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Voorwoord 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van (BART &) Vriendjes. Met dit plan geven wij inzicht in onze 
visie en het opvoedklimaat. Een fijne werkwijze en uitgangspunten die zorgdragen voor een plek 
waar ouders hun kinderen graag aan toe vertrouwen. Waar kinderen zich prettig voelen en waar 
iedereen welkom is.  
 
Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld voor ouders, medewerkers en andere belangstellenden om 
hen te informeren. Iedere locatie beschikt naast dit beleidsplan over een pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan is te lezen hoe het pedagogisch beleid in de praktijk wordt vormgegeven.  
 
(BART &) Vriendjes heeft de ambitie om in samenwerking met gemeentes, therapeuten en 
basisscholen te zorgen voor passende opvang, bedoeld voor kinderen die extra zorg nodig hebben. 
Wij hopen op termijn meerdere locaties te openen bij of op scholen, voor kinderen in de leeftijd van 
0 tot 12 jaar. We richten ons daarbij op scholen die al langer de wens hebben een BSO dicht bij huis 
te openen, maar niet de juiste partners kunnen vinden. Ook richten we ons op gebieden/gemeenten, 
waar onvoldoende kindplaatsen zijn voor de opvang van kinderen die zorg nodig hebben. 
Wensvragen vanuit ouders zijn voor ons een duidelijk signaal dat het aanbod (nog) niet voldoende op 
peil is. Wij hebben dus geen groeiambitie, maar willen wel vraag-gestuurd groeien. Om deze wens 
beter te kunnen invullen zullen we in Zeist reguliere kinderopvang gaan combineren met deze 
passende opvang. 
 
Het zorgaspect is het deel wat onze organisatie uniek maakt. Hierdoor hebben we te maken met 
verschillende kinderen die op verschillende ontwikkelingsniveaus zitten. We passen de pedagogische 
begeleiding aan op wat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. 
Hierdoor kan het zijn dat het ene kind een andere pedagogische begeleidingsvorm krijgt dan het 
andere. Echter: we streven om zoveel mogelijk vanuit dit plan pedagogisch verantwoord te 
handelen.   
 
In het belang van de leesbaarheid van de tekst zijn bepaalde aanduidingen enkel in mannelijke vorm 
of juist in vrouwelijke vorm geschreven. Wat in mannelijke vorm is geschreven, kan ook in 
vrouwelijke vorm gelezen worden of andersom. Wanneer gesproken wordt over ouders, dan 
bedoelen wij hier uiteraard ook ouder of verzorgers mee. 
 
Natuurlijk bieden we de best mogelijke opvang 
We ontzorgen niet alleen, we bieden natuurlijk ook de best mogelijke opvang. Voor kinderen en 
ouders is het belangrijk dat alle pedagogisch medewerk(st)er werken vanuit eenzelfde visie; 
uiteraard geeft iedereen hier haar eigen “kleur” aan omdat elke persoon weer anders is. Echter bij de 
werving en selectie van de pedagogisch medewerk(st)er zijn wij op zoek naar personen die onze visie 
in grote lijnen delen. Op die manier werken wij aan een stabiel team, zodat uw kind in een 
vertrouwde omgeving is.  
 
Dit pedagogisch beleidsplan zal per kalender jaar opnieuw beoordeeld worden op actualiteit en waar 
nodig aangepast.   
 
Wij hopen dat u en uw kind(eren) zich thuis voelen bij ons!  
 
Jacob van Goor 
Judith Mariën 
Ilse Agterberg 
Conny de Waardt 
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1. Visie 
 
Visie op ontwikkeling en opvoeding 
De aspecten ontwikkeling en opvoeding kun je niet los zien van elkaar. Je visie op je rol als opvoeder 
komt voort uit je visie op hoe kinderen zich ontwikkelen. De kern van de opvoedingsvisie die wij bij 
(BART &) Vriendjes hanteren formuleren we als volgt: 
 
Elk kind wordt geboren als uniek persoon met het vermogen om een “eigen ik” te ontwikkelen op 
zijn/haar eigen creatieve wijze. Om zich te ontwikkelen, zichzelf en de wereld te leren kennen en een 
positief zelfbeeld te krijgen is het aangewezen op de omgevingsfactoren waarin het kind opgroeit en 
de opvoedingsvorm die hij krijgt van volwassenen om zich heen.  
 
