
Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Kindertijd 2021 

Inleiding 

Kinderdagverblijf Kindertijd is een kleinschalig en huiselijk 

kinderdagverblijf. Het biedt dagopvang aan kinderen van 0 

tot 4 jaar. Er worden dagelijks maximaal 12 kinderen 

opgevangen binnen een verticale groep en kent een vast 

team van pedagogisch medewerksters. 

In ons pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij 

met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Het 

pedagogisch beleid beschrijft de visie op de ontwikkeling 

van kinderen en op opvoeden.  

Daarnaast wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet 

Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, het bevorderen van de sociale competentie, het 

bevorderen van de persoonlijke competentie en socialisatie door de overdracht van algemeen aanvaarde 

waarden en normen. 

Vanuit dit richtinggevende kader is het pedagogisch beleidsplan geschreven. Zowel pedagogisch 

medewerksters als ouders zijn hierbij betrokken. 

Verantwoorde kinderopvang 

Dit is voor ons het kader van ons pedagogisch beleidsplan.  

Hieronder staan de belangrijkste punten voor verantwoorde kinderopvang opgesomd. Verantwoorde 

kinderopvang wordt gewaarborgd als je werkt volgens de onderstaande wettelijke normen. Doe je dat, 

dan kunnen we spreken over verantwoorde kinderopvang. 

1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden

voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te

stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met

anderen op te bouwen en te onderhouden.

Het draait hier om de sociale kennis en vaardigheden van kinderen, maar met name ook hoe de 

pedagogisch medewerker de kinderen begeleidt in de interactie. 



4. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier 

kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op 

een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 

Voor ons dagelijks handelen maken wij gebruik van een 

pedagogisch werkplan. Daarin wordt beschreven hoe wij 

werken en waarom wij op een bepaalde manier 

handelen. Dit biedt houvast aan de pedagogisch 

medewerkers en de ouders. Het pedagogisch beleidsplan 

ligt voor ouders ter inzage op het kinderdagverblijf. 

Ouders kunnen via de website de meest recente versie 

downloaden. 

 

 

  



Hoofdstuk 1 Vier algemeen pedagogische basisdoelen  

 

Deze pedagogische basisdoelen zijn geformuleerd in het 

landelijk kwaliteitsstelsel kinderopvang.  

(Riksen‐Walraven 1998)  

  

1. Emotionele veiligheid: een veilige basis, een ‘thuis’, 

waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf 

kunnen zijn.  

  

Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest 

basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van 

kinderopvang en weegt het zwaarst bij het 

beoordelen van de pedagogische kwaliteit.  

  

2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘sociale 

competentie‘ 

  

Dit begrip omvat een heel scala aan sociale kennis 

en vaardigheden zoals: het zich in een ander kunnen 

verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, 

andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale 

verantwoordelijkheid. De kinderopvang biedt hierbij unieke extra ontwikkelingsmogelijkheden door 

groepsopvang.  

 

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘persoonlijke competentie’ 

  

Hiermee wordt bedoeld op brede 

persoonskenmerken zoals veerkracht, 

zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit 

en creativiteit die kinderen in staat stellen om 

allerlei typen problemen adequaat aan te pakken 

en zich goed aan te passen aan veranderende 

omstandigheden.  

  

4. Waarden en normen ‘cultuur’  

  

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de 

waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken 

van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 

 

 

  



Hoofdstuk 2. Visie op opvoeden 

 

Het opvoedingsdoel is: de kern tot bloei laten 

komen:” Een kind is als een stekje dat alles in zich 

heeft om uit te groeien tot een mooie stevige 

boom.”  

 

Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het 

kind en zijn mogelijkheden.Wat in potentie 

aanwezig is in het kind, wordt door ons 

gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en verder 

groeien tot wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken, 

kijken en luisteren wij goed naar kinderen.  

De ouders dragen de zorg voor en opvoeding van 

hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom 

hebben de kinderen bij Kinderdagverblijf Kindertijd 

te maken met professionele opvoeders: de 

pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van 

hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze 

taak met veel plezier, positieve energie en 

deskundigheid op zich. 

