
1/26 
KHB-P/Pedagogisch beleid/jan. 2020 

 

  

 

 

Pedagogisch beleid 

 

Kinderdagverblijf 

Peuteropvang 

Buitenschoolse opvang 
 

MIK 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



2/26 
KHB-P/Pedagogisch beleid/jan. 2020 

 

Inhoudsopgave 
0. Inleiding ..................................................................................................4 

1. Pedagogische visie van MIK .........................................................................4 

2. De vier opvoedingsdoelen ...........................................................................5 

3. De vijf pedagogische middelen .....................................................................5 

4. Het pedagogisch handelen ..........................................................................5 

5. De vier opvoedingsdoelen en de vijf pedagogische middelen .............................6 

5.1 Eerste doel: het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid .................6 

5.2 Tweede doel: het stimuleren van de persoonlijke competenties.......................9 

5.3 Derde doel: het stimuleren van de sociale competenties .............................. 11 

5.4 Vierde doel: de overdracht van normen en waarden(cultuur)........................... 13 

6. De medewerkers .......................................................................................... 15 

6.1. PM ........................................................................................................ 15 

6.1.1. Taken .............................................................................................. 15 

6.1.2. Pedagogisch handelen ......................................................................... 16 

6.1.3 Interactie- en communicatievaardigheden ............................................... 16 

6.2. Overige medewerkers .............................................................................. 16 

7. Babyopvang ................................................................................................. 17 

8. VVE-beleid (voorschoolse educatie) .................................................................. 19 

9. Mentorschap ................................................................................................ 21 

10. Het kindvolgsysteem ................................................................................... 22 

10.1. Structureel volgen van de ontwikkeling van het kind .................................... 22 

10.2. Signaleren bijzonderheden in de ontwikkeling ............................................. 22 

10.3. Overdracht kennis over de ontwikkeling van het kind ................................... 23 

10.3.1 Overdracht naar de BSO ..................................................................... 23 

10.3.2 Overdracht naar de basisschool ........................................................... 23 

11. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio .................................................. 23 

11.1 Beroepskrachten en groepsgrootte in de dagopvang en peuteropvang ............ 23 

11.2 Beroepskrachten en groepsgrootte in de buitenschoolse opvang ................... 24 

11.3 Extra opvang in een andere dan de vaste basis- of stamgroep ...................... 24 

12. De samenwerking met ouders/verzorgers .................................................... 25 

12.1 Informatie op individueel niveau over het kind ........................................... 25 

12.2 Informatie op locatieniveau: KDV of BSO .................................................. 25 

12.3 Informatie op organisatieniveau .............................................................. 25 

12.4 Informatie van ouders ........................................................................... 26 

13. De samenwerking met basisscholen ............................................................ 26 

 



3/26 
KHB-P/Pedagogisch beleid/jan. 2020 

 

 



4/26 
KHB-P/Pedagogisch beleid/jan. 2020 

 

0. Inleiding 
Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft onze pedagogische missie en visie en is het 

uitgangspunt voor onze werkwijze in de kinderdagverblijven; de peuteropvang en de 

buitenschoolse opvang. Zoals in het onderstaande figuur is weergegeven vormt de 
pedagogische visie het uitgangspunt voor ons pedagogisch beleid.  

 
 

 
 

 
 

 

1.  Pedagogische visie van MIK 
Het realiseren van een eigentijdse, stimulerende en veilige speel-leeromgeving. We 
spelen in op de talenten van kinderen door hen te begeleiden in hun sprongsgewijze 

individuele ontwikkeling. We bieden hen hiervoor de ruimte en mogelijkheden. We leren 

kinderen om hun eigen keuzes te maken, kritisch na te denken en creatief oplossingen te 
bedenken. In de groepsopvang die de kinderopvang zo kenmerkt, leren kinderen als 

vanzelfsprekend rekening te houden met anderen, verschillen tussen elkaar te 
accepteren en voor zichzelf op te komen. In verbinding met ouders bereiden we hen voor 

op de wereld van straks.  
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2. De vier opvoedingsdoelen 
De Wet Kinderopvang stelt dat kinderopvang in zijn pedagogische werkwijze moet 

voldoen aan vier basale opvoedingsdoelen: 

1. Het bieden van een gevoel van veiligheid (emotionele veiligheid) en 
 geborgenheid 

2.  Het bevorderen van persoonlijke competentie 
3.  Het bevorderen van sociale competentie 

4. Het eigen maken van waarden, normen, cultuur 

3. De vijf pedagogische middelen 
Per doelstellingen passen we bij MIK de vijf pedagogische middelen toe die we in de 
kinderopvang ter beschikking hebben:  

1  De PM-kind interactie; hoe gaan PM (PM) en het kind met elkaar om; de kwaliteit 

van de relatie; 
2.  De groep en het groepsproces: de rol en invloed van de groep kinderen en 

volwassenen; 

3.  De binnen- en buitenruimte; de inrichting en het gebruik van de ruimten; 
4.  De activiteiten die het kind kan doen of ondernemen: ontdekken, onderzoeken, 

proberen; 
5.  De speelmaterialen: alles waarmee het kind kan spelen, ontdekken en leren. 

 
Voorbeeldschema pedagogisch handelen en pedagogische middelen 
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4. Het pedagogisch handelen 
Zoals in het bovenstaande schema te zien is, vormen de vier opvoedingsdoelen in 
combinatie met de vijf pedagogische middelen de basis voor ons pedagogisch handelen. 

De wijze waarop wij dit realiseren is in hoofdstuk 5 weergeven. Wij beschrijven hierin 

hoe we de vier opvoedingsdoelen in praktijk brengen bij MIK én hoe wij per 
opvoedingsdoel de pedagogische middelen inzetten. 

In hoofdstuk 6 gaan we in op het pedagogisch handelen: de vaardigheden waarover PM 
dienen te beschikken.  
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5. De vier opvoedingsdoelen en de vijf pedagogische middelen 

5.1 Eerste doel: het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid 
We willen dat kinderen zich bij ons thuis en op hun gemak voelen. Daarom begeleiden we 

hen in het leren herkennen van het ritme van de dag, in het leren kennen van andere 

kinderen (kennismakingsrituelen), in het samen spelen, slapen en eten. Voor heel jonge 
kinderen zorgen we vooral voor herhaling herkenbaarheid (dagritmes) en een rustige 

omgeving met niet teveel prikkels. We zorgen ervoor dat we goed inzicht hebben in 
gedrag, gezondheid en (eet- en slaap)gewoonten van het kind zodat we hiermee 

rekening kunnen houden. We zorgen voor een fysiek veilige omgeving voor kinderen. 

Belangrijke voorwaarde is een gezonde leefomgeving waarin kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen en ontplooien. Goede verzorging en voeding zijn hierbij van belang. 

Werkwijze en afspraken zijn vastgelegd in beleid en diverse werkinstructies.  

 
Er wordt op een sensitieve responsieve manier met kinderen omgegaan met respect voor 

de autonomie van de kinderen. Er worden grenzen gesteld en structuur geboden aan het 
gedrag van kinderen. Door dit alles voelen de kinderen zich veilig en geborgen. 

 

 
De pedagogische middelen bij dit doel: dagopvang en peuteropvang 

 

1. Pedagogisch    

    medewerker-kind  

    interactie 

De PM:   

0-1 jaar 

• Blijft in de buurt van de baby. Ze laat haar aanwezigheid merken door oogcontact 
of aanraken van het kind (b.v. aaien). 

• Past zich aan het tempo van de baby door haar handelingen en praten hierop af 

te stemmen. 

• Reageert op de baby door zelf ook geluidjes te maken of aan te raken of lokt dit 

contact uit.  

• Herhaalt handelingen die een baby leuk vindt (b.v. kusje op de neus bij het 

begroeten). 

0– 4 jaar 

• Begroet ieder kind individueel, enthousiast en op een persoonlijke manier. 
• Neemt van ieder kind persoonlijk afscheid met een persoonlijke opmerking of 

groet.  

• Kent ieder kind bij naam en kent de bijzonderheden ( karakter, slaapritueel, 

allergieën). Deze kennis wordt tijdens het contact met het kind gebruikt.  

• Heeft korte gesprekjes met kinderen in de vorm van een dialoog (actie-reactie). 

Er is verbaal en non-verbaal contact. 

• Verwoordt in veel situaties haar gedrag. Zij past haar lichaamshouding aan: op 

ooghoogte praten, door de knieën gaan bij het meekijken van spelsituaties en 

praten met taal die past bij de leeftijdsgroep van het kind (woordkeuze en 
zinsbouw). 

• Neemt bij situaties die erom vragen (b.v. een kind is verdrietig, heeft zich pijn 

gedaan) het kind op de schoot of haalt het aan. Hierbij laat de PM zich leiden 

door de reactie van het kind. 

• Geeft de kinderen complimentjes, maakt grapjes, heeft oogcontact. 

• Reageert op vragen en initiatieven van de kinderen met motiverende, 

bemoedigende en enthousiaste bewoordingen. 

• Stimuleert een beurtverdeling in het contact.  

• Benoemt de initiatieven van het kind. 

2. De groep en het  

    groepsproces 

De PM:   

0-1 jaar 

• Benoemt wat er gebeurt in de groep en wat het kind ziet. 

2 - 4 jaar 

• Hanteert een vaste structuur waardoor de kinderen weten wat zij kunnen 

verwachten.  

• Benoemt het dagritme en herhaalt dit regelmatig. 

• Benoemt situaties in de groep en vertelt wat er gebeurt.  

0 – 4 jaar 
• Begeleidt kinderen naar een nieuwe groep, nieuwe PM of nieuwe kinderen door 

een bezoekje vooraf aan de nieuwe groep en kennismaking met de nieuwe PM of 

het nieuwe kind. 
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3. De binnen- en  

    buitenruimte 

De PM: 

0-1 jaar 

• Zorgt voor een vaste volgorde van verzorgingshandelingen en een vaste plek 

voor spullen en speelgoed. Hierdoor is de omgeving voor baby’s voorspelbaar en 

bekend. 

• Zorgt ervoor dat er in de buitenruimte een duidelijk afgegrensde ruimte voor 

baby’s aanwezig is. 

0-4 jaar 
• Verdeelt de groepsruimte in voor kinderen herkenbare speelhoeken/-plekken. 

Deze zijn duidelijk begrensd of (laag) afgescheiden. 

• Zorgt ervoor dat de kinderen overal bij kunnen en zich vrij kunnen bewegen. 

