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1.Visie en doelstellingen Bloem 
 

1.1. Inleiding 

Kinderdagverblijf Bloem heeft zijn visie ontwikkeld met als startpunt elementen uit de 
visie van 3 pedagogen te weten Janusz Korczak, Thomas Gordon en Reggio Emilia. Een 
korte omschrijving van de elementen zijn te vinden in de bijlage. Voor de verdere opzet 
is gebruik gemaakt van de pedagogische basisdoelen zoals deze zijn geformuleerd door 
Marianne Riksen-Walraven. 
Hierop aansluitend is dit document samen met de pedagogisch medewerkers verder 
uitgewerkt en geconcretiseerd. Allereerst is de visie op de klanten van Bloem 
gedestilleerd en zijn er accenten gelegd. Deze worden in hoofdstuk 2 verder 
geconcretiseerd.  
 
De belangrijkste taak van Bloem is kwalitatief goede opvang bieden. Goede opvang is 
een combinatie van meerdere factoren. Het werkplan is daarom aangevuld met een 
ouderbeleid (H3). 
 
In dit hoofdstuk wordt het woord ouder gebruikt. Hiermee worden bedoeld biologische 
ouder(s), voogd(en) en verzorger(s). 
 
Met het woord pedagogisch medewerker(s) (pm(ers)) worden zowel M/V bedoeld. Met 
de assistent-leidinggevende wordt de direct leidinggevende zowel M/V bedoeld. 
 

1.2. Kwaliteitszorg 

De visie, doelstellingen en het werkplan zijn tot stand gekomen in samenwerking met de 
pedagogisch medewerkers van Bloem. Er is veel aandacht uitgegaan naar het creëren 
van eenduidigheid. In het werkplan wordt daarom over ‘wij’ gesproken.  
 
Om te bepalen of Bloem uitvoert wat het beoogt worden de volgende stappen 
ondernomen. 
Jaarlijks worden de visie, doelstellingen en werkplan geëvalueerd zodat de continuïteit 
wordt gewaarborgd. 
 
Tijdens de groepsoverleggen en de teamvergaderingen wordt er aandacht besteed aan 
het werken volgens beleid en protocollen. Hiervoor hebben we vaste agendapunten. 
Tijdens het functioneringsgesprek en beoordelingsgesprekken is een onderdeel 
ontwikkeling o.a. m.b.t. werken volgens beleid en protocollen.  
Van elk kind wordt de ontwikkeling bijgehouden en geregistreerd aan de hand van de 
observatie methodiek ‘Focus op Kinderen’. Hierdoor kan de pedagogisch medewerker het 
handelen afstemmen op het kind.  
 
Er zijn regelmatig observaties op de groepen door kwaliteitsmanager (tevens pedagoog) 
waarbij er tips en adviezen volgen.  
Door bovenstaande stappen uit te voeren streeft Bloem continu naar aansluiting van 
beleid en werkplan naar de praktijk en andersom. 
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1.3. Visie op klanten en kinderen van KDV Bloem 

Ten behoeve van het ontwikkelen en aanvullen van het pedagogisch beleid en het 
optimaliseren van de (pedagogische) kwaliteit, is het van belang te omschrijven welke 
kinderen en ouders gebruik maken van de opvang. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke 
visie op de kinderopvang bij Bloem en worden er (sub)doelen gedestilleerd welke 
aansluiten op deze doelgroep en op het beleid van Bloem. 
 
Alle vestigingen van Bloem liggen in de Rivierenbuurt. Kinderen die op Bloem komen, 
komen uit de buurt.  
 
Kenmerken: 
• Veelal hoogopgeleide ouders (HBO en Universiteit), leeftijd veelal tussen 30-40 
jaar 
• Veelal 2 verdieners met relatief hogere functies en grote verantwoordelijkheden; 
dit  heeft gevolgen voor; 
 o flexibiliteit bij ziekte,  
 o vaak oppas naast opvang, oppas haalt soms ook, 
 o kinderen hebben thuis voldoende speelgoed, 
 o snelle duidelijke overdracht nodig, 
 o snellere tafelmomenten thuis, 
• Weinig verschillen in afkomst, soms expats 
• Kritische ouders t.a.v. opvang; Ouders willen veel weten in overdracht, 
• Ouders vinden belangrijk: 
  o Ouders hechten waarden aan vaste gezichten en veiligheid (fysiek en  
  emotioneel), 
  o Ouders vinden naar buiten gaan belangrijk, 
  o Ouders vinden activiteiten voor de kinderen belangrijk maar lijken minder 
  waarde te hechten aan knutselwerkjes in de mandjes, 
  Voeding; ouders zijn blij als er warm gegeten is, 
• Huis in de buurt: wel ruim maar vaak geen tuin,  
• Ouders maken een bewuste keus voor de (kleinschalige) opvang bij Bloem, 
   Gezinnen met twee ouders en 1 of 2 kinderen, 2 kinderen komt iets vaker voor, 
  Ouders van Bloem kennen elkaar vaak; ouders brengen ‘via via’ nieuwe klanten 
aan, 
• Kinderen komen meestal 3 dagen. 
 

1.4. Visie op kinderdagverblijf Bloem 

Bloem kent 3 vestigingen met elk een baby (0-2) en een peutergroep (2-4). Kinderen 
van de babygroep gaan net voor hun 2e jaar wennen op de peutergroep. De vestigingen 
verschillen in opzet en ruimte.  
 
Per vestiging is er ruimte voor 9 baby’s en 14 peuters per dag. Alle vestigingen hebben 
een tuin met rubberen tegels, een klim huis met een glijbaan en een afgesloten deel 
voor de babygroep.  
 
Bloem is een kleine organisatie. Hierdoor zijn de lijnen kort en de betrokkenheid op 
elkaar groot.  
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De groepen hebben een huiselijke uitstraling en er wordt gebruik gemaakt van 
natuurlijke materialen in de inrichting zoals houten tafels. Alle vestigingen hebben veel 
ramen en de groepsruimte zijn licht. Dit draagt bij aan de transparantie tussen de 
groepen. De verschoonruimtes zijn in de groep maar wel in een afgesloten ruimte met 
ramen. Alle groepen hebben een klim huis(je) en een glijbaan. Elke groep heeft 1 
slaapkamer aangrenzend aan de groepsruimte. Ook is er vanuit de groepsruimte direct 
toegang tot de tuin. 
 
Vestiging Roerstraat; 
Vestiging op de Roerstraat heeft een grote hal. Deze ruimte kan gebruikt worden voor 
activiteiten. De groepsruimtes zijn overzichtelijke diepe ruimtes. Beide groepen op deze 
vestiging hebben een open keuken. 
 
Vestiging Trompburgstraat; 
Op de Trompenburgstraat zijn de groepen met elkaar verbonden door een schuifdeur. 
Deze deur wordt niet gebruikt door ouders. Deze deur is alleen geopend indien personeel 
bijv. de afwas komen brengen. In de groepen staat een tussenmuur. Deze maakt dat 
beide groepen als het ware in tweeën gedeeld wordt. Beide groepen hebben een keuken 
op de groep welke wordt afgesloten door een hekje. 
 
Vestiging Waalstraat; 
Dit is de jongste vestiging van de drie. Dit gebouw heeft een zeer ruime entree met links 
de babygroep en rechts de peutergroep. Beide groepen hebben zeer veel ramen aan de 
voorzijde, waardoor de ruimtes erg licht zijn. Beide groepen hebben toegang tot de 
speelplaats aan de voorkant van het gebouw. Er is een grote gemeenschappelijke 
keuken, maar er zijn op beide groepen ook kleine pantry’s met een eigen vaatwasser en 
een eigen koelkast. 
 
De vestigingen van Bloem zijn goed onderhouden en voorzien van bepaalde 
voorzieningen als een lucht ventilatie systeem. De toegang tot de vestigingen gaat in 
alle drie de gevallen door middel van een code.  
 
Bloem werkt met vaste medewerkers en een vaste invalpool. De medewerkers zijn 
gediplomeerd of in opleiding. 
 
Werkwijze/maximale omvang en leeftijdsopbouw per stamgroep 
Alle vestigingen hebben plek voor 9 baby’s en 14 peuters. Kinderen van de babygroep 
gaan net tussen 1,5 en 2 jaar over naar de peutergroep. Bij de leeftijdsopbouw wordt 
rekening gehouden met de medewerker-kind ratio en daarbij streven we naar spreiding 
van de leeftijden.  
 
Vanaf half 8 komen de kinderen en zijn er 2 medewerkers aanwezig. Op elke groep 1. 
Om 9.00 komen de andere twee medewerkers en beginnen op beide groepen het 
dagprogramma. Aan het eind van de dag gaan de eerste diensten naar huis om 17.00.  
 