 

Wij willen kinderen: 

1. Begeleiden in een klimaat van (emotionele) 

veiligheid 

2. Ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven 

worden (sociale competentie) 

3. Helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben 

(persoonlijke competentie) 

4. Normen en waarden bijbrengen 

 

 

  



Hoofdstuk 3. Emotionele veiligheid 

 

Wij willen kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid. 

 

Veiligheid en vertrouwen vormen de basis van kinderopvang. Wij scheppen een klimaat waarin het kind 

zich veilig voelt. 

 

We sluiten aan bij de behoeften van het kind, en zorgen ervoor dat het zich gezien en gehoord voelt. Zo 

weet het kind dat de pedagogisch medewerkster er voor hem/haar is en durft het de omgeving om zich 

heen te verkennen. 

 

Naast emotionele veiligheid, hebben we natuurlijk ook temaken met fysieke veiligheid. We zoeken 

zorgvuldig naareen balans tussen de noodzakelijke veiligheid en een uitdagende omgeving en 

activiteiten. ‘Ruimte geven’ en‘grenzen stellen’ zijn hierbij een leidraad voor ons handelen. 

Kinderen moeten immers kunnen ontdekken, zich verwonderen, nieuwe dingen uitproberen. Maar 

kinderen hebben ook regels en structuur nodig om te weten waar ze aan toe zijn. 

 

Waarborgen van emotionele veiligheid  

 

Wat betreft de emotionele veiligheid van het kind staat het volgende centraal: hoe het kind zich voelt op 

de groep en binnen het dagverblijf. Ervaart het kind voldoende veiligheid in zijn omgeving om zich vrij te 

kunnen ‘bewegen’ en te ‘ontdekken‘. Hier proberen we zoveel mogelijk op in te spelen. Bijvoorbeeld 

door het inzetten van vaste pedagogisch medewerkers op de groepen en een vaste groepssamenstelling 

met vaste vriendjes en vriendinnetjes. 

  

Wij werken kind gericht. We verplaatsen ons (vaak letterlijk) naar het niveau van het kind. Hiermee 

bieden we ruimte aan het kind om ons te benaderen en te laten zien wat hij of zij van ons wil. We 

maken de afstand tussen de volwassene en het kind kleiner door ons naar hun hoogte te verplaatsen. 

Praktisch betekent dit dat we bij de baby’s veelal op de grond zitten, of op een laag stoeltje en met de 

kinderen meespelen. Bij de peuters zorgen we ervoor dat we door onze knieën zakken als we 

met ze praten, zodat we op oogniveau met elkaar zijn. Ook bij de peuters spelen we mee. Om ze te 

stimuleren in hun spel of een beetje op gang te helpen als ze iets moeilijk of eng vinden. Kinderen 

ontlenen veel veiligheid aan een volwassene aan hun zijde wanneer ze zelf wat onzeker zijn. Zo komen 

ze net wat sneller een ‘drempeltje’ over.  

 

We geven door een open en toegankelijke houding naar het kind, het gevoel dat ze bij ons terecht 

kunnen met hun verhaal en emoties. We luisteren goed naar gedrag en woord en vragen na of 

controleren of we het kind goed begrepen hebben.  

 

Mentorschap 

 

Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers van Kindertijd. Zij 

volgt het kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor de ouder en draagt zorg voor het welbevinden van 

het kind. De ouders kunnen de mentor altijd aanspreken als zij aanwezig is of een afspraak maken voor 

overleg. De mentor zorgt ervoor dat andere medewerkers op de hoogte zijn van afspraken die zij met de 

ouders maakt zoals bijvoorbeeld over slaapgewoontes en wat het kind wel/niet mag eten. Na de eerste 

drie maanden zal de mentor een evaluatie gesprek met de ouder plannen om te bespreken hoe het 

gaat.  



 

Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede band ontstaat tussen de mentor, de ouder en het 

kind, zullen we wisseling van mentor tot een minimum proberen te beperken. De mentor van het kind 

maakt minimaal 1x per jaar volgens een vast systeem een observatieverslag over zijn/haar welbevinden. 

De ouders zullen door de mentor minimaal 1 keer per jaar worden uitgenodigd voor een gesprek waarin 

de resultaten van deze observatie wordt besproken en hoe het verder met het kind bij ons gaat. 