Ieder kind is welkom… 
Wij vangen kinderen op die op verschillende vlakken zorg- of opvangbehoeften nodig hebben. Dit om 
de kinderen zo goed mogelijk te kunnen laten ontwikkelen met de mogelijkheden en kwaliteiten die 
een kind heeft. Wij kunnen zowel extra zorg bieden in de dagelijkse lichamelijke verzorging van een 
kind alsook extra zorg in de pedagogische begeleiding. Vaak is dit een combinatie van deze 
zorgelementen die zorgen dat een kind extra zorg nodig heeft, wat een regulier KDV en BSO niet kan 
bieden. Wij zijn ingesteld om zorg te bieden in de diverse ‘beperkingen’ die kinderen kunnen hebben, 
zoals kinderen met autisme, epilepsie, ADHD, ODD, het syndroom van Down, kinderen met een 
genafwijking of kinderen die rolstoel gebonden zijn. We passen de zorgbehoefte(n) aan op het kind 
en de wensen van de ouders. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de autonomie en het kind 
achter de ‘beperking’ te beschouwing in de zorgbehoeften. Dit opdat het kind zich te allen tijde veilig 
en vertrouwd voelt bij BART & Vriendjes passende Kinderopvang. Wij passen ons namelijk aan op 
hetgeen wat de kinderen nodig hebben en bieden hun daardoor een veilig nest waar ieder kind 
zichzelf mag zijn binnen de gestelde grenzen. Dit uitgangspunt hanteren we voor alle kinderen.  
 
Ontzorgen van de ouder… 
Natuurlijk staan de kinderen bij ons op nummer één, maar wij vergeten niet dat we er ook voor hun 
ouders zijn. Een kinderdagverblijf of BSO is voor ouders erg belangrijk, wanneer zij willen werken 
overdag. Wij vinden dat een kinderdagverblijf en BSO een goede aanvulling moeten zijn op de 
situatie thuis. Tenslotte is een kind bij ons, omdat er thuis even niemand is; ouders moeten werken. 
Maar wij kunnen helpen om de overgang voor kinderen zo makkelijk mogelijk te maken. En ook 
ouders helpen we. Niet alleen kunnen zij hun kind met een gerust hart overdag bij ons laten; ook 
helpen wij hen om werk en zorg beter met elkaar te combineren. Dit noemen wij ‘ontzorgen’. Onze 
flexibele opvang, met verlengde en verkorte opvangtijden, is hiervan een voorbeeld. Maar ook de 
kinderkapper, af en toe een warme maaltijd of het organiseren van een kinderfeestje. Voor ouders 
met een kind dat extra zorg nodig heeft, is nog een extra dimensie van toepassing. Naast het 
opvangaspect moeten zij immers ook het zorgaspect aan een ander overlaten. Daar is vertrouwen 
voor nodig, en ook het vermogen om los te kunnen laten. Dat is heel lastig, vooral wanneer je een 
kind hebt dat door een beperking of aandoening soms kwetsbaarder is dan andere kinderen. Wij 
realiseren ons heel goed welk een verantwoordelijkheid wij dragen. Omdat juist deze ouders 
geplaagd worden door allerlei bureaucratische hobbels die voor de financiering van de zorg genomen 
dienen te worden, zien wij ook in de administratieve ondersteuning een taak en proberen wij ouders 
zoveel mogelijk te ontzorgen.  
 
 
 
 
 



 

Datum actuele versie: 13-10-2022 Autorisatie: 
Datum vorige versie: 03-02-2022 Pagina 5 van 13 

 

Opvoedingsgericht handelen 
De eerste levensjaren zijn van grote invloed op het kind en zijn ontwikkeling. Een kind moet in deze 
periode veel ervaringen opdoen: kijken, luisteren, bewegen, voelen. Veel positieve ervaringen 
stimuleren het kind en geven het zelfvertrouwen. Als pedagogisch medewerk(st)er geef je door een 
positief pedagogisch klimaat te creëren het kind de gelegenheid deze ervaringen op te doen. Je 
speelt hierbij in op de interesses van het kind en creëert hierbij ontwikkelingskansen die passend zijn 
bij de autonomie en de ontwikkeling van het kind. Dit samen vormt de basis om kinderen positieve 
ervaringen op te laten doen. Dit doe je door samen met het kind de wereld te verkennen. Door zijn 
ervaringen met jou te delen, leert het kind niet alleen de wereld van de dingen (ruimte, materialen) 
maar ook de menselijke wereld kennen (ideeën, gevoelens, taal, regels). Dit gebeurt tevens in het 
contact met andere kinderen; hierbij is wel jouw sturing/begeleiding nodig.  
 