In een incidentele situaties, bijv. door een kindje wat er echt aan toe is om over te gaan 
naar peutergroep of een verhuizing van een ouder die wordt uitgesteld, kan het 
voorkomen dat het totale aantal kinderen op de vestiging 23 blijft, maar de aantallen per 
groep wijzigen. Dit wel zeggen dat er bijvoorbeeld 8 baby’s zijn met 2 PM’ers en 15 
peuters met 3 PM’ers of 10 baby’s met 3 PM’ers en 13 peuters met 2 PM’ers. Dit is bij 
hoge uitzondering en besproken met de OC’s. Zij hebben hiervoor hun goedkeuring 
gegeven.  
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De 3 uursregeling  
 
Bloem is geopend van 07:30-18:30 en hanteert de 3-uursregeling volgens de wet IKK 
als volgt; 
 
Van 07:30-08:00 wordt er op de baby- en peutergroep niet afgeweken van de BKR. Op 
dat moment is er namelijk 1 babyPM aanwezig met minder dan 5 baby’s en 1 peuterPM 
met minder dan 7 peuters.  
 
Vanaf 08:00-09:00 staan de babyPM en peuterPM nog alleen op de groep maar wordt de 
BKR overschreden.  
 
Om 09:00 starten de 2e babyPM en peuterPM en werken wij tot 13:30 weer op de groepen volgens 
de BKR.  
Bloem hanteert als pauze tijd: 13:30-14:30. In dit uur wijken wij af van de BKR 
 
Vervolgens voldoet Bloem van 14:30-17:00 weer aan de BKR. Om 17:00 vertrekken de 
1e babyPM en peuterPM waardoor er van 17:00-18:00 wederom een uur afgeweken 
wordt van de BKR.  
 
Van 18:00-18:30 voldoet Bloem weer aan de BKR doordat de meeste kinderen op dat 
moment al zijn opgehaald.  
 
De BKR is door ons te controleren door het aan- en afmeld systeem van Konnect wat 
gebruikt wordt door de pedagogisch medewerkers op het moment dat de kinderen 
binnenkomen en weer vertrekken. 
 
Eventuele ouder- en overgangsgesprekken vinden plaats buiten de reguliere werktijden.  
 
Schema voor de berekening van de pedagogisch medewerker/kind ratio (BKR) en  
maximale groepsgroottes bij groepen dagopvang van samengestelde leeftijd. 
Leeftijd PM-ers Maximale 

aantal 
PM-er Maximale 

aantal 
PM-er Maximale 

aantal 
Pm-er Maximale 

aantal 
 0 tot 1  1  4  2  8  3  12  - - --   
 1 tot 2  1  5  2  10  3  15  4  16 
 2 tot 3  1  6  2  12  3  16  - - --   
 3 tot 4  1  8  2  16  - - --  - - --  - - --  - - -- 
0 tot 2 1 5 2 91 3 141 4 16 
0 tot 3 1 5 2 101 3 151 41 16 
0 tot 4 1 6 2 121 3 161 ---- ---- 
1 tot 3 1 6 2 11 3 16 ---- ---- 
1 tot 4 1 7 2 13 3 16 ---- ---- 
2 tot 4 1 7 2 14 3 16 ---- ---- 

 
 
 
Medewerkers worden nooit alleen op de vestiging ingeroosterd als gevolg van lage kind 
aantallen. Mochten de kind aantallen zo laag zijn dat er met 1 medewerker voldaan kan 
worden dan zal er alsnog een extra medewerker worden ingeroosterd of zal de 
leidinggevenden de hele dag aanwezig zijn i.v.m. vier-ogenprincipe. 
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Beginfase vestiging Waalstraat 
We beginnen in januari met kleine baby’s.  Zodra er genoeg kinderen tussen de 1 en 4 
jaar oud zijn willen we een dreumes/peutergroep gaan openen. Het kan voorkomen dat 
we op een bepaald moment een aantal 1 tot 4 jarigen hebben, maar nog niet genoeg om 
een nieuwe groep mee te openen. In dat geval zullen we tijdelijk een verticale groep 
hebben.  
 
Uiteindelijk zullen de groepen zich splitsen in een babygroep van 0 tot 1,5/2 jarigen en 
een peutergroep voor 1,5/2 tot 4 jarigen. 
 
In alle gevallen zullen we ons houden aan bovenstaand schema. 
 
Het verlaten van de stamgroep 
 
Kinderen kunnen de stamgroep verlaten in de volgende situaties: 
 

• Bij het vieren van bijvoorbeeld een verjaardags- of afscheidsfeestje, bij een 
Sinterklaas-, Kerst- of Paasviering. 

• Bij een verjaardag of een afscheid kan het broertje of zusje van de andere groep 
het feestje meevieren. Dit gaat in overleg met de ouders die ook tijdens het feest 
aanwezig zijn. 

• Met Pasen en het Kerstfeest kunnen kinderen het middageten op een andere 
stamgroep nuttigen. Er wordt per kind gekeken of dit een meerwaarde heeft. 
Indien dit niet voor iedereen het geval is dan blijven deze kinderen achter met 1 
medewerker op de eigen groep, of wordt besloten om met z’n allen op de eigen 
groep te eten. 

• Het Sinterklaasfeest wordt gevierd op de peutergroep. De baby’s zijn hierbij niet 
aanwezig. In overleg met de assistent-leidinggevende kan er voor de oudste 
baby’s een uitzondering gemaakt worden. Er wordt wel altijd gekeken of de 
aanwezigheid voor het kindje een meerwaarde heeft. Één van de vaste 
medewerkers van de babygroep moet mee kunnen ter ondersteuning, om de 
emotionele veiligheid te borgen. 

• Bij een bezoek van MeMo (memorabele momenten). Hier kunnen grote 
dreumesen aansluiten bij de peutergroep voor een optreden van 15 minuten. 

• Dagelijks gaan wij naar buiten op onze eigen speelplaats. Tijdens dit moment, in 
de ochtend en/of middag verlaten de kinderen de stamgroep met hun vaste 
PM’ers. De buitenspeelplaats grenst aan de stamgroep, waardoor er ten alle 
tijden mogelijk is om weer terug te keren naar de stamgroep. 

• Tijdens een uitje buiten Bloem, naar bijv. de speeltuin, Artis of de Parade. Deze 
uitjes komen niet vaak voor, maar wanneer wij dit organiseren zorgen wij ervoor 
dat er genoeg vaste PM’ers meegaan en vragen eventueel ook ouders om mee te 
gaan. Dit doen wij overigens alleen met de peutergroep, waarbij de ratio geldt 1 
PM op 3 kinderen, waarbij moet worden gemeld dat een PM nooit alleen mag met 
3 kinderen. Bovendien moeten de ouders van alle kinderen die meegaan van te 
voren toestemming hebben gegeven voor dit uitje. 

• Op de Waalstraat kunnen peuters hun stamgroep verlaten om, samen met één 
van de vaste pedagogisch medewerkers, naar het atelier te gaan. Het atelier 
bevindt zich in het pand. Het atelier grenst aan de centrale hal en aan de 
babygroep. In het atelier kunnen kinderen vrijwillig meedoen aan creatieve 
activiteiten, zoals tekenen, schilderen, kleien of knutselen. 
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Belangrijke aandachtspunten bij het verlaten van de stamgroep: 
 
 

• Het gevoel van veiligheid is een voorwaarde voor een bezoek aan een andere 
groep of ruimte 

• Voorwaarde is dat het bezoek een meerwaarde heeft voor de kinderen, 
bijvoorbeeld door een bijzondere activiteit of ander speelgoed 

• Voorwaarde is dat een kind zelf mee wíl, het kind hóeft niet mee 
• Indien een kind naar een andere groep gaat wordt het kind bij de betreffende 

activiteit ondersteund en begeleid. 
• Een bezoek aan een andere groep is een uitzondering, geen gewoonte 
• Voor baby’s is een vertrouwde omgeving extra belangrijk, bij een bezoek aan de 

peutergroep wordt bewust gekeken voor wie dit een meerwaarde heeft, de 
andere kinderen blijven op hun eigen groep. 

• Het speelgoed dat geboden wordt, wordt ook afgestemd op het bezoek. Dus geen 
klein speelgoed als er een dreumes op bezoek komt. Of bijvoorbeeld het klimrek 
afsluiten 

 
Mentorschap 
 
Ieder kind bij Bloem wordt toegewezen aan een mentor. Mentorschappen worden door 
de groepen zelf verdeeld waarbij wordt gekeken naar de gemeenschappelijke dagen van 
kind en pedagogisch medewerker; de mentor wordt zo gekozen dat hij/zij het kind dus 
het meest ziet. De mentor zal de kindbesprekingen doen op de betreffende groep en 
houdt de observatielijsten (focus op kinderen) m.b.t. ontwikkeling bij.  
 