 

Wennen op het kinderdagverblijf 

 

Ouders krijgen in de twee weken vóór de eerste plaatsingsdag de gelegenheid om samen met het kind 

te wennen aan de opvang op het kinderdagverblijf. Wij stellen het zeer op prijs als ouders ook tijd 

nemen voor het wennen en hopen dat ze even bij het kind kunnen blijven. Tenslotte zullen de ouders 

net als het kind ook moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het valt niet altijd mee om het kind achter 

te laten en dan is het prettig als de ouders zelf iets van de sfeer op het kinderdagverblijf hebben kunnen 

proeven. Tijdens het kennismakingsgesprek worden wenafspraken en een wenschema gemaakt en 

kunnen de ouders op uw verzoek meekijken op de groep. 

 

Kinderen wennen op de plaatsingsdagen. Als het kind slechts één dag per week komt, kan het kind ook 

op andere dagen in de weken voorafgaand aan de eerste plaatsingsdag komen wennen.  

Het verblijf van de kinderen tijdens deze wenperiode wordt niet in rekening gebracht.  

 

Vast dagritme 

 

Duidelijkheid en structuur zijn belangrijk voor een 

veilige basis. Elk kind wil weten wat kan en wat niet 

kan, want herkenbaarheid biedt veiligheid en 

vertrouwen.Wij starten de dag altijd met het bekijken 

van onze dagritmekaarten. We vragen de kinderen 

hoe we de dag zullen invullen en hangen samen met 

hen de kaartjes op. We maken hierin een onderscheid 

tussen de ochtend en de middag. Voor kinderen is dit 

een heel vertrouwd ritueel. Voor nieuwe kindjes is het 

prettig om zich een beeld te kunnen vormen van een 

dag op Kindertijd. 

 

Voor baby’s is het belangrijk dat zij worden gevolgd in het eigen ritme: hun slaap‐ envoedingstijden. 

Vanaf de peuterleeftijd bereik je herkenbaarheid ook met een vast dagritme. Zo zijn er,naast de 

wisselende activiteiten,vaste momenten voor eten en slapen. Kinderen brengen ook hun eigen 

gewoontes mee van thuis.We houden daar rekening mee. We zingen bijvoorbeeld mama’s liedje waarbij 

de dreumes makkelijker in slaap valt. Ook blijft er altijd een pedagogisch medewerkster in de 

slaapruimte totdat de kinderen slapen. Dit om het gevoel van veiligheid te vergroten. 

 

Vaste pedagogische medewerksters op de groep 

 

De basis van al het handelen van de groepsleiding is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het 

kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Vaste rituelen, 

ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven 



én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerker, een 

vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen 

van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilige gevoel op allerlei ontwikkelingsgebieden zich 

meer ontwikkelen en de omgeving gaan ontdekken. Binnen ons kinderdagverblijf werken wij met vier 

vaste leidsters. Zij werken allemaal op een vaste dag met dezelfde groep kinderen. Door onze 

kleinschaligheid kennen de kinderen alle leidsters. Soms vallen wij in voor elkaar bij ziekte of vakantie. 

Dit is voor de kinderen geen enkel punt omdat zij alle leidsters kennen. Dit geeft een gevoel van 

vertrouwen en veiligheid zowel voor de kinderen als hun ouders. 

Uren-indeling van de pedagogisch medewerksters 

Zoals hierboven genoemd werken de medewerksters op vaste dagen en tijden. 

Elke opvang dag vangt aan om 7.30 uur. Van 7.30 tot 8.30 uur is er een pedagogisch medewerkster 

aanwezig. De tweede medewerkster start om 8.30 uur. Hier is voor gekozen omdat de kinderen in de 

ochtend vaak druppelsgewijs binnenkomen. 

De rest van de dag zijn er altijd 2 volwassenen op de groep. Ook tijdens de lunchpauze en aan het einde 

van de dag. Mocht dit incidenteel anders zijn door bijvoorbeeld ziekte/vakantie van stagiaires of 

vrijwilligster dan staat de camera aan waardoor leidinggevende tijdens de pauze of bij de sluiting mee 

kan kijken. In geval van nood is zij binnen enkele minuten op het dagverblijf aanwezig. Zij woont boven 

het dagverblijf. 