Deze sturing geven wij onder meer aan de hand van activiteiten. Het is een vorm van begeleid 
spelen, waarbij kinderen nieuwe vaardigheden leren. Dit gebeurt in een kleine groep, rondom een 
spel, tijdens het spelen in hoeken en tijdens het samen knutselen.  
We moeten onze rol als pedagogisch medewerker wat verleggen, naarmate de kinderen groter 
worden. We stimuleren de creativiteit van ‘onze’ kinderen, we gaan minder begeleid spelen en 
minder sturen. Hierdoor geven we het kind de kans en het vertrouwen dat hij zelf keuzes kan maken 
en zaken zelf op kan lossen. Kinderen hebben immers een frisse kijk op de wereld, en barsten van de 
fantasie en creativiteit.  
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2. Pedagogische basisdoelen  
 
Bij (BART &) Vriendjes zijn we ons pedagogisch beleid in 2010 gestart met de vier pedagogische 
basisdoelen van de opvoeding van mw. Professor dr. J.M.A. Riksen-Walraven. Marianne Riksen-
Walraven is hoogleraar Pedagogiek van de Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. 
Daarnaast is zij verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen.  
 
De vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang zijn: 

1. Het kind voelt zich emotioneel veilig. 
2. Het kind ontwikkelt persoonlijke competentie. 
3. Het kind ontwikkelt sociale competentie. 
4. Het kind maakt zich normen en waarden eigen. 

 
De doelen zijn algemeen en daarmee toepasbaar in elke opvoedsituatie. Hieronder hebben wij de 
basisdoelen uitgewerkt. In ons pedagogisch werkplan vindt u de vertaling van deze basisdoelen naar 
de praktijk.  
 
2.1 Het kind voelt zich emotioneel veilig 
Wij bieden kinderen een gezellige en kindvriendelijke omgeving zodat ze zich thuis voelen en graag 
naar ons toekomen. Om het mogelijk te maken dat kinderen zich geborgen voelen is het belangrijk 
dat er een veilig pedagogisch klimaat wordt geboden. Onder andere door middel van een dagindeling 
en duidelijke afspraken en regels wordt deze veiligheid en structuur gewaarborgd. Daarnaast is het 
belangrijk dat er een band ontstaat tussen pedagogisch medewerk(st)er en kinderen, maar ook 
vooral tussen de kinderen onderling. Kinderen hechten veel waarde aan hun groepsgenootjes.   
 
Pedagogisch medewerkers zorgen in hun handelen voor emotionele veiligheid door:   
Het gevoel er te mogen zijn en op anderen te kunnen vertrouwen ontstaat bij kinderen in relatie met 
andere mensen. Vertrouwen in pedagogisch medewerk(st)ers. Het kind kan steun zoeken en zich 
laten troosten. Bij het spelen gebruikt het kind de pedagogisch medewerk(st)er als veilig baken en 
zoekt nabijheid en maakt oogcontact.  

• Warm en hartelijk te zijn, en belangstelling te tonen voor het kind. Ze begroeten kinderen bij 
binnenkomst; 

• Goed kijken en luisteren naar kinderen door oogcontact te maken of vragen te stellen. Ze 
laten zien dat ze signalen van kinderen zien of horen, en helpen kinderen waar nodig om hun 
emoties te verwoorden; 

• Verwoorden hun handelen, zodat kinderen weten wat er gaande is en wat zij kunnen 
verwachten. Communiceren in dialoog met kinderen door te geven en te ontvangen; 

• Zorgen voor een positieve groepssfeer (wij-gevoel). Ze hebben positieve aandacht voor alle 
kinderen en zorgen dat iedereen erbij hoort;  

• Bij het wennen extra aandacht te besteden aan het nieuwe kind en zijn omgeving. 
 