Tijdens de intake op de eerste wendag wordt bekend gemaakt aan de ouders wie de 
mentor is. Dit wordt ook schriftelijk bijgehouden op de groep. Wanneer een kind 
overgaat naar de peutergroep wordt het mentorschap overgenomen door een andere 
mentor en vindt er een overgangsgesprek plaats met de ouders, de huidige en de 
nieuwe mentor. 
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1.5. Visie op de ontwikkeling van kinderen 

De ontwikkeling van een kind is een heel eigen en persoonlijk proces dat beïnvloed 
wordt door aangeboren en omgevingsfactoren. Een kind neemt hiervoor alle ruimte en 
de omgeving moet tegemoetkomen aan de behoefte van kinderen om ervaringen op te 
doen.  
 
Wij hebben de taak kinderen de gelegenheid te bieden hun nieuwsgierigheid te 
bevredigen en te prikkelen. Kinderen hebben een natuurlijke behoefte tot ontwikkelen. 
Om deze behoefte tot ontwikkelen, de nieuwsgierigheid en natuurlijk het plezier vast te 
houden, nemen we een bepaalde houding aan in de benadering naar kinderen. Voor 
deze benadering hebben ons laten inspireren door onderstaande pedagogen; 
 
Korczak; kinderen met respect behandelen door 

1. Niet te hoge verwachtingen 
2. Eigen tempo 
3. Keuzes geven 

 
 
Gordon; kinderen met respect behandelen door; 

4. Actief luisteren naar kinderen 
5. Ik-benoeming 

 
Reggio; kindvolgende benadering 

1. Wat is de behoefte van kinderen? 
2. Kinderen spreken veel talen; deze proberen we te begrijpen 
3. Specifiek; kleine ruimtes met functie  

 
Bovenstaande elementen komen samen in de sensitief-responsieve houding (zie o.a. 
1.7.1.). Daarnaast is een positieve omgang belangrijk; kinderen leren veel van positieve 
ervaringen en welke bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.  
 
In dit plan volgt een beschrijving aan de hand van de pedagogische basisdoelen van 
Marianne Riksen-Walraven. Binnen Bloem willen we binnen deze doelen extra aandacht 
besteden aan een aantal punten. Hieronder een korte opsomming. 
 
Door een sensitief-responsieve houding aan te nemen willen we de kinderen zich bewust 
laten worden van zichzelf en hun eigen mogelijkheden en die van hun maatschappelijke 
en natuurlijke omgeving.  
 
Wij begeleiden hen in het vinden van een evenwicht hierin. Het kinderdagverblijf is hierin 
‘de wereld in het klein’. Dit evenwicht willen wij realiseren door situaties in het 
kinderdagverblijf te creëren die er voor zorgen dat de kinderen zich prettig en veilig 
voelen, respect ontwikkelen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving en zich 
sociale vaardigheden eigen kunnen maken.  
 
Bloem hecht in dit proces veel waarde aan de band met ouders. Een goede relatie met 
ouders is cruciaal om tot een goede afstemming te komen en een aanvulling te kunnen 
zijn op hun opvoeding. Om deze reden heeft Bloem een ouderbeleid geformuleerd 
(hoofdstuk 3). 
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1.6. Pedagogische doelen van Bloem 

Om de kinderopvang te optimaliseren en de nagestreefde (pedagogische) kwaliteit te 
bieden, houdt Bloem met haar doelen rekening met de typering van de wijk, 
ouders/kinderen en met de locatie.  
 
De algemene basisdoelen voor kinderopvang zijn: 
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van een persoonlijke competentie. 
3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie. 
4. Geef kinderen de kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te 
maken. 
 
Op grond van bovenstaande kenmerken en de kenmerken van de vestigingen van Bloem 
wordt er aandacht besteed aan verschillende aspecten. 
 
Basisdoel 1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.  
Heeft het kind het hier naar zijn zin? De basisvoorwaarde voor ontwikkeling is dat een 
kind zich veilig voelt en helemaal zichzelf kan zijn. Een kind dat zich niet veilig voelt 
staat niet open voor nieuwe ervaringen omdat alle energie uitgaat naar de stress die het 
kind ervaart. Dit kan negatieve gevolgen hebben op langere termijn nl. het kind leert 
niet/heeft moeite om met zijn emoties om te gaan (te reguleren) (vb. emoties hebben 
vrije hand of zijn juist helemaal niet zichtbaar). 
 
Bij het bieden van emotionele steun is het van belang dat het kind zich:   

• Veilig voelt. Het kind laat zich troosten door de pedagogisch medewerker 
en staat dus toe dat de pedagogisch medewerker hem/haar op schoot 
neemt en naar hem/haar luistert. 

• Geaccepteerd voelt. De pedagogisch medewerker accepteert het verdriet 
van het kind. 

• Begrepen voelt. Het kind zal zich begrepen voelen doordat pedagogisch 
medewerker samen met het kind verwoord wat er gebeurd is. De 
pedagogisch medewerker vertelt dat ze snapt dat het kindje daarom 
verdrietig is. 

 
We werken volgens de sensitief responsieve houding. Wat betekent dit? Pedagogisch 
medewerker heeft oog voor de behoefte van het kind en speelt daar tijdig en adequaat 
op in.  
 
Bloem hecht waarde aan (accenten);  

- vast personeel en een vaste invalpool om dit basisdoel te waarborgen. Vanuit 
onze visie op ontwikkeling zijn deze vertrouwde gezichten een voorwaarde voor 
het zich prettig en veilig kunnen voelen (een voorwaarde voor verdere 
ontwikkeling). Wanneer er voor het kind minder bekende medewerkers zijn dan 
zorgen wij er voor dat er altijd een vertrouwd iemand is. Dit kan voorkomen bij 
ziekte of vakantie. Hierom kan er ook 1 medewerker tegelijk per groep op 
vakantie en wordt er ook gekeken naar personele bezetting van de andere 
groepen gekeken. 

- Binnen Bloem werken er 3 vaste medewerkers op een groep. Uitzonderingen 
kunnen zijn; langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Bloem heeft het streven 
geformuleerd dat vast personeel minimaal 3 dagen werkt. We zijn van mening 
dat dit een minimum is om een vertrouwde band met de kinderen op te bouwen 
en voldoende betrokken te zijn bij de organisatie van de groep. De ideale 
verdeling is als volgt; 1 medewerker werkt 4 dagen, en 2 medewerkers werken 3 
dagen.  

- Kinderen komen om deze reden ook minimaal 2 dagen in de week. 
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- We zwaaien samen met het kind vader of moeder uit. We reageren sensitief als 
kinderen moeite hebben met afscheid door te troosten, uitleg te geven en het 
verdriet serieus te nemen. 

- We besteden uitgebreid aandacht aan een wenperiode.  
- We hebben een positieve en sensitief responsieve houding naar kinderen, ook 

naar ouders. We besteden aandacht aan het contact met ouders en stemmen 
inhoud af op de behoefte van ouders.  

- We geven kinderen positieve aandacht en tonen affectie. Baby’s geven we bijv. 
de fles op de arm.  

- We hebben een vaste dagindeling met vaste structuren. We maken hiervoor 
gebruik van rituelen (zwaaien bij afscheid van ouders en structureren bijv. het 
tafelmoment) dit geeft duidelijkheid en draagt bij aan dit basisdoel. Hierbij leggen 
we veel uit aan de kinderen. 

- Er is aandacht voor de organisatie van de dag; de pedagogisch medewerker gaan 
bewust om met de overgangsmomenten. Door een duidelijke taakverdeling is er 
altijd 1 pedagogisch medewerker met de kinderen en wordt de emotionele 
ondersteuning geborgd.  

- De overgangsmomenten worden duidelijk door het gezamenlijk inzetten van 
rituelen; de rust wordt hierdoor bewaard en de situatie voorspelbaar (bijv. op de 
babygroep zwaaien de kinderen als ze naar bed toe gaan). 

- Op de groepen en vooral op de babygroep creëren we rust. Hiervoor letten we op 
geluid van zowel muziek maar ook volume van praten en rustig sluiten van 
deuren. Op de peutergroep wisselen we geleide actieve activiteiten af met 
rustigere activiteiten. 

- Over het volgen en deelnemen aan activiteiten op andere groep, bijvoorbeeld de 
kerstlunch, worden afspraken gemaakt om het gevoel van veiligheid te 
waarborgen (zie bijlage). 