Zorgt ervoor dat dingen die gevaarlijk zijn, buiten hun bereik staan. 

• Zorgt voor een zachte sfeervolle verlichting en een goede akoestiek en gebruik 

van natuurtinten. 

• Zorgt dat er speelhoeken zijn waar de kinderen samen of alleen kunnen spelen. 

• Zorgt bij de inrichting ervoor dat kinderen de mogelijkheid hebben om vanuit 

iedere speelhoek overzicht te houden op de hele groepsruimte. 

4. De activiteiten De PM: 

0- 1 jaar 

• Zorgt ervoor dat de baby vanuit een veilige plek in contact kan staan met de 

groep. 

• Stemt rustige en actieve momenten op de baby af door met hem in contact te 

blijven. 

2-4 jaar  

• Geeft kinderen de ruimte om eigen keuzes te maken en stimuleert ze hierin. 

• Geeft het voorbeeld wat er gedaan kan worden in de speelhoeken door zelf actief 
mee te spelen.  

0-4 jaar 

• Hanteert een dagschema voor de dagelijkse routine, dat hierdoor voor de 

kinderen herkenbaar is door middel van plaatjes, foto’s of afbeeldingen. 

• Betrekt de kinderen actief bij een overgangsmoment (tussen de ene en de 

andere activiteit) door mee te helpen opruimen of klaarzetten) en rituelen te 

gebruiken (b.v. liedje zingen). 

• Zorgt voor een aangename sfeer door een vrolijke positieve houding (grapjes, 

complimentjes) waarin kinderen op hun gemak zijn en die merkbaar is doordat 
de kinderen hun emoties laten zien (blij, tevreden, enthousiast, boos, verdrietig). 

• Zorgt dat de kinderen ontspannen en betrokken bezig zijn met spel door hen te 

begeleiden tot spel dat hun interesse heeft en te reageren op hun blijdschap, 

plezier en trots. 

5. Speelmaterialen De PM: 

0 – 1 jaar 

• Sluit aan op de behoefte van de baby op basis van de informatie van de ouders 

(o.a. drinktempo) en geeft het een vertrouwde knuffel van thuis, een bekend 

muziekje of favoriet speeltje. 
• Sluit aan op de interesse van de baby door erop te letten of de baby enthousiast 

en beweeglijk wordt bij het zien van het speelmateriaal of ernaar grijpt. 

2-4 jaar  

• Biedt vertrouwde materialen aan waarmee het kind graag speelt. 

• Begeleidt het kind bij het ontdekken van nieuw materiaal door zelf mee te spelen 

en het voorbeeld te geven. 
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De pedagogische middelen bij dit doel: buitenschoolse opvang 

 
1. Pedagogisch    
    medewerker-kind  

    interactie 

De PM: 
4-12 jaar 

• Begroet ieder kind op school of bij binnenkomst enthousiast en op een persoonlijke 

manier. 

• Neemt van ieder kind persoonlijk afscheid met een persoonlijke opmerking of groet. 

• Kent ieder kind bij naam en kent de persoonlijke bijzonderheden ( karakter, hobby, 

allergieën e.d.). In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt.  

• Heeft korte gesprekjes met de kinderen in de vorm van een dialoog (actie-reactie). Er 

is verbaal en non-verbaal contact 

• Verwoordt in veel situaties hun gedrag. Ze passen daarbij hun lichaamshouding aan 
(bij de kleuters op ooghoogte praten, door de knieën gaan als ze bij spelsituatie 

meekijken) en praten met taal die past bij de leeftijdsgroep (zinsbouw, woordkeuze). 

• Hanteert bij situaties waarin een kind b.v. verdrietig is, zich pijn heeft gedaan) een 

houding die past bij de situatie ( troosten, op de schoot nemen, aanhalen, arm om de 

schouder). Hierbij laat de PM zich leiden door de reactie van het kind. 

• Geeft de kinderen complimentjes, maakt grapjes, knuffelt en heeft oogcontact als een 

kind dit nodig heeft. 

• Geeft gericht steun aan kinderen die zich met moeite kunnen handhaven in de groep 

door hen bijvoorbeeld aan te moedigen aan een spelletje deel te nemen of het er 
actief bij te betrekken. 

7-12 jaar 

• Weet wat de oudere kinderen aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluit 

daar op aan. Er is aandacht voor het ontwikkelingsniveau, de mate van 

zelfredzaamheid en de persoonlijke interesses. 

• Houdt rekening met de onzekerheid, onhandigheid of overgevoeligheid die past bij de 

overgang van ‘middenbouw-schoolkind’ naar prepuber door met reacties hierop aan te 

sluiten. 

• Betrekt de oudere kinderen bij vraagstukken door te vragen naar hun mening en 
inbreng. 

2. De groep en het  

    groepsproces 

4-12 jaar 

• Laat nieuwe kinderen rustig wennen op de locatie door het voor te stellen aan de 

andere kinderen en PM en de ruimtes/plekken met activiteiten te tonen. Eventueel 

worden hier andere kinderen bij betrokken. Er wordt aangesloten bij wat het kind 

graag wilt doen, de PM blijft in het begin in de buurt van het kind. 

• Bereidt kinderen voor op de overgang naar een nieuwe groep door een bezoekje 

vooraf aan de nieuwe groep en kennismaking met de nieuwe PM. 

7-12 jaar 
• Geeft de oudere een eigen positie in de groep met meer zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Kinderen zijn bekend met de regels en afspraken hieromtrent. 

3. De binnen- en  

    buitenruimte 

4-12 jaar 

• Stemt de inrichting van de activiteitenhoeken/-ruimtes af op de activiteiten die er 

plaatsvinden. Zo zijn er in de rustige hoek bijvoorbeeld aanwezig: een bank, kussens, 

vloerkleed waar gekletst, gepuzzeld, gerust kan worden. 

7-12 jaar 

• Zorgt voor een aparte chill-ruimte voor oudere kinderen die ze zelf mogen aankleden 

en inrichten (indien mogelijk). 

4. De activiteiten 4-12 jaar 

• Zorgt dat er een programma is met routines en activiteiten in een herkenbare en 

vertrouwde volgorde. Wordt er afgeweken wordt dit rustig aangekondigd en 

besproken. 

• Biedt duidelijke informatie over de start, verloop en einde van een activiteit. De 

kinderen kunnen activiteiten kiezen die passen bij hun eigen energieniveau (b.v. eerst 

buiten uitrazen of even rustig zitten en vertellen op de bank). 

5. Speelmaterialen 4-12 jaar 

• Zorgt voor diverse spelmaterialen behorend bij de diverse hoeken. Kinderen hebben 

de ruimte om zelf een keuze te maken waardoor zij kunnen kiezen waar ze zich lekker 
bij voelen om te doen. 

• Laat kinderen spullen van thuis meenemen (b.v. foto’s van familie, huisdieren aan een 

fotowand).  
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5.2 Tweede doel: het stimuleren van de persoonlijke competenties 
Met persoonlijke competenties bedoelen we veerkracht, weerbaarheid, zelfvertrouwen, 

eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. We 
zorgen ervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Ieder kind krijgt volop 

mogelijkheden zich te ontwikkelen: op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.  

 
De pedagogische middelen bij dit doel: dagopvang en peuteropvang 

 

1. Pedagogisch    

    medewerker-kind  
    interactie 

De PM: 

0- 1 jaar 
• Gebruikt de verzorgingsmomenten voor interactie met de baby. Zij zegt wat ze doet 

(“nu ga ik het washandje pakken”) en reageert op signalen van de baby’s. Ze geeft 

regelmatig positieve feedback (“wat fijn dat je de voetjes omhoog doet voor de 

sokjes”). 

1-4 jaar 

• Stimuleert de zelfstandigheid van kinderen door ruimte te geven om zelf iets (uit) te 

proberen maar in de nabijheid van hen te blijven voor hulp of ‘controlepunt” voor wat 

wel en niet mag. 

2-4 jaar 
• Stelt open vragen aan het kind. 

• Lokt gesprek en reactie uit door zelf te vertellen; een opmerking te maken of zichzelf 

over iets hardop te verwonderen.  

• Inspireert de kinderen met een actieve spel houding.  

0-4 jaar 

• Geeft de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correctie. 

• Stimuleert de autonomie door het kind zelf te laten kiezen of te laten meedenken. 

• Zorgt ervoor dat een kind zich begrepen en gezien voelt door signalen van kinderen 

op te merken; juist te interpreteren en hierop te reageren. 

2. De groep en het  
    groepsproces 

2-4 jaar 
• Stimuleert kinderen van gelijk niveau samen te spelen (naast elkaar spelen/ 

associatief). Of stimuleert kinderen juist samen te spelen van verschillend niveau om 

van elkaar te kunnen leren.  

• Maakt gebruik van het groepsproces om een kind erbij te betrekken door te benoemen 

wat ze doen/ er gebeurt.  

0-4 jaar  

• Geeft gelegenheid voor spel met kinderen van dezelfde leeftijd, interesse of vriendjes. 

3. De binnen- en  

    buitenruimte 

0-1 jaar 

• Zorgt dat er veel vrije en schone vloerruimte aanwezig is waar baby’s veilig kunnen 
liggen rollen en zitten. 

2-4 jaar 

• Zorgt voor een logische looproute tussen de hoeken voor de kinderen. 

• Zorgt ervoor dat de hoeken hun functie uitstralen door inrichting en aanwezige spullen 

en eventueel pictogrammen. 

• Bakent de hoeken af. 

• Biedt mogelijkheden om uit het zicht te kunnen spelen maar de kinderen en PM zijn 

altijd in de gelegenheid de nabijheid snel op te zoeken.  

0-4 jaar 
• Zorgt voor verschillende speelhoeken die afgestemd zijn op de leeftijd van de 

kinderen zoals een poppenhoek, bouwboek, knutselhoek (atelier), verkleedhoek, 

vertel- en muziekhoek een exploratiebak (zand-water e.d.) 

• Zorgt voor een goede verdeling tussen drukke hoeken (zoals de bouwhoek) en rustige 

hoeken (zoals de leeshoek). 

• Zorgt voor een open ruimte voor grof motorische activiteiten en speelplekken voor 

andere spelactiviteiten. De kinderen kunnen er rennen, klimmen, kruipen, glijden, 

fietsen, schommelen en bijvoorbeeld een balspel doen. 