 
2.2 Het kind ontwikkelt persoonlijke competentie 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen “ik” kunnen laten zien en zich op hun eigen manier 
kunnen uiten. Daarom behandelen wij het kind als individu en respecteren zijn eigenheid. We bieden 
kinderen de gelegenheid om hun persoonlijke competenties te ontwikkelen. 
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Het gaat dan zowel om de ontwikkeling van hun persoonlijkheid als de ontwikkeling van hun 
talenten. De ontwikkeling van persoonskenmerken, zoals zelfvertrouwen, flexibiliteit en 
zelfstandigheid zijn belangrijk. Deze stellen het kind in staat om problemen adequaat aan te pakken 
en zich goed aan te passen aan de veranderde omstandigheden.   
Wij laten elk kind hierbij zijn eigen tempo bepalen en zorgen voor een positieve stimulans.  Het 
maken van eigen keuzes is belangrijk, binnen de grenzen waarmee je als groep te maken hebt. 
 
Pedagogisch medewerkers bieden kinderen de gelegenheid om persoonlijke competenties te 
ontwikkelen door: 

• Dat kinderen zichzelf kunnen zijn door hen vooral veel vrij te laten spelen. Zien we dat 
kinderen blijven steken en niet verder komen, dan helpen we ze door begeleid mee te 
spelen. We stellen vragen of maken een prikkelende bewering om de creativiteit weer op 
gang te brengen. We denken en handelen niet in termen van goed of fout.  

• Wij geven kinderen vertrouwen in hun eigen doen en laten door een positieve benadering. 
Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.  

• De kinderen leren zelf keuzes te gaan maken. 
• Het aanbieden van verschillende activiteiten op de verschillende ontwikkelgebieden. Om zo 

de cognitieve, motorische, sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren.   
• Per individu werken aan ontwikkeldoelen doormiddel van kleine stapjes. 

 
Ontwikkelingsgericht werken 
Naast het bieden van een veilige omgeving, een vertrouwde plek waarbij het kind zichzelf kan zijn en 
open staat voor ontwikkeling biedt (BART) & Vriendjes de methode “kleine stapjes” (Het Early 
Intervention programma Kleine Stapjes). 
 
Deze methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen met een verstandelijke beperking of 
ontwikkelingsachterstand. Omdat deze methode goed aansluit bij onze PLUS groepen hebben wij 
ervoor gekozen deze methode Vriendjes breed te hanteren. Het is een methode die de pedagogisch 
medewerker erbij kan pakken om de kinderen kleine stapjes vooruit te helpen. De methode is 
verweven in onze dagelijkse routine.  
 
Jonge kinderen zijn leerbaar en zij kunnen het meest uit zichzelf halen wanneer zij van jongs af aan 
systematische en intensieve begeleiding krijgen. Het programma Kleine stapjes zet de belangrijkste 
vaardigheden op een rij die een kind in de eerste vier a vijf jaar ontwikkelt. Op het gebied van 
motoriek en zelfredzaamheid, maar ook op het gebied van taal en denken. De meeste vaardigheden 
kunnen op allerlei ‘natuurlijke’ momenten geoefend worden tijdens dagelijkse routines en spel. De 
tijd die een kind op het kinderdagverblijf doorbrengt, wordt hiermee zo nuttig mogelijk besteed 
zonder dat het altijd de zweem van oefenen heeft. 
Het is onze uitdaging om de wereld in kleine stapjes naar het kind toe te brengen, zodat hij deze wél 
kan verwerken. Dit noemen we ‘ontwikkelingsgericht opvoeden’.  
 
Door het kind op deze manier nieuwe leerervaringen te bieden zal het kind zich niet alleen sneller 
nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken, maar ook in het algemeen een positieve en flexibelere 
houding ontwikkelen ten opzichte van leren. 
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DOENKIDS 
Om de methode “kleine stapjes” vorm te geven, maken we gebruik van het activiteitenprogramma 
DOENKIDS.  Dit is een programma wat de ontwikkeling van de kinderen stimuleert op de 
verschillende ontwikkelingsgebieden: 

• Taalontwikkeling 
• Sociaal-emotionele ontwikkeling 
• Motorische ontwikkeling 
• Creatieve ontwikkeling 
• Cognitieve ontwikkeling 

 
Iedere activiteit richt zich op een bepaald ontwikkeldoel. Met de methode ‘kleine stapjes’ kunnen we 
doormiddel van deze activiteiten bijdragen om het ontwikkeldoel te behalen. Het programma 
DOENKIDS geeft onze medewerkers inspiratie van activiteiten op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden en ontwikkeldoelen. Zodoende kunnen de medewerkers verschillende 
activiteiten aanbieden en gericht de ontwikkeling stimuleren van de kinderen doormiddel van de 
methode ‘kleine stapjes’.  
 