Vaste gezichten criterium bij baby’s 

Een vast gezicht bij de opvang van nuljarigen is een kwaliteitseis. Een vaste medewerker weet hoe een 

baby zich ontwikkelt, waarvan het kind gestrest raakt en waar deze behoefte aan heeft. Vanaf 2018 

geldt dat er voor baby’s 2 of 3 vast gezichten moeten zijn. Op ons kinderdagverblijf werken wij met 

slechts 4 pedagogisch medewerksters waardoor wij de baby gekoppeld hebben aan een tweetal 

leidsters. Daarnaast vangen wij maximaal 2 baby’s op per dag. 

Vierogenprincipe 

Vanaf 1 juli 2013 treedt het vierogenprincipe in werking. Dit principe houdt in dat er altijd een 

volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag 

nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar elk moment een andere volwassene de mogelijkheid 

heeft om mee te kijken of luisteren. 

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij dit opgelost door te werken met stagiaires en een vrijwilligster. 

Wij streven ernaar om dagelijks een stagiaire op de groep mee te laten draaien. Onze stagiaires volgen 

minimaal een MBO opleiding en lopen op zijn minst een half jaar stage bij ons. Wij vinden het belangrijk 

dat de kinderen de tijd krijgen om te wennen en zich ook te hechten aan een stagiaire. Het is 

gebruikelijk dat de stagiaires vaak een jaar stage lopen bij ons. Juist omdat wij vaste gezichten op de 

groep erg belangrijk vinden maken wij geen gebruik van de zogenaamde “snuffelstage”. Dit zijn 

kortdurende stages van 2 weken.  



Onze vrijwilligster werkt al zeven jaar bij ons en is WSW‐geïndiceerd. Dit houdt in dat zij op een sociale 

werkplaats werkt. Juist omdat zij zo graag met kinderen werkt komt zij iedere dinsdag bij ons op het 

kinderdagverblijf met de kinderen spelen. Ook onze kinderen genieten hier erg van. 

 

Ook maken wij gebruik van een babyfoon met camera zodat de leidster die alleen is ten alle tijden 

gehoord en gezien wordt door haar collega. Mocht de situatie zich voordoen dat er geen stagiaire of 

vrijwilligster aanwezig is door bijvoorbeeld ziekte of vakantie dan zullen beide leidsters op de groep 

pauzeren zodat er altijd “vier ogen” aanwezig zijn. 

Wanneer er door het geringe aantal kinderen slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig 

is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen 15 minuten in het 

kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De leidinggevende informeert de 

pedagogisch medewerkers over de naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

 

Observeren van kinderen en het signaleren van bijzonderheden 

 

Wij werken met een vaste en kleine groep (maximaal 12 kinderen) per dag. Dit geeft ons de gelegenheid 

om met de kinderen te spelen en om hen goed te leren kennen. Wij bieden geen flexibele opvang en het 

team is ook een constante factor van 4 vaste leidsters. 

 

Deze twee constante factoren: dezelfde groep kinderen en dezelfde leidsters kunnen ook onze valkuil 

zijn. Wij groeien mee in de ontwikkeling van de kinderen en daardoor is het moeilijker om afwijkende 

zaken te constateren. Om dit te voorkomen wisselen wij af en toe van werkdag omdat een leidster die 

niet met haar vaste groep kinderen werkt met een meer open blik naar de kinderen kijkt. 

 

Daarnaast werken wij met de observatieboekjes “zo doe ik” en “zo beweeg ik”. Wij observeren minimaal 

2x per jaar en bespreken onze bevindingen ook met de ouders in een jaarlijks oudergesprek. Natuurlijk 

bespreken wij opvallende zaken direct met de ouders. De observaties doen wij in tweetallen en 

wederom is er altijd een leidster bij die niet vast op de groep staat.  

 

Mochten er bijzonderheden of problemen geconstateerd worden dan bespreken wij dit eerst met de 

ouders en zal er gezamenlijk een vervolgprocedure worden afgesproken. 

Denk hierbij aan logopedie, fysiotherapie of bijvoorbeeld het inschakelen van consultatieburo Careyn. 