• Zorgt voor overzichtelijke buitenspeelhoeken voor de kinderen; begrenst met hekken, 
palen, heggen, struiken, paden e.d. 

4. De activiteiten 0-1 jaar 

• Laat de jonge baby’s gericht kijken en benoemt waar de baby naar kijkt. 

• Stimuleert de kruipers door hen bewegingsactiviteiten aan te bieden (klimmen, 

grijpen, kruipen). 

2-4 jaar 

• Zorgt voor een afwisseling tussen activiteiten in de grote groep, in de kleine groep en 

individueel.  

• Zorgt ervoor dat de vaste routine activiteiten een ontwikkeldoel hebben. Zo stimuleert 
de ene routine vooral de taalontwikkeling en de andere de motorische ontwikkeling of 

de ontluikende gecijferdheid.  
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• Geeft tijdens vrij spel momenten de kinderen de ruimte om zelf keuzes te maken.  

• Geeft kinderen de ruimte om zelf initiatief te nemen en voegt toe in de zone van 

naaste ontwikkeling om ze te stimuleren. Dit doet zij door in een spelende rol actief 

mee te doen zonder de kinderen te corrigeren of te sturen door instructie. 

0-4 jaar 

• Maakt de speelhoeken en –materialen speelklaar. 

• Stemt de rust- en slaapmomenten af op de behoefte van de kinderen. 

• Stemt het spel- en speelmateriaal af op het pedagogisch thema van dat moment. 
• Speelt kindvolgend mee: ze laat de kinderen zelf spelen en ontdekken en speelt af en 

toe mee en herhaalt wat ze het kind ziet doen. Ze voegt daarbij iets nieuws toe aan 

het spel. Ze verwoordt wat ze het kind ziet doen 

• Zorgt voor vrij spel met gestructureerde activiteiten die diverse ontwikkelingsgebieden 

stimuleren.  

• Biedt diverse taalverrijkende activiteiten zoals voorleesmomenten, liedjes, rijmpjes, 

verwoorden van ervaringen. 

• Geeft duidelijke informatie over de start, verloop en einde van een activiteit. 

• Gaat dagelijks met de kinderen naar buiten. Stimuleert de kinderen tot individueel en 
gezamenlijk spel door activiteiten voor te stellen of samen met hen te beginnen. 

5. Speelmaterialen 0 -1 jaar 

• Biedt de baby’s om niet teveel te prikkelen beperkt ( twee – tot drie stuks) speel- en 

spelmateriaal aan.  

0-2 jaar 

• Zorgt voor divers speelmateriaal dat de zintuiglijke ontwikkeling van de baby’s prikkelt 

zoals snoezelattributen zoals een bewegende lavalamp, voelboekjes, rammelaars, 

bijtringen, speelgoed dat geluid maakt, mobiels, vinger- en handpoppen, e.d. 

• Zorgt voor divers materiaal voor de grove motorische ontwikkeling zoals: duwkar, 
kiepauto, glijbaan, ballen, grote mat, klimkussen. 

• Zorgt voor de aanwezigheid van prentenboeken, puzzels, dozen en deksels. 

2-4 jaar 

• Zorgt ervoor dat kinderen het speelmateriaal voor het grote deel zelf kunnen pakken. 

De kinderen kennen de afspraken hierover. 

• Zorgt dat de plek voor de materialen is herkenbaar door doorzichtige bakken of labels. 

• Zorgt dat er in elke hoek materiaal aanwezig is waarmee kan worden gemanipuleerd; 

rollenspel gespeeld kan worden; iets kan worden gemaakt. 

• Zorgt dat er veel materiaal aanwezig is, gericht op het ontdekkend leren. 
0-4 jaar 

• Biedt het materiaal veelal aan op de grond of indien mogelijk aan lage tafels.  

 

 
De pedagogische middelen bij dit doel: buitenschoolse opvang 

 
1. Pedagogisch    

    medewerker-kind  
    interactie 

De PM: 

4-12 jaar 
• Begroet ieder kind op een persoonlijke manier. 

• Neemt van ieder kind persoonlijk afscheid met een persoonlijke opmerking of groet. 

• Kent ieder kind bij naam en kent de persoonlijke bijzonderheden ( karakter, hobby, 

allergieën e.d.). In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt.  

• Heeft korte gesprekjes met de kinderen in de vorm van een dialoog (actie-reactie). Er 

is verbaal en non-verbaal contact 

• Verwoordt in veel situaties hun gedrag. Past daarbij haar lichaamshouding aan (bij de 

kleuters op ooghoogte praten, door de knieën gaan als ze bij spelsituatie meekijken) 

en praten met taal die past bij de leeftijdsgroep (zinsbouw, woordkeuze). 
• Hanteert bij situaties waarin een kind b.v. verdrietig voelt, zich pijn heeft gedaan een 

houding die past bij de situatie ( troosten, op de schoot nemen, aanhalen, arm om de 

schouder). Hierbij laat de PM zich leiden door de reactie van het kind. 

• Geeft de kinderen complimentjes, maakt grapjes, knuffelt en heeft oogcontact als een 

kind dit nodig heeft. 

• Geeft gericht steun aan kinderen die zich met moeite kunnen handhaven in de groep 

door hen bijvoorbeeld aan te moedigen aan een spelletje deel te nemen of het er 

actief bij te betrekken. 

7-12 jaar 

• Weet wat de oudere kinderen aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluit 
daar op aan. Er is aandacht voor het ontwikkelingsniveau, de mate van 

zelfredzaamheid en de persoonlijke interesses. 

• Houdt rekening met de onzekerheid, onhandigheid of overgevoeligheid die past bij de 

overgang van ‘middenbouw-schoolkind’ naar prepuber door met reacties hierop aan te 

sluiten. 

• Betrekt de oudere kinderen bij vraagstukken door te vragen naar hun mening en 

inbreng. 
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2. De groep en het  

    groepsproces 

4-12 jaar 

• Laat nieuwe kinderen rustig wennen op de locatie door het voor te stellen aan de 

andere kinderen en PM en door de ruimtes/plekken met activiteiten te tonen. 

Eventueel worden hier andere kinderen bij betrokken. Er wordt aangesloten bij wat 

het kind graag wilt doen, de PM blijft in het begin in de buurt van het kind. 

• Bereidt kinderen bij de overgang naar een nieuwe groep voor, door een bezoekje 

vooraf aan de nieuwe groep en kennismaking met de nieuwe PM. 

7-12 jaar 
• Zorgt dat de oudere kinderen een eigen positie in de groep hebben met meer 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kinderen zijn bekend met de regels en 

afspraken hieromtrent. 

3. De binnen- en  

    buitenruimte 

4-12 jaar 

• Zorgt dat de inrichting van de activiteitenhoeken/-ruimtes afgestemd is op de 

activiteiten die er plaatsvinden. Zo zijn er in de rustige hoek bijvoorbeeld aanwezig: 

een bank, kussens, vloerkleed waar gekletst, gepuzzeld, gerust kan worden. 

7-12 jaar 

• Zorgt voor een aparte chill-ruimte voor oudere kinderen die ze zelf mogen aankleden 
en inrichten (indien mogelijk). 

4. De activiteiten 4-12 jaar 

• Zorgt voor een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en 

vertrouwde volgorde. Wordt er afgeweken wordt dit rustig aangekondigd en 

besproken. 

• Biedt duidelijke informatie over de start, verloop en einde van een activiteit. De 

kinderen kunnen activiteiten kiezen die passen bij hun eigen energieniveau (b.v. eerst 

buiten uitrazen of even rustig zitten en vertellen op de bank). 

5. Speelmaterialen 4-12 jaar 
• Zorgt voor diverse spelmaterialen behorend bij de diverse hoeken. Kinderen hebben 

de ruimte om zelf een keuze te maken waardoor zij kunnen kiezen waar ze zich lekker 

bij voelen om te doen. 

• Laat kinderen spullen van thuis meenemen (b.v. foto’s van familie, huisdieren aan een 

fotowand).  

 
 

5.3 Derde doel: het stimuleren van de sociale competenties 
Met sociale competentie bedoelen we de vaardigheden en de kennis over hoe je met 

anderen omgaat, je weg kan vinden in een groep, kunt samenwerken, rekening houdt 
met de ander. De manier waarop je conflicten en verschillen leert oplossen en accepteren 

en het leren van sociale verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk om kinderen te 
leren rekening te houden met elkaar, elkaar te helpen, blij te zijn met elkaar en te leren 

vertrouwen in elkaar te hebben.  

 
De pedagogische middelen bij dit doel: dagopvang en peuteropvang 

 

1. Pedagogisch    

    medewerker-kind  

    interactie 

De PM: 

0-1 jaar 

• Wijst de baby’s op de andere kinderen en hun activiteiten en verwoordt wat ze 
doen. 

1-4 jaar 

• Stimuleert de kinderen om emotievolle momenten (spannend, verdrietig, blije) 

te leren delen door deze te verwerken in een gesprekje, spelvorm of boekje. 

2. De groep en het  

    groepsproces 

0-1 jaar 

• Betrekt de groepsgenootjes bij de baby’s en andersom. Baby’s worden bij 

elkaar gezet zodat zij onderling (oog)contact kunnen maken en op elkaar 

kunnen reageren. Benoemt wat er gebeurt in het contact tussen de baby en de 

anderen. 
1-4 jaar 

• Stimuleert de wederzijdse relatie en interactie door samen met de kinderen te 

praten, kinderen naar elkaar te laten luisteren, plezier te maken en ervaringen 

te delen (bijvoorbeeld door te vragen naar ervaringen tijdens een weekend of 

vakantie). 

• Helpt kinderen actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te 

ontwikkelen (b.v. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, elkaar helpen). 

• Grijpt in bij negatieve interacties en helpen de kinderen om deze stop te zetten 

of op te lossen. De kinderen krijgen kans om te vertellen wat de reden van het 
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conflict is. De PM legt uit waarom er wordt ingegrepen en wat wél de bedoeling 

is. Benoemt en beloont het zelf oplossen van een (bijna) conflict. 

3. De binnen- en  

    buitenruimte 

0-4 jaar 

• Zet zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting (netjes, 

sfeervolle lampen, kleden en kussens e.d.) en aankleding van ruimte (hoekjes, 

open ruimtes, terugtrekplekjes). 

2-4 jaar 

• Zorgt voor de mogelijkheid om zich terug te trekken in hoeken. 
• Er is een open ruimte om in de grote groep te bewegen en of kringactiviteiten 

te doen; er zijn afgebakende hoeken om met kleinere groepjes te spelen. 