Waarbij de kinderen ongemerkt hard aan het werk zijn zich te ontwikkelen, ervaren zij alleen plezier 
door het gevarieerde en leuke aanbod van de diverse activiteiten.  
 
2.3 Het kind ontwikkelt sociale competentie 
We bieden kinderen de gelegenheid om sociale competenties te ontwikkelen. Het gaat hier om de 
ontwikkeling van begrip van anderen en een positieve houding in relaties. Spelenderwijs leren we 
kinderen hoe zij zich in de dagelijkse omgang met andere behoren te gedragen en leren zo 
functioneren in een groter geheel: in de groep, op het kinderdagverblijf en in de maatschappij.   
 
Pedagogisch medewerkers bieden kinderen de gelegenheid om sociale competenties te ontwikkelen 
door: 

• Baby’s geregeld bij elkaar te leggen, zodat zij contact kunnen maken; 
• Sociaal gedrag tussen kinderen te bevorderen door samen te laten spelen of een ander kind 

te troosten; 
• Ze te leren dat het eigen handelen iets teweegbrengt bij een ander; het kan iemand blij 

maken of pijn doen. Leren rekening houden met elkaars gevoelens, zodat kinderen elkaar 
leren te begrijpen;   

• Gevoelens van kinderen te verwoorden wanneer zij dat zelf nog niet kunnen. Hun te leren 
om emoties op een acceptabele manier te uiten: het te zeggen in plaats van te slaan of 
schoppen;  

• Ze te leren om voor zichzelf op te komen door het te zeggen als het kind iets graag wil of 
wanneer het onheus behandeld is; 

• Oudere kinderen de ruimte te geven om zelf conflicten op te lossen zonder direct in te 
grijpen; 

• Samen te helpen en een bijdrage te leveren aan de groep, door bijvoorbeeld samen op te 
ruimen of de bekers uit te delen. 

• Imiteren. Het kind kan goed kijken en nadoen, zowel volwassenen als kinderen.  
 
Interactie en samen spelen 
Jonge kinderen leggen op natuurlijke wijze contact met hun omgeving. Ze reageren op geluiden en 
zoeken elkaar steeds meer op. Pedagogisch medewerkers zorgen voor interactie met individuele 
kinderen en stimuleren de interactie tussen kinderen onderling. Bij baby’s spelen pedagogisch 



 

Datum actuele versie: 13-10-2022 Autorisatie: 
Datum vorige versie: 03-02-2022 Pagina 9 van 13 

 

medewerkers een actieve rol. Ze reageren op geluiden van baby’s en leggen hen naast elkaar, zodat 
zij samen contact kunnen maken.  
Zodra kinderen kunnen kruipen of lopen zoeken zij elkaar zelf op.  Dreumesen spelen vooral naast 
elkaar en doen ieder hun eigen ding. Pedagogisch medewerkers geven hun de vrijheid om zelf te 
spelen, maar ondersteunen het spontane contact. Ze benoemen hun namen, het handelen van 
kinderen en hun emoties daarbij. 
Peuters leren samen spelen. Ze imiteren elkaar, voegen iets toe aan elkaars spel, helpen elkaar en 
ontwikkelen vriendschappen. Pedagogisch medewerkers ondersteunen dit sociaal spel door mee te 
spelen, gesprekjes te voeren en te helpen om emoties te verwoorden. Ook helpen ze spel te 
reguleren door kinderen de spelregels te leren zonder het spel over te nemen. Door erbij te gaan 
zitten of rustig aanwijzingen te geven, door voorzeggen of voordoen ‘Kom gaan we het samen even 
vragen’.   
 
Oplossen van conflicten 
Pedagogisch medewerkers helpen kinderen wanneer zij samen een botsing of conflict hebben. 
Ze leren kinderen aanvoelen welke sociale regels in de situatie van toepassing is door met kinderen 
te praten. Ze helpen de kinderen begrijpen wat ieder kind voelt ‘Kijk, ze is gevallen en heeft pijn. 
Daarom moet ze nu huilen’, en zoeken samen met de kinderen een oplossing of laten de kinderen 
deze zelf bedenken. Soms reageren pedagogisch medewerkers niet direct. Ze houden de kinderen in 
de gaten of ze het zelf kunnen oplossen. Lukt dit even niet dan helpen ze hen. 
 