 

Wij komen 4x per jaar bij elkaar voor een werkoverleg. Een vast punt op de agenda is hierbij “welk kind 

behoeft extra aandacht en waarom?” Door onze kleinschaligheid spreken de leidsters elkaar heel 

geregeld en is ook de leidinggevende dagelijks op de groep aanwezig.  

 

Contacten met de ouders worden gelegd door leidinggevende. De ouders kennen de leidsters en 

leidinggevende goed door de contactmomenten bij het halen en brengen. Hier wordt veel aandacht aan 

besteed.  

 

Wij kunnen concluderen dat er binnen Kindertijd veel aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. 

 

Inrichting van de ruimte 

 

Bij de inrichting van de ruimte ligt de nadruk op huiselijkheid. Er staat een eettafel in, een bankstel, 

kleden op de vloer en gezellige knutsels aan de muren. Ook maken we hoekjes en aparte plekken waar 

de kinderen zich kunnen terugtrekken als ze daar behoefte aan hebben. 



 

We letten er daarnaast op dat de ruimte zo is ingedeeld, dat het kind de pedagogisch 

medewerker ‘steeds’ in de gaten kan houden als het dat nodig heeft. We richten het 

kinderdagverblijfzo in dat het kind zich veilig voelt om zelfstandig en fysiek veilig op ontdekking uit te 

gaan. 

 

Er is structuur in de inrichting. Zo weet een kind bijvoorbeeld waar de verkleedkleren te vinden zijn en 

waar het kan puzzelen. We maken afspraken over gebruik van de ruimte zodat de kinderen weten waar 

ze aan toe zijn en wat er kan en mag. We hebben regels over de fysieke veiligheid om ongelukken te 

voorkomen; bijvoorbeeld niet springen op de bank maar wel fietsen in de ruimte als de baby’s in de 

hoge box liggen. 

 

In de aankleding van de ruimte en bij een activiteit, bijvoorbeeld in het kader van een thema, maken we 

ook gebruik van dingen die de kinderen of ouders van thuis meenemen. Dat kan variëren van foto’s van 

thuis tot bladeren die met een boswandeling in het weekend zijn gevonden. 

 

In de ruimte hangt er van ieder kind een foto en heeft ieder kind een eigen mandje waar het zijn/of haar 

persoonlijke spullen in kan bewaren; bijvoorbeeld een speen, een knuffel of meegebracht speelgoed van 

thuis. 

 

Buitenspelen 

 

Naast onze binnenruimte hebben wij ook een 

buitenruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen 

fietsen, stoepkrijten, steppen, in het houten huis spelen 

en soms met water en zand kunnen rommelen. 

 

Wij vinden het daarnaast erg belangrijk dat onze 

kinderen ook dagelijks in het “echte” buiten komen. 

Daarom gaan wij ongeacht het weer dagelijks op stap. 

Wij maken veelvuldig gebruik van de omliggende 

stadsparken en kinderboerderij. Ook is er een 

hertjespark in de omgeving waar de kinderen graag 

naar toe gaan om de dieren te voeren. Het voelen van 

blaadjes, het spelen met steentjes en stokken is iets 

wat wij erg belangrijk vinden binnen ons 

kinderdagverblijf. 

Het ervaren van de verschillende seizoenen staat 

centraal bij het buitenspelen. Wind, sneeuw, zon, regen 

en de daarbij verschillende natuuruitingen worden door 

ons veel gebruikt in de verschillende thema’s.  

 

Wij nemen de kinderen ook geregeld mee om 

boodschappen te doen of bijvoorbeeld een rondje op 

de markt te lopen. De kinderen genieten erg van deze huis‐ tuin en keuken activiteiten. Het voelt 

vertrouwd en fijn voor kinderen om activiteiten te doen die zij ook vaak met papa of mama doen.  

 

 



Hoofdstuk 4 Sociale competentie 

 

Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale 

vaardigheden verworven worden (sociale competentie). 

 

Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen 

maken deel uit van de samenleving. Wij zien Kinderdagverblijf Kindertijd als een samenleving in het klein 

waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen 

kinderen in de gelegenheid om vanuit het kinderdagverblijf de wereld om hen heen te ontdekken. 

Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. Het kennismaken met andere volwassenen en 

kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde 

waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door 

bijvoorbeeld het elkaar helpen, speelgoed samen op te ruimen en het vieren van feestelijke 

gebeurtenissen. 