4. De activiteiten 1-4 jaar 

• Zet gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. Op 

passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars 

mogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen 

( rituelen, groepsgesprek, imitatie). 

• Moedigt de interactie tussen de groepsgenootjes aan. Zij helpt de kinderen om 

contact met elkaar te maken door spel aan te bieden dat aanzet tot overleg, 
afstemmen, elkaar helpen, emoties delen. 

• Laat veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen maar grijpt in als 

kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpt de hen om er samen weer 

uit te komen. 

• Stimuleert samenspel op het passende niveau; naast elkaar; kort samenspel of 

samenspel. 

5. Speelmaterialen 1-4 jaar 

• Betrekt de kinderen actief bij het klaarzetten van dingen en het opruimen van 

speelhoeken en speelmaterialen. Zij geeft kinderen positieve feedback en 
waardering als zij actief meedoen. 

• Zorgt voor de aanwezigheid van voldoende van hetzelfde materiaal zodat 

kinderen naast en met elkaar met hetzelfde kunnen spelen.  

 
De pedagogische middelen bij dit doel: buitenschoolse opvang 

 

1. Pedagogisch    

    medewerker-kind  

    interactie 

De PM: 

4-6 jaar 

• Benut emotievolle momenten (spannende, verdrietige, blije) om kinderen te leren 

om emoties te delen en verwoorden. Dit wordt gestimuleerd door de situatie of 

emotie samen te verwerken (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 

7-9 jaar 

• Stimuleert het zelfvertrouwen van kinderen door hen gelegenheid te geven 

vaardigheden die zij niet zo goed beheersen (b.v. lezen of tekenen)samen te 
oefenen.  

10–12 jaar: 

• Doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van kinderen als ze hun 

gedrag wilt bijsturen. 

4-12 jaar 

• Merkt de signalen op die een kind afgeeft en probeert deze te begrijpen en gaat 

daar op een warme ondersteunende manier mee om afgestemd op het kind en de 

situatie. De PM benoemt bijvoorbeeld de emotie en vraagt of deze klopt. 

7-12 jaar 
• Sluit aan op de sociale omgangsvormen van meisjes en jongens (overdreven 

stoer, uitdagen, klieren, storen, roddelen, imiteren). 

2. De groep en het  

    groepsproces 

4-6 jaar 

• Verheldert de groepsstructuur en regels door zelf het goede voorbeeld te geven.  

• De PM stimuleert de kinderen om samen te spelen door ze bijvoorbeeld bij het 

spel te betrekken. 

• Geeft voldoende ruimte aan kinderen om alleen, in duo’s of groepen te spelen.  

7-12 jaar 

• Is alert op processen als pesten of kinderen van deelname aan groepsactiviteiten 
uitsluiten en bespreekt dit met de kinderen. De PM stelt samen met de kinderen 

gedragsregels op: “zo gaan we met elkaar om op de BSO”. 

• Zorgt voor een gedifferentieerd aanbod aan activiteiten waarbij verschillende 

talenten aangesproken worden (zoals een teamsport, escape-room, nerf-battle,  

Larf, rollenspel). 

10-12 jaar 

• Helpt kinderen actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te 

ontwikkelen (b.v. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen) 
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• Grijpt in bij negatieve interacties en helpt de kinderen om deze stop te zetten of 

op te lossen. De kinderen krijgen de kans om te vertellen wat de reden van het 

conflict is. De PM legt uit waarom er wordt ingegrepen en wat wél de bedoeling is. 

• Benoemt en beloont een kind dat zelf een (bijna) conflict oplost. 

4-12 jaar: 

• Geeft ruimte voor spelen met vaste vriendjes en stimuleert ook het contact 

tussen kinderen die elkaar niet direct opzoeken.  

3. De binnen- en  
    buitenruimte 

4-12 jaar 
• Zet zich in voor een positieve sfeer door grapjes te maken, behulpzaam te zijn en 

aandacht en zorg te hebben voor alle kinderen.  

• Spreekt de kinderen aan op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve 

sfeer en omgang met elkaar. 

• Zorgt voor voldoende plekken waarbij kinderen in tweetallen of groepjes aan de 

slag kunnen of lekker (alleen) kunnen hangen. 

• Zorgt voor een uitdagende buitenruimte: er zijn verschillende plekken waar 

kinderen vrij kunnen spelen, verstoppen en ontdekken. Er is voldoende overzicht 

en ruimte voor een groepsactiviteit. 

4. De activiteiten 4-12 jaar 

• Zet gerichte activiteiten in om kinderen te laten samenspelen. Op passende wijze 

(zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en kunde. 

• Moedigt interactie tussen de groepsgenootjes aan door spel aan te bieden dat 

aanzet tot overleg, afstemmen, elkaar helpen, emoties leren, van elkaar leren. 

• Laat veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen. Ze grijpt in als kinderen 

niet mee kunnen of mogen doen. De PM helpt de kinderen om er weer samen uit 

te komen. 

• Biedt de kinderen de mogelijkheid om wensen of ideeën voor verandering 
kenbaar te maken. Dit gebeurt op basis van samen beslissen en rekening houden 

met elkaar. 

• Betrekt de kinderen actief bij het klaarzetten van dingen en opruimen. 

• Geeft de kinderen daarbij positieve feedback en waardering als zij hierbij actief 

betrokken zijn. 

5. Speelmaterialen 4-12 jaar 

• Zet gerichte materialen in om kinderen te laten samenspelen. 

• Zorgt dat er voldoende materiaal aanwezig is om samen hetzelfde spel te kunnen 

spelen. 

 

5.4 Vierde doel: de overdracht van normen en waarden(cultuur) 
Het is belangrijk voor kinderen om zich de waarden en normen van de samenleving 

waarin zij leven eigen te maken zodat zij hierin goed kunnen functioneren en hun eigen 

weg kunnen vinden. De normen en waarden uiten zich in gewoontes, rituelen, de wijze 
waarop we met elkaar omgaan en de grenzen die we stellen. Het kinderdagverblijf en de 

BSO zijn hiervoor oefenomgevingen voor ieder kind.  
 

Om goed te kunnen functioneren in de samenleving waarin kinderen leven en hun eigen 

weg proberen te vinden is het belangrijkom hen de normen en waarden ervan eigen te 
laten maken. Dit uit zich in gewoontes, rituelen, de wijze waarop we met elkaar omgaan 

en de grenzen die we stellen. Het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal en de 

buitenschoolse opvang is een goede oefenomgeving voor ieder kind. 
 

De pedagogische middelen bij dit doel: dagopvang en peuteropvang 
 

1. Pedagogisch    

    medewerker-kind  

    interactie 

De PM: 

0-1 jaar 

• Laat zich door de reacties van de baby leiden bij het uitvoeren van de 

verzorgingsmomenten. Zij verwoordt wat er gebeurt zowel bij het betreffende 

kind als de omgeving (geluiden, ander kind dat komt kijken). 

• Benoemt wat de andere kinderen doen als de baby naar hen ligt te kijken. 

0-4 jaar 
• Geeft het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met 

andere kinderen door vriendelijk te zijn, te luisteren, mee te leven, te 

troosten, helpen en samen te werken.  
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• Hanteert afspraken, regels en omgangsvormen op een eenduidige en 

consequente wijze. Zij blijft daarbij rekening houden met de situatie: haar 

optreden sluit aan bij het gedrag en de behoefte van individuele kinderen. 

1-4 jaar 

• Begeleidt (nieuwe) kinderen actief bij de huisregels. Ze legt uit wat van het 

kind verwacht wordt. Zij doet dit op een positieve manier door uit te leggen 

wat er wel mag. 

2. De groep en het  
    groepsproces 

• Zorgt voor gewoontevorming door rituelen te hanteren in de groep (liedjes, 
muziek, pictogrammen e.d.). 

1-4 jaar 

• Leert kinderen omgaan met elkaar (verschillen in leeftijd, karakter, cultuur, 

talent) en met elkaars emoties. Hiervoor organiseert zij groepsmomenten om 

de kennismaking en groepsvorming te stimuleren. 

3. De binnen- en  

    buitenruimte 

0-4 jaar 

• Draagt zorg voor een goede kwaliteit van licht, lucht en geluid voor de 

geestelijke en fysieke gezondheid van kinderen. 

• Gaat met de kinderen minimaal een gericht moment per dag buiten spelen. 
2-4 jaar 

• Stelt de inrichting van de ruimtes zodanig op dat deze de regels en afspraken 

over het gebruik ervan uitlokken (b.v. dozen met dezelfde spullen: kurken, 

verf, klei, wc-rollen e.d.). 

• Ruimt samen met de kinderen de ruimtes op; is een pedagogische activiteit.  

4. De activiteiten 0-1 jaar 

• Zorgt voor ‘open activiteiten’ waardoor de baby’s zelf speelmateriaal kunnen 

uitproberen op hun eigen manier (b.v. verven op een groot vel). 

• Zorgt dat de kinderen kunnen klimmen en klauteren op zacht klimmateriaal of 
kussens; de stappers kunnen een kar met spulletjes duwen. 

• Doet ‘kiekeboe’-spelletjes (het verdwijnen en weer tevoorschijn komen vinden 

baby’s heel spannend). 

• Zorgt voor speeltjes waarin baby’s iets in kunnen stoppen en er weer uithalen. 

• Vertelt, leest voor en zingt samen met de kinderen liedjes. 

• Koppelt overgangsmomenten (spelen- eten – slapen- naar buiten) aan een 

liedje of muziekje en benoemt wat er gaat gebeuren zodat baby’s dit leren 

herkennen. 

0-4 jaar 
• Bouwt het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen wordt verwacht. 

Gebruikt eventueel pictogrammen om overgangsmomenten te ondersteunen. 

• Geeft het goede voorbeeld door gezond te eten, veel te bewegen en niet te 

snoepen/roken in het bijzijn van kinderen. 

5. Speelmaterialen 2-4 jaar 

• Maakt afspraken met de kinderen over het opruimen en dingen op de vaste 

plek zetten of terugleggen. 

• Leert de kinderen hoe ze met speelmaterialen om moeten gaan zodat ze niet 
beschadigd raken (een boekje gooi je niet op de grond, maar zet of leg je 

voorzichtig terug). 