2.4 Het kind maakt zich normen en waarden eigen 
We leren kinderen de algemene aanvaardbare waarden en normen (cultuur) van onze samenleving 
eigen te maken. Dit betreft het proces van socialisatie waarbij kinderen leren hoe zij zich in de 
dagelijkse omgang behoren te gedragen. Pedagogisch medewerkers leren de kinderen spelenderwijs 
welke omgangsregels er gelden. Zo leren zij kinderen elkaar te begroeten, hun handen te wassen na 
een toiletbezoek en elkaar geen pijn te doen. Op deze manier bieden zij kinderen tevens de 
mogelijkheid om op een positieve manier relaties met anderen aan te gaan.  
 
Pedagogisch medewerkers bieden kinderen de gelegenheid om waarden en normen eigen te maken: 

• Respectvol omgaan met elkaar, de kinderen elkaar helpen te begrijpen en samen te spelen 
• We geven de kinderen duidelijke (groeps-)regels en grenzen te stellen, zodat kinderen leren 

wat wel en niet hoort; 
• Duidelijke regels en grenzen te stellen, zodat kinderen leren wat wel en niet hoort; 
• Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie die zij hebben;  
• Wij stimuleren/ moedigen aan wanneer kinderen gewenst gedrag vertonen, ongewenst 

gedrag proberen wij op positieve wijze om te buigen naar gewenst gedrag; 
• Een aantal positieve groepsregels te gebruiken, zoals om de beurt, we helpen elkaar en weer 

vrienden maken na een conflict; 
• Het ‘nee’ zeggen zoveel mogelijk te vermijden en een alternatief aan te bieden ‘kom dan kan 

je hier klimmen’. 
 
2.5 Ik- Boodschap 
We communiceren met kinderen middels de Ik-boodschap Pedagogisch medewerkers benoemen 
zichzelf als ‘ik’ en dus niet met hun naam. Het kind leert op deze wijze het verschil tussen zichzelf en 
anderen. Wanneer pedagogisch medewerkers het gedrag van kinderen willen corrigeren geven zij 
middels de Ik- boodschap aan waarom het gedrag ongewenst is en welk gedrag gewenst is. Zo leren 
zij kinderen om zich in een ander te verplaatsen zodat het kind zich niet persoonlijk aangevallen voelt 
en wordt hij in zijn waarde gelaten. Bovendien krijgt het kind verantwoordelijkheid om een oplossing 
te helpen zoeken, dat bevordert de zelfstandigheid van het kind. 
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2.6 Pedagogische interactie 
 
We bieden kinderen het gevoel van emotionele veiligheid, geven ze de gelegenheid om zich 
persoonlijk en sociaal te ontwikkelen en zich de algemene aanvaardbare normen en waarden van 
onze samenleving eigen te maken. Om deze doelen te realiseren maken zij in hun communicatie 
gebruik van interactievaardigheden. 
 
In de communicatie met kinderen maken we gebruik van interactievaardigheden. Door het bewust 
inzetten van deze vaardigheden zorgen we voor goede speel-leersituaties en vergroten we de 
ontwikkelingskansen voor kinderen. De interactievaardigheden stemmen pedagogisch medewerkers 
af op de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind. 
 

1. Sensitieve responsiviteit: Ze laten merken dat zij het kind gezien hebben, geven waardering 
en helpen als dat nodig is. Een kind voelt zich zo begrepen en emotioneel veilig 

2. Respect voor autonomie: De pedagogisch medewerker geeft het kind de ruimte en stimuleert 
hem om zelf oplossingen te vinden en keuzes te maken. Zo kan een kind zich in zijn eigen 
tempo ontwikkelen. 

3. Structureren en grenzen stellen: Pedagogisch medewerkers geven positieve 
gedragsaanwijzingen en leren de kinderen wat ze moeten doen en door zelf het goede 
voorbeeld te geven. Ze maken verwachtingen duidelijk aan de kinderen en zorgen ervoor dat 
kinderen zich aan dit kader houden.  

