

Indien tijdens de behandeling van een geschil blijkt dat het geschil niet jegens de juiste 

partij aanhangig is gemaakt, verklaart de commissie de klacht ongegrond en wordt 

tevens een termijn bepaald, waarbinnen het geschil door de betrokkene opnieuw 

aanhangig kan worden gemaakt, zonder dat deze opnieuw klachtengeld verschuldigd is. 

 

Artikel 18.  

Indien de partijen bij de mondelinge behandeling tot een schikking komen, kan de 

commissie de inhoud daarvan in de vorm van een bindend advies vastleggen. 

 

Artikel 19.  

1. a. Indien het geschil aanhangig is gemaakt door een consument/oudercommissie en 

de klacht van de consument/oudercommissie door de commissie geheel of gedeeltelijk 

gegrond wordt bevonden, wordt in het bindend advies tevens bepaald, dat de 

ondernemer aan de consument/oudercommissie het door deze ingevolge artikel 8 

betaalde klachtengeld geheel of gedeeltelijk moet vergoeden. 

b. In afwijking van het bepaalde onder a wordt het klachtengeld door de ondernemer niet 

vergoed, indien de commissie de klacht van de consument/oudercommissie gegrond acht 

en haar beslissing overeenstemt met de oplossing die door de ondernemer aan de 

consument/oudercommissie werd voorgesteld voordat deze het geschil bij de commissie 

aanhangig maakte, maar die door de consument/oudercommissie niet werd 

geaccepteerd. 

2. Het bepaalde in het eerste lid onder a is eveneens van toepassing, indien het geschil 

aanhangig is gemaakt door een consument/oudercommissie en de klacht van de 
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consument/oudercommissie door de commissie weliswaar ongegrond wordt bevonden, 

maar de commissie van oordeel is dat het geschil desalniettemin op goede gronden aan 

haar is voorgelegd. 

3. Indien het geschil aanhangig is gemaakt door de ondernemer en de klacht van de 

consument/oudercommissie door de commissie ongegrond wordt bevonden, wordt in het 

bindend advies tevens bepaald, dat de consument/oudercommissie aan de ondernemer 

het door deze betaalde klachtengeld geheel of gedeeltelijk moet vergoeden. 

4. Bij een tussen partijen getroffen schikking na verzending van de oproep om mondeling 

te worden gehoord, behoeft het door de ene partij betaalde klachtengeld door de andere 

partij aan deze niet te worden vergoed. 

 

Artikel 20.  

Behoudens het bepaalde in artikel 19 komen de door partijen ter zake van de 

behandeling van het geschil gemaakte kosten voor hun eigen rekening, tenzij de 

commissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. In een zodanig geval komen voor 

vergoeding door de geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij slechts in 

aanmerking de door de wederpartij in redelijkheid gemaakte kosten en wel tot een 

maximum van vijfmaal het bedrag dat ingevolge artikel 8, aan de commissie 

verschuldigd is. 

 

Artikel 21.  

1. De voorzitter van de commissie kan uit eigen beweging of op een binnen twee 

weken na de verzenddatum van het bindend advies door een partij schriftelijk 

gedaan verzoek een kennelijke fout in het bindend advies herstellen, dan wel - 

indien de gegevens genoemd in artikel 15 lid 2 onder a tot en met c onjuist zijn 

vermeld - tot verbetering van die gegevens overgaan. 

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt in afschrift aan de wederpartij 

gezonden en schort de mogelijkheid van tenuitvoerlegging van het bindend advies 

op, totdat op het verzoek is beslist. 

3. De wederpartij wordt twee weken in de gelegenheid gesteld op het verzoek als 

bedoeld in het eerste lid te reageren. 

4. Herstel of verbetering geschiedt middels schriftelijke mededeling aan partijen. 

 

Geheimhouding, wraking en verschoning 

Artikel 22.  

De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de 

partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn 

gekomen. 

 

Artikel 23.  

1. Elk van de leden van de commissie, die met de behandeling van het geschil belast 

zijn, kan door één of door beide partijen in het geschil worden gewraakt indien 

gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Wraking 

kan worden gedaan uiterlijk binnen een week na de zitting waarop het geschil is 

behandeld. 

2. Een wrakingsverzoek dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden. Tijdens 

een zitting kan het verzoek ook mondeling worden gedaan, maar dient het verzoek 

vervolgens uiterlijk binnen een week na zitting schriftelijk en gemotiveerd te worden 

ingediend. De behandeling van het geschil zal worden aangehouden totdat op het 

verzoek door de wrakingscommissie is beslist.  