• Leert goede speelmogelijkheden aan door het goede voorbeeld te geven en 

door uit te lokken samen aan de slag te gaan en te benoemen wat wenselijk is 

tijdens het handelen.  

 
 

De pedagogische middelen bij dit doel: buitenschoolse opvang 

 

1. Pedagogisch    

    medewerker-kind  
    interactie 

De PM: 

4-12 jaar 
• Begeleidt (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 

afspraken in de groep. Ze legt uit wat van het kind verwacht wordt. Ze doet dit 

op een positieve manier door uit te leggen wat er wél mag. 

• Legt uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 

voor de kinderen duidelijk wat het gevolg is van het negeren of overtreden van 

deze afspraken. 

• Legt uit wat de gevolgen van ongewenste daden zijn voor een ander en voor de 

gevoelens van een ander. 

• Geeft de kinderen invloed op het opstellen en evalueren van (een aantal) regels 
en afspraken. 

• Toont respect voor ieder kind en geeft kinderen uitleg hoe met elkaars 

verschillen om te gaan.  
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• Geeft het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere 

kinderen door vriendelijk te zijn, te luisteren, mee te leven, te troosten, te 

helpen en samen te werken. 

• Geeft het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde leefstijl (gezond 

eten en drinken, actief bewegen, buitenactiviteiten, hygiëne) in het bijzijn van 

kinderen. Praat hierover met de kinderen, geeft informatie over gezondheid en 

helpt kinderen om gezonde keuzes te maken. 

2. De groep en het  
    groepsproces 

4-12 jaar 
• Leert kinderen omgaan met elkaar (verschillen in leeftijd, karakter, cultuur, 

talent) en met elkaars emoties. Ze organiseert activiteiten om kennismaking en 

groepsvorming te stimuleren. 

• Zet kinderen aan tot sociaal gedrag b.v. door elkaar te helpen, op de beurt te 

wachten, anderen te laten uitpraten. 

7-12 jaar 

• Hanteert voor het gedrag van de oudere kinderen in bepaalde situaties 

aangepaste regels (zelf drinken pakken, alleen naar huis gaan op een bepaalde 

tijd). 
• Treedt op gepaste wijze in contact met de kinderen. “Puberale kwesties”( 

morele dilemma’s, seksualiteit, verliefdheid, fysieke ontwikkeling) wordt 

zorgvuldig maar met gepaste distantie besproken met een kind. Geeft het kind 

de ruimte om eigen verhaal te doen en oordeelt niet. 

3. De binnen- en  

    buitenruimte 

4-12 jaar 

• Zorgt dat er informatie aanwezig is waardoor kinderen weten welke afspraken 

of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. 

• Draagt zorg voor een goede kwaliteit van licht, lucht en geluid voor de 

geestelijke en fysieke gezondheid van kinderen.  
• Draagt zorg voor een opgeruimde ruimte in samenwerking met de kinderen. 

4. De activiteiten 4-12 jaar 

• Zorgt voor gewoontevorming door het consequent hanteren van rituelen. 

5. Speelmaterialen 4-12 aar 

• Zorgt voor de materialen en geeft het goede voorbeeld daarmee aan de 

kinderen door er voorzichtig mee om te gaan en gebruikt materiaal schoon te 

maken. 

6. De medewerkers 

6.1. PM  

6.1.1. Taken 
▪ biedt dagelijkse opvang aan baby's, peuters/kleuters of BSO-kinderen; 
▪ draagt bij aan hun opvoeding en verzorging en ondersteunt hen daarbij;  

▪ zorgt voor een veilige en stimulerende leefomgeving; 
▪ stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep. Zorgt daarbij 

voor een leuke interactie in de groep, voor sfeer, uitdaging en geborgenheid;  

▪ stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, 
zintuiglijke en creatieve ontwikkeling van een kind en zijn taalbeheersing; 

▪ zorgt voor activiteiten die de ontwikkeling van kinderen met en zonder specifieke 
begeleidingsvraag stimuleert. De activiteiten sluiten aan bij hun wensen en 

mogelijkheden en zijn uitdagend. Houdt daarbij rekening met leeftijd, 

ontwikkelingsniveau en interesse; 
▪ houdt in de gaten wat er is afgesproken over de opvang en de begeleiding en wat 

vastligt in het plan van aanpak;  
▪ heeft contact met ouders of vervangende opvoeders. Bespreekt bij de 

kennismaking hun wensen over de opvang van hun kind. Wisselt bij het halen en 

brengen dagelijkse informatie met ze uit en informeert ze over de voortgang in de 
ontwikkeling van hun kind; 

▪ werkt volgens het pedagogisch (beleids‐)plan van MIK en volgens diverse 

protocollen. 

▪ signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en speelt informatie 
door aan collega’s en leidinggevende. 
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6.1.2. Pedagogisch handelen 
Het pedagogisch handelen is het dagelijks werk van de PM. De vertaalslag maken van de 
opvoedingsdoelen en de pedagogische middelen naar de praktijk vraagt de volgende 

basisvaardigheden: 

▪ Een positieve houding en een positieve benadering van kinderen en ouders 
▪ Een open en toegankelijke houding naar ouders en kinderen 

▪ Een vertrouwensrelatie met kinderen en ouders kunnen opbouwen. Dat betekent 
juiste en tijdige informatie doorgeven en dagelijks communiceren over het kind.  

▪ Open staan voor andere ideeën, andere meningen, andere culturen.  

▪ Respect voor de kinderen, de ouders en voor elkaar.  
▪ Reflectie op het eigen werk en het eigen handelen: het waarom en “waarom zo” 

ter discussie durven/kunnen stellen. Feedback kunnen ontvangen/ durven geven. 
▪ Vanzelfsprekendheden kunnen loslaten. Durven en kunnen veranderen. 

▪ Besef en bewustzijn van je rol en van je voorbeeldfunctie voor kinderen, zowel in 

het omgaan met de kinderen als met de collega-teamleden en ander volwassenen. 
▪ Flexibiliteit en creativiteit: mogelijkheden zien en benutten. Zowel intern als 

extern. Elkaars kwaliteiten kunnen en willen benutten. 

▪ Zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. 
 

6.1.3 Interactie- en communicatievaardigheden 
Daarnaast bezit iedere PM de volgende interactie- en communicatie vaardigheden: 

1. Oog hebben voor de toestand en signalen van een kind. Deze goed interpreteren 

en tijdig en adequaat hierop te reageren: sensitieve responsiviteit. 
2. Communicatie met kinderen: initiatieven van het kind zien en reageren met de 

basisprincipes van de VIB-communicatiecirkel (kijken, betekenis geven, 

sensitiviteit en positief bekrachtigen). 
3. Kinderen erkennen en waarderen als individu met eigen karakter en 

temperament. Het geven van ruimte aan het kind hoort hierbij: respect voor de 
autonomie. 

4. Structureren, regels en grenzen stellen: de PM kan hiermee vooral in de 

overgangsmomenten de omstandigheden voor kinderen helder en overzichtelijk 
maken zodat kinderen hier houvast aan hebben en weten waar ze aan toe zijn.  

5. Daardoor voelen ze zich sneller veilig en op hun gemak. Praten en uitleggen: de 
PM is in staat kinderen uit te leggen wat ze doet en wat er gaat gebeuren. Ze 

zorgt daarmee voor herkenbaarheid en veiligheid bij kinderen. 

6. Kennis hebben van het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Deze 
vaardigheid heeft ermee te maken dat een PM goed in staat is de stimulering af te 

stemmen op de aandacht, het ontwikkelingsniveau en de toestand van de 

kinderen. 
7. De kinderen begeleiden in positieve interacties: naar elkaar luisteren, delen, om 

de beurt doen, samenwerken, troosten, knuffelen, complimentje geven als 
kinderen dit goed doen (begeleiden van interacties tussen kinderen).  

 

6.2. Overige medewerkers 
Locatiehoofd 

De PM krijgt volgens een afgesproken structuur en met regelmaat werkbegeleiding in de 

vorm van werkoverleg, teamoverleg en het jaarlijks beoordelingsgesprek met het 

locatiehoofd. Het locatiehoofd wordt op pedagogisch gebied ondersteund door de 

pedagoog/zorgcoordinator en VIB-er onder andere bij opvoedings- of zorgvragen en 

pedagogische implementatietrajecten. 

Scholing van pedagogische kwaliteit in teams is structureel opgenomen. De 

locatiehoofden zijn bij de scholingstrajecten aanwezig en/of betrokken zodat zij op de 
hoogte zijn van de inhoud en de nieuwe ontwikkelingen en zij hun PM hierop kunnen 

aansturen. 
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Vervangende pedagogisch medewerkers 

Ingeval van ziekte of verlof van PM worden zij vervangen door vaste invalskrachten, die 
eveneens professionele beroepskrachten zijn. Ze zijn meestal gekoppeld aan een locatie 

of cluster. 
 

Stagiaires 

Eén van de doelstellingen van beroepspraktijkvorming (stage) is om stagiaires de 

mogelijkheid te bieden de beroepsrol- en –taken van een PM te leren (zie 6.1.1). Binnen 
de opleiding ‘Pedagogisch werk Kinderopvang niveau 3 & 4’ oefent een stagiaire de taken 

van de PM. 
Deze taken worden binnen de beroepspraktijkvorming stapsgewijs aangeleerd, geoefend 

en uitgevoerd tijdens de dagelijkse praktijk en via oefenopdrachten en examens 

gekoppeld aan werkprocessen. Ze worden op de locatie begeleid door de werkbegeleiders 
(PM). 

Deze oefen- en examenopdrachten, die heel concreet aangeven wat de stagiaire moet 
beheersen, zijn in samenwerking met praktijkinstellingen ontwikkeld. 

7. Babyopvang 
Visie 

In het eerste levensjaar wordt de basis gelegd voor de rest van ons leven. Tijdens dit 

eerste levensjaar leren baby’s heel veel en ontwikkelen ze zich snel.  

Een baby gaat van liggen en omrollen naar kruipen en lopen. Hij gaat brabbelen en 

praten. Beetje bij beetje ontdekt hij zichzelf en de wereld om zich heen. Daarnaast 

voltrekt zich het belangrijke proces van hechten. Hechten is een natuurlijk en 

automatisch proces dat vanuit de menselijke behoefte om relaties aan te gaan gebeurt. 

Hier wordt de basis gelegd voor de sociaal emotionele ontwikkeling. En daarom is het zo 

belangrijk om babygericht te werken.  