 

Ontwikkeling van sociale competenties  

 

Op een kinderdagverblijf wordt de sociale ontwikkeling gestimuleerd doordat kinderen de hele dag met 

andere kinderen en volwassenen samen zijn. Kinderen ontdekken, van baby naar peuter, steeds meer 

dat het leuk is om dingen samen te doen: de pedagogisch medewerkers stimuleren dit door 

bijvoorbeeld samen aan tafel een activiteit te doen, gezellig aan tafel liedjes te zingen, of te dansen.  

 

Voor het kind op het dagverblijf wordt het groepsgebeuren steeds belangrijker: de kinderen krijgen een 

sterke band onderling en met de pedagogisch medewerkers. De kinderen helpen en troosten elkaar, 

hebben onderonsjes, giechelen samen. Sommige kinderen zijn makkelijk in het contact naar andere 

kinderen, andere kinderen hebben hulp nodig bij het contact maken. De pedagogisch medewerkers 

stimuleren sociaal gedrag en samenspel door kinderen bij elkaar te zetten met een spelletje of in kleine 

groepjes een activiteit aan te bieden. Kinderen geven steeds meer aan wat zij wel en wat zij niet willen. 

Kinderen kiezen steeds meer bewust, waarmee en met wie zij willen spelen. Wij stimuleren kinderen 

daar ook in. Soms geven kinderen duidelijk aan, dat zij alleen of met zijn tweeën willen spelen zonder 

inmenging van anderen. Dat mag, we letten hierbij wel op dat sommige kinderen niet worden buiten 

gesloten.  

  

De pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen om aan te geven wat zij wel en niet willen. Kinderen 

ontwikkelen zo hun eigenheid en ontdekken hun eigen wil. Door hier openheid aan te geven leren 

kinderen ook steeds meer zelf aan te geven wanneer zij ons wel of niet nodig hebben; zij komen naar de 

pedagogisch medewerker toe voor troost, aandacht, een knuffel of hulp. Natuurlijk zoekt de 

pedagogisch medewerker het kind zelf ook op: er wordt ook aandacht, een knuffel of hulp aangeboden.  

 

Kinderen moeten de ruimte, het materiaal en de aandacht van de pedagogisch medewerkers met elkaar 

delen en daarbij kunnen conflicten ontstaan. De pedagogisch medewerkstersvinden het belangrijk 

kinderen hun conflicten zoveel mogelijk zelf te laten oplossen. In eerste instantie wachten de 

pedagogisch medewerkers af of kinderen erin slagen zelf hun conflicten op te lossen, houden het proces 

in de gaten en grijpen in als kinderen er niet uitkomen of als een kind het onderspit delft. Wanneer de 

pedagogische medewerksters ingrijpen, verwoorden wij voor de kinderen waar het om draait en helpen 

de kinderen naar een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld een vergelijkbaar of eenzelfde stuk speelgoed 

aanbieden, om de beurt, wachten tot de ander klaar is. We geven de kinderen een alternatief wanneer 

zij in conflict fysiek worden. We leggen dan uit hoe ze het ook kunnen oplossen ‘met woorden’.  



 We creëren een open houding tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. We praten met elkaar en 

luisteren naar elkaar. We vertellen en leggen uit wat we bedoelen en vragen na of een kind ons goed 

begrijpt.  

 

Het leren delen van aandacht vinden de meeste 

kinderen moeilijk: de pedagogisch medewerker is niet 

altijd beschikbaar op het moment dat het kind om 

aandacht vraagt. Kinderen moeten op dat moment 

genoegen nemen met een andere oplossing, 

bijvoorbeeld op schoot, of naast de pedagogisch 

medewerker zitten. Wij proberen de aandacht zo 

evenredig mogelijk over alle kinderen te verdelen. 

Kinderen die zelf om aandacht vragen, komen vanzelf 

wel aan hun trekken. Bij kinderen die dat niet doen, 

laten wij het initiatief meer van onze kant komen. 

 

 

 

 

  

  



Hoofdstuk 5 Persoonlijke competentie  

  

Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief 

zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie). 

 

Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het 

vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren 

lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren 

binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke 

ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. 

Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren 

kleuren), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten) en emotionele ontwikkeling (bijv. leren 

opkomen voor je zelf). 

 

Ontwikkeling van persoonlijke competenties  

 

Met persoonlijke competenties worden persoonskenmerken bedoeld als veerkracht,  

weerbaarheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende 

situaties. Het kind kan hierdoor problemen adequaat aanpakken en zich goed aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. Het kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesses het 

heeft en welke vaardigheden er nodig zijn in welke situaties (bijv. geduld en afwachten, of juist initiatief 

nemen en doorzetten). Door de manier waarop de pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan, 

hoe de kinderen in de groep met elkaar omgaan, door de inrichting van de ruimten en door de 

mogelijkheden die het speelmateriaal en de activiteiten bieden, bevorderen wij de persoonlijke 

competentie van het kind.  

 

Wij benaderen het kind respectvol en positief en geven het de ruimte om zelf of met elkaar kleine 

probleempjes op te lossen. Wij letten daarbij op wat het kind zelf aan kan en waar het aan toe is. We 

bouwen voort op het ontwikkelingsniveau van het kind. En, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo 

en eigen wijze. Wij sluiten ons in onze werkwijze en benadering zo veel mogelijk aan bij het individuele 

kind. Tijdens spel, activiteiten en verzorgingssituaties geven wij het kind complimenten.  

  

Elk kind is trots als het zelf dingen kan doen. Wij stimuleren de zelfstandigheid van elk kind en doen dat 

gedoseerd en passend bij de ontwikkeling en de leeftijd van het kind. Zo kunnen kinderen bepaald 

speelmateriaal zelf pakken en is de ruimte zo ingericht dat kinderen weten wat ze waar kunnen vinden 

en waar kunnen doen. Aan tafel tijdens de lunch snijden we het brood in kleine stukjes, en krijgt ieder 

kind een vorkje om zo de fijne motoriek te stimuleren. We helpen de kleinere kinderen met de vork 

aangeven met een stukje brood eraan, zodat ook zij kunnen oefenen. Kinderen groeien hiervan en 

ontwikkelen een stukje zelfvertrouwen. 

 

Ook bij zelfstandig eten, drinken, zindelijk worden, stimuleren wij het kind op een positieve manier. Wij 

‘dwingen’ kinderen nooit met eten of zindelijkheid. Als iets niet meteen lukt, wordt het kind geholpen 

en zonodig getroost om het op een later moment weer te proberen. Wij observeren, interpreteren, 

ondersteunen waar nodig of bieden het kind juist wat extra uitdaging om een stapje verder te komen.  

  

Activiteiten die vooral veel mogelijkheden bieden voor het verder ontwikkelen van persoonlijke 

competenties zijn bijv. samenspel, fantasiespel, drama, naspelen/meespelen. Door te leren winnen en 

verliezen, door lastige situaties zélf op te lossen, door grenzen te verkennen en te verleggen en 



mogelijkheden te ontdekken (iets proberen wat je eerst niet durfde), door situaties eigen te maken en 

daar complimenten voor te krijgen, leren kinderen wat zij kunnen (wat vind je heel leuk om te doen, 

waar ben je goed in) en wie ze zijn.  

 

Wij bieden daarom een grote variatie in activiteiten, in speelmogelijkheden en in spelmaterialen, zowel 

binnen als buiten. Wij zien dat kinderen genieten van de verkleedspullen. Dit biedt hen veel 

mogelijkheden om hun fantasiespel te ontwikkelen.  

 

 

  



Hoofdstuk 6 Normen en Waarden 

 

Wij willen kinderen normen en waarden bij brengen. 

 

Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden kennen. 

Wemaken duidelijk wat de regels zijn in het kinderdagverblijf en waar de grens is, als een kind hier 

tegenaan loopt. 

 

Als een kind onacceptabel gedrag vertoont of normen/grenzen overschrijdt zijn er 

verschillendemogelijkheden om te handelen. Voorbeelden zijn het aanspreken op het ongewenste 

gedrag en benoemen van gewenst gedrag, waarschuwen, maar ook het gedrag negeren, het kind 

afleiden en het kind even uit de conflictsituatie halen om weer tot rust te komen. 