- Er is aandacht voor de inrichting van de ruimte en er zijn afspraken m.b.t. 
bewaken van de fysieke veiligheid. 

- Hoeken (en hoekjes om in weg te kruipen) in de groepsruimte dragen bij aan 
gevoel van veiligheid omdat je er in een kleiner groepje kunt spelen. We streven 
ernaar om per groep 3 verschillende hoeken (knusse hoek, net-alsof hoek en een 
bouw hoek) te hebben waar kinderen zich in kunnen terugtrekken of hun spel 
kunnen verdiepen.  

- Kinderen mogen een knuffel van thuis meenemen om mee te slapen. Op de 
babygroep kan dit ook een doekje zijn waar moeder mee heeft geslapen voor de 
vertrouwde geur. Daarnaast heeft elk kind een digitaal schriftje en op de 
peutergroep wordt deze met de kinderen aan tafel gelezen en wordt er zo een 
verbinding met thuis gemaakt. Spullen van thuis worden bewaard in het mandje. 
Hoe we hier verder mee omgaan zie 2.2.10 speelgoed. 

- Zowel de inrichting als het speelgoed is er gekozen voor een huislijke sfeer, 
houten tafels en overzichtelijke en rustig ogende ruimtes. Ook hebben de 
groepen de keuken op de groep. 

- Aandacht voor eigenheid en autonomie ontwikkeling van een kind. Kinderen 
mógen mee doen met een activiteit, hoeft niet. We waken voor te hoge 
verwachtingen naar de kinderen toe zodat we ze niet overvragen.  

- We zijn geduldig, geven positieve aandacht, waardering en geven complimenten. 
- We zorgen dat we in de groep de kinderen ook persoonlijk benaderen; we 

benoemen de namen van de kinderen bijv. ‘wat heb je goed geholpen, Piet!”. Een 
kind voelt zich gezien.  

- We geven kinderen keuzes zoals het kiezen van beleg. Hier beginnen we al mee 
op de babygroep. 

- Er wordt op de groep veel gepraat tegen de kinderen. Afspraken en regels op de 
groep worden door de medewerker veelvuldig uitgelegd aan de kinderen. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van rituelen; dit is positieve manier om de situatie te 
structureren en waarde van de groep over te brengen (bijv. zingen voor het eten, 
waarde; we beginnen samen met eten). 
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- Er zijn altijd 2 medewerkers in het pand als er kinderen zijn. Hiermee 
ondersteunen we het vier-ogen principe vanuit de commissie Gunning waarbij je 
elkaar moet kunnen horen of zien. 

 
Basisdoel 2: Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van een persoonlijke 
competentie. 
Heeft het kind iets geleerd? Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich persoonlijk 
te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen hierin door de 
gelegenheid te creëren voor de kinderen om zich te ontwikkelen.  

• Competenties op de verschillende ontwikkelingsgebieden: We creëren de 
gelegenheid om de motorische ontwikkeling van een baby stimuleren door 
ze ruimte te geven bijv. door ze op de mat te leggen. De pedagogisch 
medewerker kan de gelegenheid creëren om de taalontwikkeling 
stimuleren door veel te praten met de baby’s, voor te lezen en te zingen. 
Het goede voorbeeld geven in het gebruik van de Nederlandse taal is 
hiervoor belangrijk tevens het spreken in hele zinnen.  

• Persoonskenmerken; als veerkracht, zelfstandigheid, discipline, 
zelfvertrouwen, flexibiliteit die kinderen in staat stellen om allerlei typen 
problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.  

De pedagogisch medewerker heeft een cruciale rol bij het creëren van gelegenheid voor 
de kinderen om zich te ontwikkelen en talenten tot ontwikkeling te laten komen. 
   
Bloem hecht waarde aan (accenten);  

- We vinden het belangrijk dat kinderen op alle ontwikkelingsgebieden worden 
gestimuleerd. We bieden daarom bewust variatie aan in de activiteiten zodat 
alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We gebruiken hiervoor de 
methodiek van o.a. UK en Puk.  

- We sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind zodat we het kind niet 
overvragen. Kinderen mogen mee doen, hoeft niet. 

- Op een aantal vlakken leggen we de nadruk: 
o Zelfstandigheidsontwikkeling is speerpunt. We besteden hier dus 

expliciet aandacht aan; oefenen met zelf de tuitbeker vasthouden, zelf 
eten, uit een beker leren drinken, zelf schoenen en sokken uittrekken 
en bijv. ook zindelijkheidstraining is een belangrijk punt. 

o De motorische ontwikkeling is een speerpunt. Ten eerste willen we 
kinderen letterlijk de ruimte geven. Baby’s krijgen de ruimte op de mat 
en zitten zo min mogelijk in de stoel of wippers. Maxi-cosi’s worden 
niet gebruikt. Kleine baby’s worden gestimuleerd om veel op hun buik 
te spelen. Alle groepen hebben ook een klim huis zodat kinderen ook 
binnen uitgedaagd worden om te bewegen en klimmen. Voor de 
peuters is er buiten ook een klim huis in de tuin. Naast de grove 
ontwikkeling is er ook aandacht voor de fijne motoriek. 

o De activiteiten worden georganiseerd vanuit o.a. Uk en Puk. Uk en Puk 
staan er activiteiten per leeftijd beschreven, ook voor de babygroep. 
We kiezen bewust de samenstelling van het groepje kinderen wat een 
activiteit gaat doen. Zo kunnen we ervoor kiezen om de oudste peuters 
samen te nemen. De nieuwe dynamiek van dit groepje en de 
begeleiding kunnen zorgen voor meer uitdaging.  

o We doen tussendoor ook kleine activiteiten; voorlezen, zingen, 
balspellen, voelspelletjes; wat is het, welke vorm? etc. 

o Bloem vindt naar buiten gaan belangrijk. Beide vestigingen hebben een 
tuin. Hiernaast kan er ook gespeeld worden op het speelterrein in de 
buurt (nieuw protocol naar buiten gaan is nog in ontwikkeling). 
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- Voor het in kaart brengen en het aansluiten op de ontwikkeling van elk 
individueel kind maken we gebruik van de ‘Focus op Kinderen’. Als team 
bespreken we deze ontwikkeling en geven elkaar input voor de 
kindbesprekingen.  

- Begeleiding in dagelijkse zaken vinden we belangrijk; zelf eten, zelf tuitbeker 
vasthouden, jassen aan, samen opruimen, zelf je luier uit (proberen te) doen. 
Deze bevorderen de zelfstandigheid van de kinderen.  

- We observeren de kinderen en passen onze begeleiding hierop aan. Een baby 
die net zijn handen aan het ontdekken is zullen we vooral even ‘laten’. 

- Extra aanbod is: de muzikanten van Memorabele Momenten (MEMO).  
- Er is een tuinvrouw die samen met de kinderen de moestuin komt verzorgen 
- We besteden aandacht aan de inrichting en presentatie van de groep; deze 

ziet er uitdagend uit. De lijsten ‘leefomgeving’ van NCKO worden als leidraad 
gebruikt. 

- We besteden aandacht aan afstemming in het contact met ouders. Dit doen 
we tijdens de overdracht en tijdens de kindbesprekingen. Voor elke 
kindbespreking brengen we daarom de ontwikkeling in kaart aan de hand van 
de ‘Focus op kinderen’.  

 
Basisdoel 3: Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale 
competentie. 
Heeft het kind met andere kinderen gespeeld? Een ander woord voor sociale competentie 
is het leren omgaan met anderen. Voorbeelden die in de sociale competentie thuis horen 
zijn: rekening houden met anderen, samen delen, om de beurt, op je beurt kunnen 
wachten, respect tonen naar elkaar, compromis sluiten, elkaar troosten, na een ruzie het 
weer goed maken en elkaar helpen. Bloem heeft gezamenlijk een aantal sociale waarden 
van de groep bepaald zodat deze continu naar voren komen en door de groep gedragen 
gaan worden; waarden van de groep (zie 1.7.3.). 
 

• Basisvoorwaarde hiervoor is dus ook de aanwezigheid van anderen. Dit 
maakt de kinderopvang dus een geschikte plek. 

• Begeleiding van belang. Wat kinderen van elkaar leren is voor een groot 
deel afhankelijk van de begeleiding van de medewerkers. Een pedagogisch 
medewerker kan er bijvoorbeeld voor kiezen om bij een botsing wel of 
juist niet in te grijpen en kan gelegenheid creëren door bewust bepaalde 
kinderen samen te brengen.  

 
Bloem hecht waarde aan (accenten);  

- Tafelmoment is een goed moment om je te ontwikkelen op het gebied van 
sociale competentie. We doen dit door hier een gezellig moment van te 
maken; tafel wordt leuk gedekt en pedagogisch medewerker toont 
betrokkenheid in verhalen van kinderen.  