Dit betekent dat we de behoefte van iedere individuele baby onderzoeken en ons 

pedagogisch handelen hierop afstemmen. We werken hierbij met kennis en vanuit ons 

hart. We streven naar blije baby’s die vanuit een gevoel van veiligheid en welbevinden de 

uitdagingen aangaan die zij tegenkomen en zich daardoor volop kunnen ontwikkelen. 

 

Intake 

Voordat de baby komt wennen vindt er een kennismakingsgesprek met de ouders plaats. 

Uitgangspunt is dit gesprek thuis te laten plaatsvinden. Hierdoor leert de mentor de baby 

en de ouders goed kennen. Tijdens dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt voor 

de wenperiode. 

Wennen  

Tijdens de wenperiode wennen het kind en de ouders aan de opvangsituatie. Het is een 

belangrijke overgangsperiode en intensieve kennismakingstijd. Tijdens deze periode 

wordt er intensief informatie uitgewisseld tussen ouders en mentor. 

 

Ouders wordt gevraagd de eerste dag samen met de baby te komen wennen in de groep 

(voor baby’s 0-1 jaar). De tweede keer komt de baby alleen wennen zonder de ouders.  

De mentor neemt tijdens de wenperiode zoveel mogelijk de zorg voor de baby voor haar 

rekening. Ze draagt de baby bijvoorbeeld regelmatig in een draagdoek om een veilige 

hechting te stimuleren. 
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Stimulering van de ontwikkeling 

Baby’s ontwikkelen zich in principe vanzelf, mits zij de gelegenheid krijgen om te ervaren 

en te oefenen. De PM biedt hem die gelegenheid actief aan. De jonge baby kan zich nog 

niet zelf verplaatsen en is dus afhankelijk van wat hem aan ervaring wordt 

aangereikt. De PM stimuleert een jonge baby door speelgoed aan te reiken, mee te 

spelen, te reageren op de acties van de baby en hem af en toe te verplaatsen in de 

ruimte. Net even een stapje verder gaan dan de baby zelf kan doen, is een goede 
methode om baby’s uit te dagen tot ontwikkeling. 

 

We geven baby’s individuele aandacht en bieden hen activiteiten aan die passen bij hun 

ontwikkelingsfase, interesse en behoeften. We bieden een veilige en rustige omgeving 

waarin ze op hun gemak op ontdekking kunnen gaan. We helpen hen daarbij door aan 

alles woorden te geven; te benoemen wat ze zien en doen en wat wijzelf doen. We 

bieden hen speelmaterialen die uitnodigen om te onderzoeken of materialen die de 

ontwikkeling van de zintuigen stimuleren. 

In hoofdstuk 5 hebben we ons pedagogisch handelen uitgebreid beschreven. 

 

Huilen als communicatiemiddel 

Huilen is normaal voor een baby. Het is zijn eerste communicatiemiddel. 

Als baby’s huilen, proberen we het huilen te herkennen. We gebruiken hiervoor de 

methode ‘Dunstan babytaal’.  

Als we het huilen niet herkennen, proberen we aan te voelen wat de baby nodig heeft en 

hiernaar te handelen. We laten merken dat het mag huilen. We bieden de baby 

genegenheid en warmte, zodat het zich veilig en geborgen voelt. 

Stressreductie bij baby’s 

Een baby kan op een kleine prikkel al heftig reageren. Dit komt omdat zijn 

stressregulatiesysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Hij heeft een volwassene nodig 

om hem gerust te stellen en het ongemak op te heffen. 

Er staan voldoende pm in de groep om de aandacht tussen de baby’s te verdelen. We 

maken gebruik van een draagdoek waarin baby’s worden gedragen die huilen, behoefte 

hebben aan lichaamscontact of moeite hebben met slapen.  

We handelen rustig bij het verzorgen van de baby, praten zacht en handelen niet te snel 

zodat de baby ons kan volgen. We benoemen daarbij wat we doen.  

We blijven altijd in de nabijheid van de baby. 

Inrichting van de ruimte 

Baby’s gedijen het best in een rustige, vertrouwde en overzichtelijke omgeving met 

weinig prikkels. Pas als een baby zich veilig en vertrouwd voelt gaat een baby op 

ontdekking uit, gaat het nieuwe dingen uitproberen.  

Er is voldoende mogelijkheid voor het oefenen van kruipen, lopen en verkennen van 

materialen. We creëren veiligheid en geborgenheid door kleinere op zichzelf staande 

plekken te maken. Er zijn verschillende soorten materialen. Er is geen speelgoed met 

batterijen aanwezig. 

Op rustige plekken zijn hoge en lage ligplekken voor de jonge baby’s aanwezig. 

Wipstoeltjes worden beperkt gebruikt.  
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Buitenruimte 

Regelmatig buiten zijn is van groot belang voor het oefenen met de zintuigen: de wind, 
zon of regen te voelen, dieren te zien en horen, warm en koud te onderscheiden, 

bloemen te ruiken. 
 

De buitenruimte is aangrenzend aan de binnenruimte. Er is een grasveldje, 

schommelplek, zandbak en waterplek aanwezig. De ruimte is afgescheiden van die van 

de oudere kinderen. 

8. VVE-beleid (voorschoolse educatie) 
Visie 

MIK is een integrale basisvoorziening voor kinderopvang die toegankelijk is voor álle 

kinderen. We willen de totale ontwikkeling van alle kinderen bevorderen door middel van 

spel en spelstimulering en zo de kansen op een succesvolle schoolloopbaan en 

uiteindelijke een volwaardige participatie in de samenleving vergroten.  

Ter bevordering van de positieve effecten op de brede ontwikkeling van het jonge kind 

wordt op de meeste opvanglocaties van MIK aan alle kinderen vanaf 2 jaar het VVE-

Speelplezierprogramma aangeboden. Kinderen leren namelijk door te spelen met andere 

kinderen en volwassenen in een rijke en uitnodigende speel- en leeromgeving. Dit laatste 

wordt door middel van de Speelpleziermethodiek geboden.  

De PM zijn opgeleid om met deze methodiek te kunnen werken. 

Peuters met een (kans op) taalontwikkelingsachterstand wordt meer ondersteuning 

geboden om achterstanden vóór de start in groep 1 van het basisonderwijs te 

verminderen of zelfs op te heffen. Alle peuters worden gestimuleerd maar peuters die 

extra aandacht nodig hebben (de zogenaamde VVE-geïndiceerde peuters) worden extra 

gestimuleerd in hun ontwikkeling door begeleiding en door extra aandacht van de PM. 

Voor migrantenkinderen die nog helemaal geen Nederlands spreken is de methodiek 

Speelplezier heel geschikt om snel de Nederlandse taal te leren. Er is namelijk veel 

aandacht voor uitbeelden en handelend spreken waardoor deze kinderen al vanaf het 

begin veel van het aanbod kunnen volgen. 

Er is bij ons sprake van gemengde groepen waarin doelgroep- en geen doelgroep 

kinderen met elkaar spelen; van elkaar leren en samen het Speelplezierprogramma 

volgen. 

De peuters krijgen daarbij de kans om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.  

Spel en spelen is alleen leerzaam wanneer er ruimte is voor kinderen om eigen initiatief 

te nemen, te ontdekken en experimenteren. Dit vraagt om een kindvolgende houding 

van de PM. Het ontwikkelen van de creativiteit speelt dus een hele belangrijke rol.  

 

Aanbod van activiteiten 

De VVE-methode Speelplezier werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld 

van het kind (zoals ‘opstaan en weer slapen gaan’, ‘hoera, een baby’ en ‘ik was mama en 

jij was papa’). Het programma wordt gedurende 40 weken aangeboden. Elk thema duurt 

gemiddeld 5 weken elke thema heeft zijn eigen materialen (themadoos). 

De methode bestaat uit opeenvolgende ontwikkelings- stimulerende speel-leerroutines 

die dagelijks terugkeren: 

▪ De speel-leerroutines: het demonstratiespel en vervolgens handpantomimespel 

in de grote groep. De PM speelt en de kinderen kijken, luisteren, zingen en 

bewegen. Doel is: spelstimulering, rolverkenning, semantiseren en consolideren 

van nieuwe woorden (waaronder ook rekenbegrippen) en stimuleren van de 

grove motorische ontwikkeling zoals meebewegen, springen en dansen. 
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▪ De begeleide spelactiviteit in de kleine groep: de PM en de kinderen spelen en 

praten samen. Doel is: spelstimulering, consolideren van nieuwe woorden 

(waaronder ook rekenbegrippen) en al handelend stimuleren tot verwoorden en 

beschrijven en uiteindelijk redeneren. Tijdens deze activiteiten wordt ook 

aandacht besteed aan de ontwikkeling van de fijne motoriek zoals knippen, 

kralen rijgen, plakken en puzzelen of experimenteren met materialen in de 

exploiratiebak. 

▪ Vrij spel: de kinderen spelen en de PM observeert, spiegelt en speelt 

kindvolgend mee. Doel is: het stimuleren van eigen initiatief, de betrokkenheid, 

het welbevinden, het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling door 
bijvoorbeeld samenspel, leren omgaan met emoties en verwerken van 

gebeurtenissen (geboorte broertje/zusje, bezoek kinderboerderij, dokter, etc.).  
 

Inrichting van de ruimte  

De groepsruimtes in de locaties zijn ingericht als een uitdagende speel-leeromgeving 

voor de kinderen ingericht. De ruimte is verdeeld in afgebakende hoeken: huishoek, 

bouwhoek, atelier, exploratiebak, de lees-schrijf-kwebbelhoek en spelletjeshoek. De 

materialen liggen op soort geordend of op gelabelde opbergplekken zoals rekken, kisten, 

dozen en manden. De omgeving is uitnodigend, gezellig en overzichtelijk en nodigt uit tot 

initiatief nemen. Er zijn voldoende materialen om: 

▪ Te betasten (sensopathisch spel); 

▪ Te hanteren/manipuleren, naast elkaar te kunnen spelen en om mee te doen-alsof 

(hanterend spel); 

▪ Te ordenen, iets (moois) maken (esthetisch spel); 

▪ Een eigen wereld te creëren om rollenspel te spelen (verbeeldend spel). 

Er zijn hoeken en materialen die uitnodigen tot (net-alsof) lezen, schrijven rekenen. 

Volgen, registreren en signaleren van ontwikkeling 

De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd via de observatielijsten uit het KIJK-boekje 

(zie hoofdstuk 8) en tijdens de dagelijkse observaties.  