 
Voorbeeld  

Een positieve benadering 

Joost is 3 jaar en vroeg op een negatieve manier onze aandacht. Wanneer we aan tafel gingen zitten, 

zette Joost zijn voeten op de tafel, hij draaide zich om of sloeg met zijn bord op de tafel. Hem 

aanspreken op zijn gedrag werkte niet en maakte dat we in een negatieve spiraal met hem terecht 

kwamen. Onze oplossing werd het benoemen van het positieve gedrag van de andere kinderen. 

Bijvoorbeeld “ik zie dat Marieke en Pepijn al op hun billen zitten, heel fijn”. Zo zag Joost welk gedag wij 

van hem wilde zien en dat je daar leuke aandacht voor krijgt. Joost reageerde erg goed op de positieve 

benadering en het is weer ouderwets gezellig aan tafel en op de groep. 

 

Kinderen en bejaarden  

 

Peuterprojecten zijn projecten waarbij peuters 

regelmatig op bezoek gaan bij bewoners van een 

verzorgings‐ of verpleeghuis en gezamenlijke 

activiteiten ondernemen, zoals spelletjes doen, 

liedjes zingen, verjaardag vieren of tekenen. Wij 

doen dit maandelijks en genieten er met volle 

teugen van. 

 

 Op een natuurlijke wijze komen deze 

leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties. De 

komst van peuters in een verzorgings‐ of 

verpleeghuis levert een belangrijke bijdrage aan 

het doorbreken van het isolement waarin veel 

ouderen verkeren. Het contact met de kinderen stimuleert onder meer de alertheid en 

communicatiebereidheid van de ouderen en biedt hun een vreugdevolle ervaring. Bovendien doen de 

kinderen op een ongedwongen wijze een beroep op het verzorgend vermogen van de ouderen. De 

peuters ervaren op hun beurt dat het leuk is om met de ouderen te spelen en de onvoorwaardelijke 

aandacht van de ouderen heeft op hen een rustgevend effect.  

 

Bewoners en peuters worden zorgvuldig geselecteerd om ervoor te zorgen dat de bezoeken voor beide 

groepen een aangename ervaring vormen. 

 

  



Een bijdrage aan pedagogische doelstellingen 

 

Deze doelstellingen zijn in de eerste instantie gericht op de ontwikkeling van de kinderen. De bezoeken 

aan de bewoners van het verzorgings‐ of verpleeghuis kunnen bijdragen aan deze doelstellingen. Zo 

kunnen de gesprekken die de kinderen met de bewoners voeren en de taalspelletjes die zij samen 

ondernemen de taalontwikkeling van de peuters stimuleren.  

 

Stimulering van de sociale ontwikkeling 

 

Een belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling 

bij peuters vormt het ontwikkelen van sociaal gedrag: 

leren delen, helpen en samenwerken. Uit onderzoek 

is gebleken dat peuters die deelnemen aan 

peuterprojecten sneller dergelijk gedrag ontwikkelen 

dan hun leeftijdsgenoten die niet aan het project 

deelnemen. Ook sociale gewoonten, zoals handen 

schudden, groeten, luisteren en converseren, worden 

tijdens de bezoeken gestimuleerd.  

 

Leren omgaan met mensen die anders zijn 

 

Afgezien van de eigen grootouders maken oude mensen immers nauwelijks deel uit van de leefwereld 

van het kind. Door de kinderen in contact te brengen met mensen die anders zijn, leren de kinderen 

respect te hebben voor anderen, open te staan voor verschillen en rekening te houden met anderen. De 

kinderen leren al snel dat de ouderen anders zijn en hun gedrag moeten aanpassen. Na verloop van tijd 

ziet men bijvoorbeeld dat de kinderen automatisch rustiger worden wanneer een bewoner in de 

omgeving is.  

 

Samen met bejaardentehuis de Prinsemarij is het idee ontstaan om onze kinderen en de bejaarden 

samen te brengen. We kunnen er met de bolderkar naar toe lopen zoals wij dagelijks doen. In plaats van 

naar het park gaan we met de kinderen op bezoek bij “opa’s en oma’s”. Dit is zowel voor de kinderen als 

voor de bewoners erg gezellig. Na afloop eten we nog gezellig een koekje en nemen we wat te drinken. 

 

 