- Bewust activiteitjes aanbieden; overrollen naar elkaar, samen muziek maken 
(en om de beurt een ‘solo’.  

- 1 medewerker bij de kinderen en 1 voor de klussen. Begeleiding tussen 
kinderen o.a. tijdens vrij spel; we organiseren de dag zodanig dat er altijd 1 
medewerker met de begeleiding van de kinderen bezig is. Door deze 
permanente begeleiding is Bloem een belangrijke leerplek voor sociale 
vaardigheden. De andere aanwezige medewerker is wat meer op de 
achtergrond aanwezig en doet klussen als afwas etc.  

- We observeren het samenspel van de kinderen en zullen onze begeleiding 
hierop aanpassen.  

o We leggen veel uit en praten met de kinderen en begeleiden bijv. wat 
gaat er komen, benoemen wat je ziet bij het kind maar ook samen 
spelen, delen, op elkaar wachten, om de beurt, elkaar helpen, elkaar 
troosten etc. 
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o We beperken het praten medewerkers onderling tot een minimum; 
kinderen staat centraal. 

o Gewenst gedrag wordt beloond door een compliment of een glimlach 
etc. 

o We stimuleren kinderen om voor zichzelf op te komen en zullen soms 
‘afwachten’ zijn in onze reactie; kinderen moeten ook de ruimte krijgen 
om vaardigheden te oefenen.  

- Welkom heten, afscheid nemen. Wij groeten zelf zowel ouders als kind bij 
binnenkomst en bij het weggaan. Medewerkers groeten ook de kinderen als ze 
binnenkomen en weggaan. 

- Sociale vaardigheden stimuleren aan de hand van begeleiding tijdens vrij spel, 
activiteit, tafelmoment etc.  

- Wij maken geschiedenis met de groep door het ophangen van werkjes en 
maken van foto’s en te herinneren aan gebeurtenissen.  

- Ook vieren we samen feest.  
 
Basisdoel 4: Geef kinderen de kans om zich normen en waarden van de 
samenleving eigen te maken. 
Heeft het kind geleerd zich te gedragen?  

• Normen en waarden; om goed te kunnen functioneren in de samenleving 
waarvan zij deel uitmaken, moeten kinderen zich de regels, normen en 
waarden ofwel de ‘cultuur’ van die samenleving eigen maken. 

• Het kinderdagverblijf is als het ware de ‘wereld in het klein’ waar veel 
‘regels’ gelden die ook in de echte wereld zo zijn. Kinderen maken kennis 
met regels als: elkaar geen pijn doen, tafelmanieren, groeten, excuses 
kunnen aanbieden en niet vloeken vallen hieronder. Hier maken kinderen 
dus een begin met het zich eigen maken van normen en waarden en start 
dus ook de morele en de gewetensontwikkeling. 

 
De groepssetting van een kinderdagverblijf, waar kinderen in aanraking komen met 
andere kinderen en volwassenen, al dan niet van een andere culturele achtergrond, biedt 
daartoe extra mogelijkheden.  
 
Om eenduidigheid te creëren binnen Bloem zijn een aantal onderwerpen verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 2 ‘normgevoelige onderwerpen’.  
 
Bloem hecht waarde aan (accenten);  

- We letten op ons taalgebruik en stimuleren ouders om hetzelfde te doen. 
- Ook kinderen van de babygroep die nog niet mee-eten betrekken we bij het 

moment door ze erbij te zetten.  
- Tafelmomenten inzetten als activiteit; tafelmanieren; tegelijk gaan eten, wat 

is ‘beleefd’ en wat niet en ook sociale gesprekjes voeren zijn hier onderdeel 
van.  

- Aandacht besteden aan ontvangst en afscheid van ouder en kind; welkom 
heten en gedag zeggen. 

- Kinderen kennis laten maken met verschillen en overeenkomsten a.d.h.v. 
thema’s (landen, eten, talen, muziek etc.) en activiteiten. 

- Aandacht hebben voor, en kennismaking met ‘anders’ zijn. 
- Kennis laten maken met de wereld om ons heen; ook andere culturen en 

gebruiken. 
- Bewust speelgoed aanbieden; variatie, laten kiezen en gedragsregels omtrent 

speelgoed (waarde van spullen van een ander). 
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1.7. Pedagogisch handelen en afspraken pedagogisch 
medewerkers 

Pedagogisch medewerker speelt een cruciale rol t.o.v. sociale vaardigheden, de 
ontwikkeling, het overdragen van normen en waarden en het bieden van emotionele 
veiligheid. Pedagogisch medewerkers hebben hierin een duidelijke voorbeeldfunctie voor 
de kinderen. Duidelijke onderlinge afspraken tussen pedagogisch medewerkers is van 
belang in deze.  
 
Het doel van algemene afspraken voor pedagogisch medewerker is om te komen tot een 
eenduidige werkwijze in het pedagogisch handelen binnen de kinderopvang.  
 

1.7.1. Pedagogisch handelen 

Effectief opvoeden kun je alleen als je een goede relatie hebt met het kind en het 
opvoedklimaat warmte, veiligheid, geborgenheid en ondersteuning biedt. 
 
Om dit te bieden, en het plezier en de ontwikkelingsdrang bij kinderen vast te houden en 
te stimuleren, begeleiden we op een sensitief responsieve manier waarvan een positieve 
omgang een basis is voor het handelen.  
 
Een sensitief-responsieve pedagogisch medewerker is in staat om de volgende soorten 
ondersteuning te geven: 
 

1. Emotionele ondersteuning; 
2. Respect voor de autonomie van het kind; 
3. Structureren en grenzen stellen; 
4. Informatie en uitleg geven; 
5. Ontwikkelingsstimulering; 
6. Begeleiden van interacties tussen kinderen. 

 
De omschrijving van de 6 soorten ondersteuning van het sensitief-responsief begeleiden; 
 

- Sensitieve responsiviteit of emotionele steun: 
Pedagogisch medewerker heeft oog voor toestand en signalen van het kind en speelt 
hier juist op in. Hierdoor leert het kind dat zijn signalen en initiatieven worden 
opgemerkt, dat het serieus genomen wordt en leert het kind dat hij/zij de moeite waard 
is. 
De pedagogisch medewerker beschermt een kind tegen stress door bijv. te zorgen voor 
een rustig plekje voor een baby of ondersteunt een baby die honger heeft door het bij 
zich te nemen en te praten terwijl de fles gemaakt wordt.  
 
Bij 0-1 jarige kinderen is vooral de emotionele ondersteuning van belang. Reacties op de 
signalen van het kind maken in de eerste maanden van de baby een sociaal wezen. Zo 
leert het kind dat zijn signalen en initiatieven worden opgemerkt, dat het serieus 
genomen wordt en het voorspelbare en doorgaans positieve reacties van de pedagogisch 
medewerker krijgt. Het kind krijgt hierdoor het gevoel de moeite waard te zijn, 
ontwikkelt een gevoel van acceptatie en waardering en krijgt zelfvertrouwen en 
vertrouwen in anderen; 
 

- Respect voor de autonomie van het kind: 
Pedagogisch medewerkers geven de kinderen zoveel mogelijk de kans om dingen zelf te 
proberen, zelf op te lossen en respecteert daarbij ook de oplossingen en ideeën van de 
kinderen (mits veilig). Dit betekent ook dat we alternatieven aanbieden voor als de 
situatie gevaarlijk kan zijn.  
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De pedagogisch medewerkers kondigen duidelijk aan wat de kinderen te wachten staat 
bijv. aan tafel gaan voor de lunch. We geven hierbij de kinderen de ruimte om te 
schakelen en het spel af te ronden. Bij een baby geven we ruimte door te vragen ‘ga je 
mee?’ en hierbij je armen uit te steken. Vervolgens de baby op te pakken als hij/zij dit 
heeft ‘beantwoord’ door bijv. ook armpjes uit te steken. 
 
1-2 jarige kinderen verkennen steeds meer hun omgeving en hebben een innerlijke 
drang om zelfstandig te opereren. De autonomieontwikkeling staat centraal. Als 
pedagogisch medewerker betekent dit dat je respect toont voor het autonomiestreven 
van het kind. De emotionele ondersteuning bestaat niet alleen meer uit het reageren op 
signalen van het kind, maar vooral uit het niet reageren wanneer het kind zelfstandig 
aan het verkennen is;  
 

- Structureren en grenzen stellen: 
Pedagogisch medewerker structureert de situatie. De activiteiten en taken worden voor 
kinderen overzichtelijk. We gebruiken hiervoor rituelen als het zingen van een liedje voor 
we gaan eten. Pedagogisch medewerker geeft uitleg op begripsniveau van de kinderen. 
Dit doen we op een positieve manier door alternatieven te bieden.  
 