Het Speelplezierprogramma bestaat uit een aantal thema’s verspreid over het schooljaar 

en wordt gedurende 40 weken aangeboden. Op het einde van iedere themaperiode is er 

een herhalingsweek waarin onderdelen van het Speelplezier thema extra aandacht 

krijgen of herhaald worden. In deze week wordt tevens het nieuwe thema voorbereid. 

Op basis van de kindbesprekingen worden peuters die bij een bepaald 

ontwikkelingsgebied extra ondersteuning nodig hebben vooraf ingepland voor bepaalde 

begeleide spelactiviteiten tijdens de nieuwe themaperiode. Hiermee wordt het VVE-

aanbod afgestemd op de extra begeleidings- of stimuleringsbehoefte. Een peuter die 

extra ondersteuning nodig heeft bij zijn taalontwikkeling wordt dan bijvoorbeeld wat 

vaker ingedeeld bij de activiteit Interactief lezen. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Ouders worden op diverse manieren betrokken bij het VVE-programma. Dit kan zijn: 

▪ Spelinloop: tijdens de inloopmomenten wordt ouders verzocht even mee te spelen 

met hun kind of wordt uitgelegd wat er die dag op het programma staat. Ook is er 

voor ouder altijd gelegenheid een kijkje te nemen in het KIJK-boekje van hun 

kind. 

▪ Activiteitenmomenten samen met de ouders en kinderen; soms ook samen met 

school. 
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▪ Informatiewand: ouders worden geïnformeerd over de verschillende activiteiten 

die gedurende het Speelplezierthema plaatsvinden; bijvoorbeeld via het 

Spinmodel op het Infobord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Tips en Tricks-folders: per thema is een folder voor ouders beschikbaar. Hierop 

staan de woorden die de kinderen aan het leren zijn, de liedjes en versjes die 

erbij horen en boekentips om thuis te lezen met de kinderen. 

▪ Uitlenen van materialen: ouders kunnen tevens materialen lenen om thuis verder 

mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld de Verteltas. 

▪ Spelactiviteit met ouders: ouders doen samen met de kinderen mee aan een 

activiteit. 

Doorgaande ontwikkelingslijn met de basisschool 

Tijdens het eindgesprek wordt met de ouders/verzorgers het KIJK-boekje voor de laatste 

keer besproken. De gegevens over de ontwikkeling van de peuter worden vastgelegd op 

een Overdrachtsformulier. Dit wordt aan de ouders verstrekt om te bespreken met de 

leerkracht van de basisschool. 

 

Warme overdracht 

Indien een VVE-geïndiceerde peuter de opvang verlaat, wordt er een overdrachtsgesprek 

met de basisschool gepland. De mentor neemt samen met de ouders deel aan het 

gesprek met de leerkracht. De ontwikkeling van het kind wordt aan de hand van het 

Overdrachtsformulier besproken evenals bijzonderheden zoals de extra begeleiding; het 

doorlopen VVE traject, logopedie die de peuter heeft gehad, of hulp via een andere 

instantie. 

 

Evaluatie VVE-beleid 

Het pedagogisch beleid wordt jaarlijks geëvalueerd conform de jaarplanning van de 

locaties. Hierbij komen de in deze paragraaf beschreven onderwerpen aan de orde.  

 

9. Mentorschap 
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Deze volgt de ontwikkeling en het welbevinden 
van de kinderen waarvan hij/zij mentor is en bespreekt deze tijdens het teamoverleg of 

kindbesprekingen. 

Ouders krijgen tijdens het plaatsingsgesprek te horen wie de mentor van hun kind is. Dit 
is ook in het Ouderportaal voor hen zichtbaar. Voor de kinderen op de BSO is het 

eveneens bekend wie hun mentor is. 
De mentor is het aanspreekpunt voor informatie over het welbevinden en de ontwikkeling 

van het kind. De mentor deelt de informatie hierover tijdens het jaarlijkse oudergesprek 

met ouders. Indien nodig, bijvoorbeeld als er zorgen rondom een kind zijn, gebeurt dit 
vaker.  

De mentor zorgt voor de overdracht van de kindgegevens naar school of de BSO. 
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Indien de mentor tijdelijk afwezig is, blijft de verantwoordelijkheid voor het welbevinden 

en de ontwikkeling van het kind bij het hele team.  
Bij langdurige afwezigheid van de mentor, wordt door het locatiehoofd een vervangende 

mentor aangewezen. Dit wordt gecommuniceerd met de ouders en het (BSO) kind. 

 

10. Het kindvolgsysteem 

10.1. Structureel volgen van de ontwikkeling van het kind 
De begeleiding van kinderen in het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de 

buitenschoolse opvang is erop gericht dat zij zich prettig en op hun gemak voelen. 

Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandig individu. Het 

observeren van kinderen dient om te toetsen of dit ook daadwerkelijk gebeurt en indien 

dit niet het geval is om actie te kunnen ondernemen. 

Binnen MIK observeren we op vier verschillende momenten; 

1. Dagelijks tijdens de opvang 

2. Tijdens de wenperiode van het kind. Alle “nieuwe” kinderen worden tijdens de 

wenperiode extra geobserveerd. Na drie maanden volgt een observatie met de 

KIJK-methode en wordt de wenperiode met de ouders geëvalueerd. 

3. Alle kinderen die structureel van de dagopvang of peuteropvang van MIK gebruik 

maken, worden jaarlijks geobserveerd volgens de KIJK-methode; de BSO- 

kinderen via het Kindvolgsysteem BSO (zie hieronder). 

 

4. Bij zorgen omtrent gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen wordt de Werkinstructie 

opvallend gedrag gevolgd. Hierin is vastgelegd hoe wij handelen indien wij 

problemen signaleren en hoe wij ouders adviseren en doorverwijzen naar 

passende instanties. Indien er sprake is van signalen of vermoedens van 

kindermishandeling volgen wij het Protocol Kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

Het KIJK-boekje 

Tijdens de jaarlijkse observatie vullen we het KIJK-boekje in en letten we op de volgende 

onderdelen: 

1. De basiskenmerken: het welbevinden van het kind 

2. De betrokkenheid: de mate waarop het kind geboeid/aandachtig bezig is 

3. De ontwikkelingslijnen: de ontwikkelingsgebieden van kinderen (11 lijnen). 

De observaties worden met het team en de ouders besproken. Indien nodig worden 

afspraken over gemaakt over extra ondersteuning en/of begeleiding van het kind. 

 

Kindvolgsysteem BSO 

Zowel tijdens de wenperiode als jaarlijks vult de mentor/pedagogisch medewerker het 

Kindbesprekingsformulier in. Er wordt gekeken naar het welbevinden, de betrokkenheid 

en ontwikkeling van het kind. Het dient als basis voor de kindbespreking met het team 

en het oudergesprek. Gemaakte afspraken met hen worden op het 

Kindbesprekingsfomulier vastgelegd. 

10.2. Signaleren bijzonderheden in de ontwikkeling 
We spreken van opvallend gedrag als een kind regelmatig gedrag vertoont waarover we 
ons zorgen maken. Dit signaleren we op basis van de dagelijkse observaties, gesprekken 

met ouders, signalen van de andere kinderen of de KIJK-observatie. Het kind ontwikkelt 

zich langzamer dan gebruikelijk, of bepaalde gedragsuitingen zijn (in vlg. met andere 
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kinderen) vaker dan normaal aanwezig (boosheid, agressie, angst, e.d.). Per kind 

bekijken we (samen met collega’s, ouders) wat de meest geschikte aanpak is om dit te 
voorkomen. We volgen daarbij een stappenplan om te beoordelen welke maatregelen we 

het beste kunnen nemen en of advies- en ondersteuning van interne en/of externe 
partijen nodig is. De PM volgen hiervoor de Werkinstructie opvallend gedrag. De ouders 

worden hier nauw bij betrokken. 

 

10.3. Overdracht kennis over de ontwikkeling van het kind 

10.3.1 Overdracht naar de BSO 
De PM van de BSO van MIK ontvangen via hun collega’s van het KDV informatie over het 

kind dat naar de BSO komt, gebaseerd op onder andere het KIJK-boekje. Indien er 
bijzonderheden zijn, worden de PM van de BSO ook door hun collega’s van het KDV 

hierover geïnformeerd. De kindinformatie vormt de input voor het pedagogisch handelen 

van de PM richting kind.  
Ouders worden hierover geïnformeerd en hen wordt altijd gevraagd of ze hiermee 

akkoord gaan. 
 

10.3.2 Overdracht naar de basisschool 
Als kinderen het kinderdagverblijf of de peuteropvang verlaten, ontvangen de ouders het 
KIJK-boekje van hun kind. Het boekje kan samen met de ouders en de leerkrachten uit 

het basisonderwijs waar het kind naar toe gaat, besproken worden. De leerkrachten 

krijgen hiermee een goed inzicht in de ontwikkeling van het kind op alle 
ontwikkelingsgebieden. De informatie is dusdanig dat het aansluit op ieder 

kindvolgsysteem in het basisonderwijs. Hiermee is er sprake van een doorgaande 
ontwikkelingslijn. 

Indien er al afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de overdracht (b.v. in het kader 

van de VVE via een Pedagogisch Educatief Raamplan; PER of IKC-beleid) geldt deze 
handelswijze. 

 

11. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio 
Wij hanteren voor de berekening van de beroepskracht-kind-ratio en de groepsgrootte de 
rekentool beroepskracht-kindratio (BKR) van de rijksoverheid die geldt per 01-01-2019. 

De opvang op het KDV vindt plaats in horizontale en verticale groepen. In het 

Pedagogisch beleid van de locatie is beschreven hoe de groepsindeling is in de 
betreffende locatie. De algemene lijn voor de beroepskracht-kind-ratio en de 

groepsgrootte in de stamgroepen (KDV) en de basisgroepen (BSO) is als volgt: 
 

11.1 Beroepskrachten en groepsgrootte in de dagopvang en peuteropvang 
▪ Met ouders wordt besproken tot welke stamgroep hun kind behoort en welke PM 

op welke dag bij deze stamgroep horen. Dit is zichtbaar op de 
aanwezigheidsborden. 