4. Praten en uitleggen: We maken de wereld voor kinderen begrijpelijk door praten en 
uitleggen. Pedagogisch medewerkers vertellen en leggen uit wat er gaat gebeuren, zodat 
kinderen weten wat er komen gaat, dit ondersteunen we met gebaren en pictogrammen. Zo 
krijgen ze grip op situaties en voelen ze zich veilig. 

5. Begeleiden van interacties: Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in het 
veiligheidsgevoel onderling, door positieve interacties tussen kinderen te stimuleren. Door 
de kinderen te begeleiden in de sociale gedragsregels.  

6. Ontwikkelingsstimulering: De ontwikkeling van kinderen stimuleren we de hele dag door. 
Pedagogisch medewerkers creëren ontwikkelingskansen door activiteiten aan te bieden.  
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3. Praktische uitvoering van de zorg die wij verlenen 
 
We willen benadrukken dat de wijze van het pedagogisch handelen van een pedagogisch 
medewerk(st)er niet alleen gebaseerd is op datgene wat hieronder beschreven staat als voorbeeld. 
In alle gevallen zal de pedagogisch medewerk(st)er de wijze van pedagogisch handelen ook baseren 
op andere factoren, zoals het karakter van het kind, de interactie tussen de kinderen en de context 
omstandigheden van dat moment. Daarnaast hebben we te maken met de sfeer, het humeur en het 
individuele karakter van alle aanwezige kinderen en medewerkers, dit samen bepaalt de 
groepsdynamica en de groepssfeer. 
 
Ook speelt de organisatie van zorg een rol, en daarmee bedoelen we de randvoorwaarden die wij als 
organisatie scheppen om pedagogisch medewerkers in staat te stellen goed voor uw kind te zorgen. 
We zullen hieronder een aantal van deze randvoorwaarden bespreken.  
 
3.1 De werktijden 
Een opvang dag beslaat in principe 9,25 uur of 9,75 uur in vakanties en 3,5 uur in schoolweken bij de 
BSO. Op het kinderdagverblijf beslaat dit 11 uur. Met de aanwezige medewerkers zorgen we dat de 
kinderen in voldoende, verantwoorde en ons door de Wet Kinderopvang voorgeschreven wijze 
begeleiding krijgen. Volgens deze wet mogen we half uur per dag afwijken bij de BSO en op het 
Kinderdagverblijf betreft dit 3 uur per dag dat wij mogen afwijken van de zogenoemde kind-leidster 
ratio. Voor de precieze roostertijden, en eventuele afwijkingen per dag of locatie, verwijzen we naar 
ons pedagogisch werkplan.  
 
3.2 Vertrouwde, vaste gezichten 
We houden in ons dienstrooster rekening met het aantal medewerkers dat vast op een groep staat. 
Medewerkers werken niet allemaal 5 dagen per week. Daarom hebben we 3 of 4 medewerkers per 
groep nodig, om een groep voltijd te bezetten. We vinden het belangrijk dat een kind zo veel 
mogelijk door vaste medewerkers verzorgd en begeleid wordt.  
 
Op een baby- of verticale groep, zorgen we ervoor dat een kind altijd 1 van de 3 vaste gezichten op 
een dag ziet (en dus geen 4). We doen dit onder door arbeidscontracten van minimaal 24 uur af te 
sluiten (en niet minder). We gaan hierbij uit van babygroepen met maximum van 12 kindplaatsen, en 
verticale groepen met maximum van 16 kindplaatsen.  
 
Bij de inschrijving en aanmelding van een baby, vergelijken we de gewenste dagen met ons vaste 
dienstrooster. In ons planningssysteem (Flexkids) is de planning namelijk zichtbaar gekoppeld aan het 
dienstrooster. Op deze manier kunnen we bovenstaand criterium garanderen. Echter, wanneer 
ouders een extra dag willen inplannen, of een ruildag aanvragen, kunnen wij dit criterium niet meer 
garanderen. Voor kinderen met een flexibel contract, en dus wekelijks wisselende dagen, geldt dit 
vaste gezichten criterium niet.  
 