Bijv. een van de kinderen fietst buiten en gaat er helemaal in op. Hij stoort anderen 
hiermee in hun spel. Pedagogisch medewerker ziet dit en benadert de jongen door te 
benoemen dat hij lekker aan het fietsen is en biedt aan om samen met krijt een 
fietsparcours te maken en legt uit dat de andere kinderen dan ook rustig kunnen spelen.  
 
2-3 jarige kinderen maken zich steeds meer los van de opvoeder/pedagogisch 
medewerker. Door de toenemende behoefte aan autonomie van het kind en zijn 
groeiende begripsvermogen hebben pedagogisch medewerkers de taak het kind te 
socialiseren en meer bekend te maken met gedragsregels die het kind uiteindelijk uit 
zichzelf volgt. Als pedagogisch medewerker is het belangrijk dat je de situatie voor het 
kind structureert en consistente en duidelijke grenzen stelt. Ook komt binnen deze 
leeftijdsgroep de omgang met leeftijdgenootjes steeds meer opgang. De pedagogisch 
medewerker heeft hierbij de taak dit proces te begeleiden (door voordoen en uitleggen); 
 

- Praten en uitleggen: 
We praten vaak met kinderen en stemmen de timing en de inhoud van hun verbale 
interacties af op de toestand, de aandachtsrichting en het begripsvermogen van het 
kind. We benoemen onze eigen handelingen bijvoorbeeld ‘ik doe je luier af..’. Vanaf 3 
jaar zal het kind vragen om nieuwe inzichten en uitdaging om hun zelfstandigheid en ook 
om te laten zien wat ze kunnen en weten. We gaan hierop in door de gevraagde 
inzichten te geven en uitleg te geven. 
 
3-4 jarige kinderen krijgen, door hun drang om de eigen competentie te ontwikkelen, 
steeds meer behoefte aan informatie en nieuwe stimuli voor de verdere ontwikkeling van 
hun intellectuele en sociale behoeften. Voor de pedagogisch medewerker betekent dit 
dat zij op een leeftijd aangepaste manier informatie en uitleg geeft aan het kind over 
wat hoort, moet en mag en over hoe de dingen in elkaar zitten (door o.a. voorlezen, 
gesprekjes en spelletjes) De pedagogisch medewerker moet nu kennis overdragen op 
het niveau van het kind. 
 

- Ontwikkelingsstimulering: 
We dagen kinderen uit om nieuwe dingen te proberen zonder ze te overvragen. De 
stimulering wordt daarom aangepast aan de interesse, het ontwikkelingsniveau en de 
toestand van de kinderen. We bieden activiteiten en creëren uitdagende situaties; we 
leggen speelgoed neer bij een baby wat uitdaagt om het te pakken en te ontdekken. 
 

- Begeleiden van interacties tussen kinderen: 
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Pedagogisch medewerkers begeleiden de interacties tussen de kinderen op 
leeftijdsniveau en zijn gericht om op een positieve manier met elkaar om te leren gaan. 
Positieve interacties tussen kinderen worden gestimuleerd door kinderen aan te 
moedigen elkaar te helpen en samen te werken maar ook naar elkaar te luisteren en 
elkaars werk te bewonderen. Op de babygroep buigen we negatief gedrag tussen 
kinderen om bijvoorbeeld baby’s die slaan buigen we om naar ‘aaien’ en creëren 
situaties; we leggen 2 baby’s naast elkaar, betrekken ook de kinderen die nog niet mee 
eten bij het tafelmoment.  
 
Basishouding 
Het sensitief-responsief begeleiden van kinderen op een positieve wijze valt of staat met 
de basishouding van de pedagogisch medewerker. 
 
Deze basishouding omvat de volgende elementen; 
 
Benadering algemeen 

- Aanmoedigen en ondersteunen door het geven van complimenten aan een kind of 
groep. 

- Actief kunnen luisteren en open vragen kunnen stellen. 
- Uitleg geven. 
- We spreken kinderen op ooghoogte aan en lopen naar de kinderen toe zodat de 

afstand klein is. 
- We formuleren zinnen op een positieve manier door woorden als ‘nee’ en ‘niet’ te 

vermijden en het gewenste gedrag te benoemen. 
- Spreken tegen kinderen op een eerlijke open manier zonder door de ‘toon’ iets 

anders uit te stralen. Kinderen voelen dit ook.  
 
Benadering bij uitdaging en ondersteuning 

- Observeren, hierdoor kun je signalen opvangen van het kind of de groep.  
- Alternatieven geven in geval van ongewenst gedrag door bijv. mogelijkheden aan 

te reiken waar of hoe iets wél kan. 
- Kinderen begeleiden in hun spel door hier zelf actief betrokken bij te zijn (samen 

spelen en interactief). 
- We dagen de kinderen uit door te variëren in aanbod en ook door suggesties te 

geven en kinderen op gang te helpen in hun spel. 
- Eigen mening op de achtergrond kunnen stellen en geen oordeel uitspreken over 

suggesties en wensen van kinderen.  
- Oor hebben voor alle kinderen (ook de kinderen die minder initiatief nemen 

daartoe). 
- Actief bewust blijven omgaan met gedrag bijvoorbeeld; ongewenst gedrag actief 

blijven onderzoeken en aanpak blijven evalueren. 
 
De time-out is een uiterste manier van ingrijpen. Dit kan worden ingezet als de 
ombuigpogingen niet werken en ingrijpen nodig is. De time-out wordt enkel toegepast 
als het kind 2,5 jaar of ouder is. Onder 2,5 jaar is het kind te jong om echt te begrijpen 
waarom hij een time-out krijgt en kan dit zelfs afbraak doen aan de ontwikkeling van de 
autonomie.  
Wij grijpen alleen in wanneer het gedrag van een kind de voortgang op de groep 
belemmert, het zichzelf of andere kinderen in gevaar brengt of bang maakt en het 
ombuigen en afleiden niet werken. Het doel is om het ongewenste gedrag te stoppen en 
de ruimte te geven om afstand te nemen, tot rust te komen en na te denken. 
Een time-out duurt kort, veelal een paar minuten maximaal en is altijd in dezelfde 
ruimte. We gaan in gesprek met het kind; door te verwoorden wat er precies gebeurd is 
en welke gevolgen dat heeft. De pedagogisch medewerker laat na de afronding zien dat 
zij niet boos is en geeft het kind de gelegenheid dat ook te doen. 
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1.7.2. Focus op kinderen (observatie formulieren) 

Kinderen leren het best aan de hand van positieve ervaringen en dus vanuit een 
positieve benadering van de medewerkers. Om de activiteiten goed te laten aansluiten 
bij de ontwikkeling van de kinderen en overvragen te voorkomen, vullen we elke 6 
maanden de observatieformulieren m.b.t ontwikkelingsgebieden van de ‘Focus op 
Kinderen’. Daarnaast worden de bevindingen en de activiteiten in de kindbespreking met 
ouders besproken. Deze methode biedt ook de mogelijkheid om de groep in zijn geheel 
te bekijken en kan uitkomst bieden bij een benadering van de groep.  
 
De methode is echter geen diagnostisch middel en kan daarom ook niet gebruikt worden 
om eventuele achterstanden aan te tonen. De kinderopvang heeft dan ook geen 
bevoegdheid om hier formele uitspraken over te doen. 
 
De methode ‘Focus op kinderen’ onderscheidt de volgende ontwikkelingsgebieden: 

1. Motoriek 
2. Intelligentie 
3. Spraak en taal 
4. Zelfstandigheid 
5. Sociaal-emotioneel  

 
Voor de kindbesprekingen is een leidraad ontwikkeld waar de observatieformulieren een 
onderdeel van zijn. Deze gesprekken met ouders worden tweemaal per jaar gehouden 
en worden gedaan door de mentor.  
 
Bij een afscheid van een kindje naar de basisschool of BSO wordt een 
overdrachtsformulier ingevuld door de mentor en aan de ouders aangeboden (zie 
overdrachtsformulier naar basisschool Amsterdam). Ouders kunnen er zelf voor kiezen 
om dit aan de basisschool of BSO te geven. 

1.7.3. Waarden van de groep 

De meerwaarde voor kinderen van het samenzijn in de groep, ligt in de kracht van de 
groep. Door gebruik te maken van die kracht van de groep kunnen bepaalde waarden 
worden versterkt en aanvullend bijdragen aan de pedagogische basisdoelen. 
 