▪ In het basisrooster worden maximaal 2 vaste PM op vaste dagen gekoppeld aan 

een stamgroep. Aaneengrenzende stamgroepen werken nauw samen. Hierdoor 
zijn de PM van de ene stamgroep ook een vertrouwd gezicht voor de andere 

stamgroep.  
▪ Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste 2 vaste PM 

toegewezen, waarvan per dag ten minsten 1 PM werkzaam is in de stamgroep van 

het kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met 3 of meer PM 
tegelijkertijd gewerkt wordt, dan worden er maximaal 3 vaste PM toegewezen aan 

dat kind. 
▪ Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste 

beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht 

werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de 
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stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan 

worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van 
één jaar of ouder.  

▪ Indien vanwege verlof, ziekte of scholing de planning van het basisrooster wordt 

gemuteerd, worden in principe de PM van de aangrenzende stamgroep ingezet. Zij 
zijn immers ook een vertrouwd gezicht voor de kinderen. Hierdoor borgen wij voor 

hen een veilige en vertrouwde omgeving.  

▪ Indien er sprake is van een structurele wijziging in de personele bezetting, wordt 
dit tijdig met de ouders gecommuniceerd. 

▪ Een kind maakt gedurende de week van niet meer dan twee verschillende 

stamgroep ruimtes gebruik. Uitgezonderd bij speciale activiteiten beschreven in 
het Pedagogisch beleidsplan van de locatie. 

▪ De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar.  
▪ De kinderen kunnen bij een activiteit de stamgroep verlaten; dan wordt de 

maximale omvang van de stamgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal 

kinderen per PM van kracht, toegepast op het totaal aantal kinderen op de locatie. 
▪ Per dag (bij tien aaneengesloten uren opvang) kunnen drie uur minder PM ingezet 

worden (waarbij tenminste de helft van het aantal PM volgens de benodigde BKR 
wordt ingezet). Deze afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen 

maar niet per week. 

▪ Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind 
gedurende een met MIK overeengekomen periode, worden opgevangen in één 

andere stamgroep dan de vaste stamgroep. 

Nb. In de praktijk is het gebruikelijk dat gedurende rustige periodes, zoals aan het 
begin en het einde van de dag of tijdens de vakantieperiodes groepen worden 

samengevoegd met inachtneming van bovenstaande regels. 
 

11.2 Beroepskrachten en groepsgrootte in de buitenschoolse opvang 
▪ Eén PM per tien; twee PM bij maximaal 20 (aanwezige) kinderen van 4-7 jaar. 

▪ Eén PM per 11; twee PM bij maximaal 22 (aanwezige) kinderen van 4–12 jaar. 
Hierbij geldt dat maximaal 9 van de 11 kinderen jonger dan 7 jaar mogen zijn. 

▪ Eén PM per 12 (aanwezige) kinderen vanaf 7 jaar en ouder. De maximale 

groepsgrootte is 30 kinderen. In dit geval zijn er drie PM aanwezig. 
▪ Ieder kind behoort bij een basisgroep. 

▪ De kinderen kunnen bij activiteiten de basisgroep verlaten: dan wordt de 
maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal 

kinderen per PM van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op 

de locatie.  
▪ Voor buitenschoolse opvang kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 

PM worden ingezet dan volgens het PM-kindratio is vereist, maar nooit minder dan 
de helft van het aantal benodigde PM.  

▪ Is er in zo’n situatie slechts één PM in de locatie, dan is er ter ondersteuning ten 

minste één andere volwassene als achterwacht in de locatie aanwezig. Beslaat de 
opvang van de kinderen de hele dag, dan geldt voor de afwijking van het PM-

kindratio hetzelfde als bij de dagopvang. 
▪ Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind 

gedurende een met MIK overeengekomen periode, worden opgevangen in één 

andere basisgroep dan de vaste basisgroep. 
 

11.3 Extra opvang in een andere dan de vaste basis- of stamgroep 
Als ouders incidentele (extra) opvang willen, vragen zij dit aan via het ouderportaal. Het 

locatiehoofd bekijkt of de aangevraagde opvang mogelijk is. Is dit niet het geval dan kan 
opvang in een andere groep worden aangeboden. De opvang wordt dan ter goedkeuring 

aangeboden in een andere groep. De ouder heeft de mogelijkheid hier akkoord mee te 

gaan of niet. Voor het ruilen van dagdelen geldt hetzelfde principe.  
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Als een ouder structureel een dag extra wil afnemen voor zijn/haar kind en indien het op 

dat moment alleen mogelijk is in een andere basisgroep, dan vragen wij of de ouder 
hiermee akkoord gaat. In het contract wordt door de afdeling klantenservice vastgelegd 

in welke groep het kind tijdelijk wordt opgevangen totdat er plaats is in de eigen groep. 

12. De samenwerking met ouders/verzorgers 
Zoals in onze pedagogische visie aangegeven, willen wij een partner in de opvoeding zijn 
voor ouders. Dat betekent concreet dat wij belangrijk vinden: het realiseren van goede 

communicatie, zorgvuldige kennismaking, opbouwen van een goede vertrouwensrelatie 

en het tijdig uitwisselen van informatie met ouders.  
 

12.1 Informatie op individueel niveau over het kind 
Voor ouders/verzorgers is het belangrijk om te weten wat het kind heeft   

meegemaakt op de locatie. Voorbeelden zijn: met wie heeft het kind gespeeld; wat 
hebben ze die dag gedaan, heeft het kind het naar de zin gehad. PM informeren ouders 

tijdens de breng- en haalmomenten. Wat er gedaan is, is voor ouders zichtbaar op de 
documentatiewanden. We gebruiken hiervoor het Ouderportaal waarin ouders en PM over 

het kind kunnen schrijven. 

Als ouders vragen hebben over de ontwikkeling, gedrag of opvoeding van hun kind, 
spelen PM hierop in.  

Samen met ouders worden afspraken gemaakt rondom de groeiende zelfstandigheid van 
het kind: wat mag het kind wel zelfstandig en wat nog niet. Deze afspraken worden 

samen met ouders/verzorgers, kind en de PM vastgelegd.  

 
Structurele oudercontacten 

▪ Het plaatsingsgesprek. Dit is in principe het eerste contact tussen ouders en PM in 

de locatie. In dit gesprek worden ouders op de hoogte gebracht van het reilen en 
zeilen binnen de locatie en worden de individuele kindgegevens 

slaap/eetgewoontes, bijzonderheden, gedrag etc. besproken en vastgelegd. 
▪ Het wengesprek vindt plaats binnen drie maanden. Tijdens dit gesprek wordt de  

wenperiode geëvalueerd en wordt bekeken of zaken aangepast dienen te worden. 

▪ Jaarlijks vindt er een oudergesprek plaats naar aanleiding van de kindobservatie 
(methode KIJK) van het kind. Een oudergesprek kan ook tussendoor plaatsvinden 

op verzoek van de ouders of indien de PM/locatiehoofd dit nodig. 
▪ Ouderavonden vinden door het jaar heen plaats en zijn bestemd voor alle ouders 

van de locatie en hebben meestal een pedagogisch/opvoedkundig thema. 

 

12.2 Informatie op locatieniveau: KDV of BSO 
▪ Ouders ontvangen voordat de opvang start een Informatieboekje KDV of BSO. 

Hierin staat praktische informatie over de opvang en is het beleid met betrekking 

tot de opvang opgenomen. Ouders worden geïnformeerd over het Pedagogisch 
beleid van de locatie.  

▪ Er wordt regelmatig een Nieuwsbrief via voor ouders verzorgd met actuele 
informatie via het Ouderportaal. Dit wordt tevens gebruikt voor individuele 

informatie betreffende het kind (kleine anekdotes, bijzonderheden en foto’s). 

▪ Via facebook van de locatie wordt er met ouders gecommuniceerd over 
activiteiten en wetenswaardigheden met betrekking tot de locatie. 

▪ Elke locatie heeft in principe een oudercommissie. Deze oudercommissie 
vertegenwoordigt alle ouders van de locatie en heeft wettelijk adviesrecht m.b.t.  

▪ beleid- en beleidsvoornemens voor de locatie.  

 

12.3 Informatie op organisatieniveau 
▪ MIK informeert ouders via de website en via de algemene digitale nieuwsbrief.  

▪ Het pedagogisch- en ander organisatiebeleid is te vinden op deze website. 
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▪ De centrale oudercommissie (COC)vertegenwoordigt de ouders en de 

oudercommissies op organisatieniveau en heeft wettelijk adviesrecht m.b.t.  
▪ beleid- en beleidsvoornemens voor de organisatie. 

 

12.4 Informatie van ouders 
▪ Ouders/verzorgers vragen wij om tijd te nemen voor de dagelijkse overdracht op 

het kinderdagverblijf en een regelmatig contact en overdracht op de BSO. 

▪ Het is belangrijk dat de PM ervan op de hoogte is als er bijzonderheden in de 
omgeving van het kind zijn, thuis of op school, die van invloed kunnen zijn op het 

welbevinden of het gedrag van het kind.  

▪ Wij vragen ouders om bijzonderheden met betrekking tot gezondheid, 
medicijngebruik of (tijdelijke) speciale zorg van hun kind. 

 

13. De samenwerking met basisscholen 
We investeren in een goede samenwerking met de huidige basisscholen én toekomstige 
integrale kindcentra (IKC’s). Dit gebeurt op verschillende terreinen.  

▪ In de meeste kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties van MIK zijn de teams 

waar de peuters worden opgevangen, geschoold in het kader van de Wet Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE). We volgend hiervoor het VVE-programma 

Speelplezier. De totale ontwikkeling van kinderen wordt bijgehouden in het KIJK- 
boekje dat eveneens als input kan dienen voor een goede overdracht tussen PM, 

leerkrachten en ouders bij de verstap naar het basisschool.( doorgaande leerlijn). 

Zie ook hoofdstuk 9. 
▪ Kinderdagverblijven zijn en worden gekoppeld aan basisscholen in het kader van 

de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC’s), de zogenaamde zorgbrug. 

▪ BSO- locaties zijn nu al vaak gevestigd in gebouwen van basisscholen. 
▪ Over gemeenschappelijk gebruik van ruimtes binnen en buiten en over 

medegebruik van materialen worden organisatorische afspraken gemaakt.  
▪ Toenemende informatie-uitwisseling en samenwerking over de pedagogische en 

didactische aanpak van kinderen.  

▪ We maken afspraken over de manier waarop leerkrachten informatie overdragen 
aan de PM. B.v. kind was ziek, erg boos, heeft het kind moeite met iets gehad, 

was een kind verdrietig enz. (dit met inachtneming van de privacyrichtlijnen). 
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