3.3 Mentorschap  
Aan elk kind is een mentor toegewezen. Ouders zijn hierover geïnformeerd via de pedagogisch 
medewerkers. Ook is de lijst met mentoren per kind op de groep aanwezig. De mentor werkt op de 
groep waar het kind is geplaatst. Zij of hij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders en het kind. Jaarlijks op of rond de verjaardag voert de mentor met de 
ouders een 10-minuten gesprek. Aan de hand van het kind-volgsysteem bespreken we dan waar het 
kind staat in zijn of haar ontwikkeling. De mentor observeert het kind en houdt dit systeem up-to- 
date.  Als hij of zij bijzonderheden of problemen signaleert, zullen wij deze tussentijds bespreken met 
ouders, en kunnen wij er in overleg voor kiezen om een observatie door de orthopedagoog in te 
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plannen. De observatieformulieren/ verslag worden als het kind 4 jaar is, met goedkeuring van 
ouders opgestuurd naar de basisschool en eventueel ook de BSO als kinderen daar gebruik van 
maken. Voor de kinderen met een extra zorgvraag schrijft de mentor twee keer per jaar een 
evaluatieverslag en deelt dit met ouders en plant naar behoefte een oudergesprek in met ouders. De 
mentor observeert het kind en houdt dit bij.  Daarnaast hebben de mentoren van de PLUS groepen 
regelmatig contact met de betrokken orthopedagoog, logopedist en fysiotherapeut. Als hij of zij 
bijzonderheden of problemen signaleert, zullen wij deze tussentijds bespreken met ouders. Hierbij 
onderhouden we ook contact met school en eventuele andere betrokken hulpverleners.  
 
3.4 Vier-ogen-principe 
Op ons kinderdagverblijf werken we volgende het wettelijke vier-ogen-principe. Dit betekent dat er 
altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker, zodat de 
veiligheid nooit in het geding komt. Het vier-ogen-principe is vastgelegd in ons veiligheid- en 
gezondheidsbeleid. De uitvoering hiervan wordt jaarlijks geëvalueerd.  
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4. Aandacht voor kwaliteit 
 
Aandacht voor kwaliteit vinden we vanzelfsprekend en is een vast onderdeel van onze 
bedrijfsvoering.  Op ons kinderdagverblijf werken we volgens een vaste formule, met standaard 
protocollen en werkwijzen. Dit doen we op alle locaties. Zo weten ouders en kinderen wat zij van ons 
kunnen verwachten, en geven hun de zekerheid dat er overal op deskundige wijze wordt gewerkt. 
 
4.1 Protocollen en procedures 
Ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat onze kwaliteit altijd hetzelfde is. Daarom werken we 
volgens protocollen en vaste procedures. Dit pedagogisch werkplan is hier een onderdeel van. 
Daarnaast hanteren we nog allerlei protocollen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen, en 
de algemene kwaliteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te borgen. Zo werken we volgens 
de Hygiënecode en hanteren we de richtlijnen van het Voedingscentrum. Onze protocollen zijn 
dynamisch. Ze worden continu geëvalueerd en aangepast aan nieuwe eisen, richtlijnen en inzichten. 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over een gezondheids- en veiligheidsbeleid. Hierin staan alle 
belangrijke risico’s beschreven en de maatregelen die we in de praktijk nemen om een mogelijk letsel 
te beperken. Alle pedagogisch medewerkers zijn goed op de hoogte van de risico’s en de 
maatregelen en handelen hiernaar. Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid wordt jaarlijks getoetst. 
 
4.2 Kwaliteit en evaluatie 
Bij (BART &) Vriendjes besteden we voortdurend aandacht aan kwaliteit. We zorgen dat we voldoen 
aan de kwaliteitseisen van de overheid en meer dan dat. We evalueren onze werkwijzen, meten onze 
kwaliteit en verbeteren waar nodig. 
 
Tevreden kinderen en ouders daar zetten we ons elke dag voor in. We vinden het belangrijk om te 
weten hoe ouders over ons denken en wat we kunnen verbeteren. Zo staan pedagogisch 
medewerkers open voor feedback, houden we jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek en vragen 
we ouders naar hun oordeel wanneer zij de opvang beëindigen. 
 
4.3 Kan ’t beter? Wij horen het graag 
Wij doen ons uiterste best om een goede samenwerking met ouders op te bouwen. Het kan 
voorkomen dat een ouder met ons van mening verschilt of ergens niet tevreden over is. Wij vragen 
ouders dit te bespreken met de betreffende medewerker of de locatiemanager. Komen zij er samen 
niet uit, dan kunnen ouders via onze website een formele klacht indienen. Wij zijn ook aangesloten 
bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het klachtenreglement is inzichtelijk op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