Gezamenlijk hebben we de volgende waarden centraal gesteld: 
- jezelf kunnen zijn en gevoel van eigenwaarde 
- inleven in een ander 
- van elkaar leren en samen doen 
 
Tijdens de begeleiding van de kinderen en rituelen maken wij gebruik van bovenstaande 
waarden.  
 
Rituelen worden gedragen door de groep. Indien wij merken dat we teveel kinderen 
moeten corrigeren of aanspreken dan proberen wij andere rituelen te bedenken en te 
gebruiken. Rituelen zijn dus aan verandering onderhevig.  
 
Hieronder een aantal voorbeelden hoe: 

- We maken kinderen sociaal attent op elkaar door te benoemen wat we zien bij de 
kinderen. ‘Wat is Jan aan het doen? Hij maakt een grote toren.’ We gebruiken 
hiervoor de namen van de kinderen, zo krijgt een kind een plaats in de groep en 
kunnen ze binnen deze groep zichzelf zijn en ontwikkelen.  
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We gebruiken de hele namen van kinderen, geen afkortingen of troetelnamen (geen 
Brammetje, schatje etc).  

- We betrekken kinderen bij elkaar als het gaat om gevoelens. ‘Zullen we samen 
Piet troosten? Wat heeft hij verdriet!’  

 
We stimuleren kinderen om elkaar te helpen en dingen samen te doen. ‘Piet, wil je Jan 
laten zien waar hij zijn jas op kan hangen?’ We betrekken de kinderen bij opruimen, 
uitleg van spelmateriaal, brood smeren en proberen zoveel mogelijk samen te doen. We 
betrekken de kinderen ook door ze een ‘verantwoordelijkheid’ te geven; ‘wat is nu een 
goede plek voor het nieuwe speelgoed?’ 
 

1.7.4. Algemene afspraken pedagogisch medewerkers. 

Naast de afspraken rondom pedagogisch handelen hebben we algemene afspraken. We 
maken hierin onderscheid tussen: afspraken pedagogisch medewerker t.a.v. elkaar, 
afspraken pedagogisch medewerkers t.a.v. kinderen en afspraken pedagogisch 
medewerkers t.a.v. ouder.  
 
Afspraken PM’er t.a.v. elkaar 
 
Communicatie; 

- Open communicatie naar elkaar waarin positieve kritiek en feedback gegeven 
wordt. We communiceren naar elkaar als er iets speelt (bijv. niet helemaal 
lekker); de collega kan dan eventueel bijspringen indien nodig. 

- We stemmen regelmatig af om op 1 lijn te zitten naar de kinderen. We vragen 
elkaar regelmatig om advies of hulp en stemmen af.  

- We overleggen wie wat gaat doen, wie blijft er bij de kinderen en wie doet welke 
taak? Voorbeelden hiervan zijn; verschonen, afwassen, schriftjes en overdracht 
schrijven, activiteiten, eten etc. Daarnaast hanteren we een schoonmaakrooster.  

Grotere taken doen we in overleg met de betrokken collega’s op rustige momenten.  
 
Collegialiteit 

- We stemmen vakanties zoveel mogelijk op elkaar af om naast de pedagogische 
redenen, de continuïteit op de groepen te waarborgen.  

- We laten de ruimte (en de gebruikte spullen) netjes achter voor onze collega’s de 
volgende dag (ook verfbakjes schoon etc.). Speelgoed is geordend en wordt 
compleet teruggezet op daarvoor bestemde plek. 

 
Concrete afspraken; 

- We lichten onze naaste collega en leidinggevende in als we onverhoopt later zijn. 
- We vertellen elkaar als we even van de groep afgaan (wc, was, naar andere 

groep etc.) 
- Bij binnenkomst en vertrek groeten we alle collega’s; zo weet iedereen wie er in 

het pand is (ook in het kader van brandveiligheid). 
- We houden de groep netjes door elk dagdeel af te ronden door op te ruimen.  
- We maken vooraf een activiteitenplan van Uk en Puk en plannen de 

voorbereidingen voor verjaardagen en afscheidsfeestjes en voeren dit 
gezamenlijk uit. We bespreken wie wat doet; materialen en werkwijze, afspraken 
maken ouders etc. 

- We werken volgens de richtlijnen van de organisatie aan de hand van de 
protocollen, lijsten en beleid en werkplan.  

- De groepssamenstelling en het pedagogisch medewerker-kind ratio (BKR) is 
conform het convenant kwaliteit kinderopvang en wordt dagelijks geregistreerd.  
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- BOL stagiaires worden boventallig ingezet en zijn niet alleen op de groep, ook 
niet tijdens pauzetijd. Indien een BOL stagiaire mag invallen volgens de cao 
afspraken 2016-2017 artikel 9.6.2. en hier een apart invalcontract voor is, dan 
kan deze stagiaire, onder bepaalde omstandigheden als 2e worden ingezet.  

- Een stagiaire wordt ingewerkt volgens WI007 introductie en inwerkprogramma 
nieuwe stagiaire 

- Bij BBL stage is dit afhankelijk van de bepaalde inzetbaarheid (0-100%). 
 
Vertrouwenspersoon medewerkers 
Bloem heeft een vertrouwenspersoon voor medewerkers aangesteld via de Arbobutler. 
Informatie hierover hangt op de vestigingen inclusief contactgegevens. 
 
Ondersteuning andere volwassenen 
Binnen Bloem werken we met vaste medewerkers en hebben we een vaste invalpoule. 
Hiervoor werven we PM-ers die veel beschikbaar zijn en flexibel inzetbaar. Door de poule 
klein te houden (maximaal 5 mensen) blijven deze medewerkers bekende gezichten voor 
ouders en kinderen.  
Mocht ook de invalpoule onverhoopt geen vervangend personeel opleveren, dan zullen 
we een invalkracht via het uitzendbureau inzetten om te voldoen aan de BKR. Het 
streven is om dit tot een minimum te beperken.  
 
Communicatie; overdacht: 

- We lezen elke dag voor we beginnen de ‘overdracht’ en kijken of er ‘belangrijke 
wijzigingen’ zijn. Zo beginnen we de dag geïnformeerd. 

- We schrijven per dag een overdracht naar elkaar in een aparte map. In de 
overdracht schrijf je volgende punten; 

 Aantal kinderen 
 Wie staan er op de groep 
 Welke activiteiten zijn er gedaan  
 Elk kind korte beschrijving van de dag  
 Ook eventuele zieke kinderen of medewerkers etc. 

 
- Onder ‘belangrijke wijzigingen’ geven we kort aan als er veranderingen bijv. 

voeding, zindelijkheidstraining of nieuwe afspraken met ouders zijn etc. We 
vermelden hierbij de datum.   

- Aan het begin van de dag geven we elkaar een korte praktische overdracht van 
de kinderen. We vinden het belangrijk dat we niet over de kinderen praten waar 
zij bij zijn.  

- Als er een invalkracht werkt dan geeft zijzelf aan, of een vaste collega, aan de 
ouders voor wie zij invalt. Ook wordt de invalkracht ‘aangestuurd’ door een vaste 
medewerker. De vaste medewerker blijft het meest bij de kinderen; zij is 
tenslotte het meest vertrouwde gezicht. 

- We vullen de daglijsten zorgvuldig in. Deze geeft ons overzicht over de dag en 
kan gebruikt worden in overdracht naar ouders. We willen ouders ook een leuke 
anekdote vertellen van de dag. Als geheugensteuntje schrijven we een 
steekwoord op de daglijst.  

- Een goede overdracht naar ouders vinden we belangrijk en daarom bespreken we 
deze voor zodat de late dienst een compleet beeld heeft van de dag. 

- In het digitale schriftje wordt ook bijgehouden wat er op een dag gebeurd, al dan 
niet met een fotoverslag. De ouder kan dit gedurende de dag al bekijken via de 
ouder-app op hun telefoon of tablet. 
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Afspraken pedagogisch medewerkers t.a.v. kinderen 
- We stemmen onderling regelmatig af om op 1 lijn te zitten naar de kinderen. 
- We praten niet over de kinderen waar zij bij zijn. We gaan hier met respect mee 

om. 
- We praten in het bijzijn van de kinderen alleen over kindvriendelijke zaken en 

gebruiken alleen correct, net taalgebruik en maken hele zinnen. We geven het 
goede voorbeeld geven in het gebruik van de Nederlandse taal. 

- We hebben een sensitieve responsieve houding. We praten op rustige toon tegen 
de kinderen en zorgen voor positieve formulering; dit draagt bij aan een goede 
sfeer op de groep. We benoemen het gewenste gedrag, geven alternatief als iets 
niet mag en gebruiken zo min mogelijk ‘nee’ en ‘niet’. We maken geen gebruik 
van dwang. Kinderen mogen meedoen, hoeft niet. 