3. Een tijdig wrakingsverzoek wordt voorgelegd aan de wrakingscommissie van de 

stichting. De wrakingskamer neemt het verzoek tot wraking zo spoedig mogelijk in 

behandeling. De procedure voor de behandeling van een wrakingsverzoek is vastgelegd 

in het reglement van de wrakingscommissie van de stichting. 

4. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in het eerste lid kan een lid van de 

commissie zich ter zake van de behandeling van een geschil verschonen. Hij is verplicht 

dit te doen, indien de beide overige leden van de commissie, die aan de behandeling van 
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het geschil zullen deelnemen, van oordeel zijn dat de bedoelde feiten of omstandigheden 

zich te zijnen aanzien voordoen. 

5. In geval van terechte wraking of verschoning wordt het betrokken lid (of leden) 

vervangen door een ander lid (of leden) van de commissie. 

6. Zodra partijen op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de wrakingscommissie, 

zal de behandeling van het geschil zo spoedig mogelijk worden voortgezet. 

 

Verkorte Procedure 

Artikel 24.  

1. Wanneer de ondernemer een geplaatst kind en/of de ouder de toegang tot de locatie 

weigert voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs 

niet van de ondernemer verwacht mag worden en het kind niet op de gebruikelijke wijze 

kan worden opgevangen, kan de consument, indien hij het niet eens is met de 

geweigerde toegang en het overleg met de ondernemer niet tot een oplossing heeft 

geleid, dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil in 

verkorte procedure te behandelen. 

2. De commissie is samengesteld overeenkomstig artikel 2 lid 2. 

 

Artikel 25.  

Op de behandeling van het geschil in de verkorte procedure zijn behalve de specifieke 

bepalingen met betrekking tot de verkorte procedure de overige bepalingen van het 

reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang voor zover mogelijk van 

overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de artikelen 6, 9, 12, 13 lid 2, laatste 

volzin. 

 

Artikel 26.  

1. Het geschil wordt door de commissie slechts in behandeling genomen indien de  

consument binnen een week na de ontvangst van de bevestiging van de weigering door 

de ondernemer, het geschil voor de commissie aanhangig heeft gemaakt. 

2. Niettemin kan de commissie, wanneer de consument de termijn in het vorige lid heeft 

overschreden, besluiten het geschil toch in behandeling te nemen indien de ondernemer 

heeft nagelaten in de weigering de consument erop te wijzen dat hij binnen een week het 

geschil aan de commissie kan voorleggen of indien de consument anderszins ter zake van 

deze termijnoverschrijding naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs geen verwijt 

treft. 

 

Artikel 27.  

1. Het geschil dient door de consument bij de commissie aanhangig te worden gemaakt. 

De consument ontvangt per omgaande een bevestiging van het aanhangig maken van 

het geschil alsmede een vragenformulier. 

2. De commissie stelt de ondernemer tegelijkertijd in kennis van het aanhangig 

maken van het geschil. 

3. Het vragenformulier dient, indien deze niet reeds ingevuld en ondertekend door de 

consument is toegezonden, na ontvangst binnen een week ingevuld en ondertekend aan 

de commissie te worden geretourneerd. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het 

recht op het voeren van een verkorte procedure. 

4. Tegelijkertijd met de oproep voor de mondelinge behandeling van het geschil 

ontvangt de ondernemer ter kennisname een afschrift van het vragenformulier 

alsmede van alle andere van de consument ontvangen stukken met betrekking tot 

het geschil. 

5. De uitspraak van de commissie in de verkorte procedure geldt als een bindend 

advies. 

6. De uitspraak wordt schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk aan partijen 

meegedeeld. 
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Slotbepalingen 

Artikel 28. 

Vernietiging van het bindend advies van de commissie kan uitsluitend plaatsvinden door 

het ter toetsing voor te leggen aan de gewone rechter binnen een maand na de 

verzending van de uitspraak aan partijen. De rechter zal het bindend advies vernietigen, 

indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou 

zijn. Door niet binnen voornoemde termijn de uitspraak aan de gewone rechter ter 

toetsing voor te leggen, wordt de uitspraak onaantastbaar. 

 

Artikel 29.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie, met 

inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid. 

 