- We zijn goed op de hoogte van de stand van zaken; 
o We lezen de overdracht en noteren als er nieuwe afspraken zijn. 
o De kindbesprekingen bespreken we vooraf als team. We lezen na het 

gesprek allen het verslag. 
 
Actief zijn met kinderen vinden we belangrijk;  

- We overleggen welke activiteiten we willen bieden op een dag, week etc. 
- Er altijd 1 pedagogisch medewerker bij de kinderen is.  
- We bieden elk dagdeel geleide activiteiten aan. 
- We eten samen met de kinderen en eten hetzelfde als de kinderen.  
- We spreken naar de kinderen op gewoon volume en stimuleren kinderen om dit 

ook te doen en naar elkaar toe te lopen als zij iets willen vertellen. 
- Pedagogisch medewerker hanteren dezelfde groepsafspraken naar de kinderen 

toe (zoals met zijn allen opruimen etc.).  
- Wij zorgen ervoor dat hoeken speelklaar en ingericht zijn aan het eind van de 

dag, dit daagt de kinderen uit om te gaan spelen. 
- Wij zorgen samen aan de hand van de protocollen voor een veilige, hygiënische 

en kindvriendelijke omgeving en werken volgens het beleid, protocollen en 
richtlijnen/afspraken van de organisatie. 

 
Afspraken pedagogisch medewerkers t.a.v. ouder 

- We zijn eerlijk en open naar ouders. Ook als er op Bloem onverhoopt iets misgaat 
bijv. een kind heeft langer geslapen dan is afgesproken.  

- We bespreken alles met ouders dus ook botsingen en ongelukjes worden gemeld. 
We denken hierbij aan de positieve formulering; we proberen het zo objectief 
mogelijk te beschrijven (aan de hand van feiten) en benoemen ook altijd wat er 
goed ging of leuk was.  

- We gaan in gesprek met de ouder als de wens van de ouder ingaat tegen wat wij 
vanuit ons beleid belangrijk vinden. We bespreken dit voor met collega’s om onze 
bevindingen te toetsen voor we het gesprek aangaan.  

- We maken tijd voor de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker. We 
stellen ons geïnteresseerd op door de ouder te groeten en vragen actief hoe het 
gaat. We geven ook duidelijk aan als we hier van afwijken (bijv. ik kom zo bij je; 
ik zwaai even met P.).  

- We vinden het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk om duidelijk afscheid 
te nemen tijdens haal en brengmomenten en leggen dit uit aan ouders. We 
zwaaien samen met het kind de ouders uit en aan het einde van de dag zwaaien 
we zowel ouder als kind weer uit.  
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- We vinden een goede overdracht aan ouders aan het eind van de dag belangrijk 
en stellen ons daarom hier proactief op. Heeft een ouder vaak weinig tijd hiervoor 
dan zullen we hierover het gesprek aangaan. In de overdracht komt minimaal aan 
de orde; 

o Slapen, eten bijzonderheden? 
o Wat heeft kind gedaan en hoe heeft hij/zij dat beleeft?  
o Leuke anekdote 

- We bespreken de overdracht naar ouder met elkaar door; we maken ons beeld 
compleet. Het afstemmen van thuis met Bloem met de ouder vinden wij 
belangrijk. 

- We overleggen onderling zodat we op 1 lijn staan naar ouders toe. We overleggen 
onderling bij twijfel en geven aan er later op terug te komen. We vallen elkaar 
nooit af naar ouders toe en spreken vanuit het team (we).  

- Eenmaal per 6 maanden houden we een kindbespreking met ouders (indien 
gewenst kan de periode tussen de kindbesprekingen in worden verkort).  

- Eventuele afspraken zijn op vaste tijden bijv.; bijv. tussen 12.30-15.00. Dit is 
afhankelijk van de groep en samenstelling en gaat in overleg met collega’s. 

- We bespreken actief met ouders verjaardagen en afscheidsfeestjes voor; hoe 
verloopt het en ook wordt de traktatie besproken. 

- Bij het opnemen van de telefoon vermelden we netjes de naam van het 
kinderdagverblijf en onze eigen naam. Enkel de vaste medewerker neemt de 
telefoon aan; zij kent alle ouders. Nieuwe medewerkers nemen de eerste periode 
de telefoon niet op. 

- We adviseren ouders als het gaat om het geven van hapjes, zindelijkheid en 
speengebruik etc. We zullen echter zelf niet met dit soort zaken starten. We 
volgen hierin de ritmes en gewoontes van thuis. Ouders starten thuis met bijv. 
zindelijkheidstraining en wij sluiten aan. We bespreken dan ook hoe we gaan 
aansluiten (bijv. al dan niet stickerbeloningssysteem). Uiteraard moet de aanpak 
binnen de richtlijnen van Bloem passen. 

- We noemen nooit namen van kinderen als er bijv. gebeten is. Ook bespreken we 
geen kind kenmerken of andere zaken in het bijzijn van ouders t.b.v. privacy. 

- We vinden veiligheid erg belangrijk binnen Bloem en spreken ouders ook aan op 
‘onveilig’ gedrag; 

o Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eigen kind (halen/brengen/borrels) 
o Hekjes sluiten en altijd tassen hoog 
o Kinderwagen mee naar huis of daarvoor bestemde plek 
o Geen eten meegeven naar Bloem. Indien dit wel gebeurd geven we aan 

dat we dit liever niet willen hebben. Er kan sprake zijn van allergie bij 
andere kinderen en we eten op Bloem altijd gezamenlijk.  

o Volgen van de groepsregels; bijv. niet rennen als het druk is 
o Kinderen niet alleen van de groep laten afgaan of opkomen  
o Kinderen nooit zelf deuren laten openen 
o We vragen ouders om voor 9.30 hun kind te brengen en als dat niet kan 

dan even te bellen. We willen dan graag met de dag beginnen en kunnen 
de laatkomers op de gang ‘overnemen’. Dit houdt de dag voorspelbaar 
voor de kinderen en draagt bij aan de emotionele veiligheid.  

- We vragen ouders om hun kind ook af te melden als ze niet komen (dagje thuis, 
vakantie etc.). We bellen ouders actief na als zij hun kind onverwacht niet naar 
de opvang brengen. We stellen ons geïnteresseerd op en vragen vriendelijk om 
de volgende keer voor 9.00 af te melden.  

- Ook bellen we ouders tussendoor als een kind bijv. erg gevallen is. De ouder is 
dan voorbereid als zij het kind komt halen.  

- Ruilen van dagen kan enkel binnen dezelfde werkweek mits er ruimte is. Deze 
verzoeken van ouders komen binnen bij de assistent leidinggevende en zij 
handelt dit verder af. 
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- Medicijnen worden bij voorkeur thuis toegediend. Een uitzondering maken we als 
het door de periodes van toedienen echt niet thuis geven kan worden. In dat 
geval moeten ouders een BIG formulier. Voorwaarde is dat medicijn thuis al een 
keer toegediend (i.v.m. mogelijke allergische reacties) en of er een bepaalde 
reactie is geweest. 

- Indien een kind thuis is gevallen van hoogte (bed of commode etc.), dan vragen 
we ouders eerst naar huisarts te gaan om het kind na te laten kijken voor het 
naar Bloem mag komen. Indien alles ok is, dan mag het kind naar Bloem komen. 
Indien het wekadvies gegeven wordt dan mag het kind pas weer komen wanneer 
het termijn van dit advies is afgelopen.  

 

1.7.5. Afspraken (huisregels) voor ouders 

Om optimale zorg en afstemming te krijgen hebben we in hoofdstuk 3 Ouderbeleid het 
oudercontact bij Bloem beschreven. 
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2.Werkplan 
 

2.1.  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de concrete invulling van de visie en doelen 
van Bloem. Het werkplan is afgepast op de locatie van de vestigingen en doelgroep.  
 
In dit hoofdstuk wordt het woord ouder gebruikt. Hiermee worden bedoeld biologische 
ouder(s), voogd(en) en verzorger(s). 
 
Met het woord pedagogisch medewerker(s) (pm(ers)) worden zowel M/V bedoeld. Met 
de assistent-leidinggevende wordt de direct leidinggevende zowel M/V bedoeld. 
 

2.2.  Werkplan Kinderdagverblijf Bloem 

Dit werkplan is voor de 3 vestigingen van Bloem. Deze liggen op 10 minuten loopafstand 
van elkaar in de rivierenbuurt in Amsterdam. Allee vestigingen hebben door hun korte 
afstand dezelfde doelgroep ouders en kinderen. We hanteren dezelfde visie (zie 1.3). 
 

2.2.1. Groepsindeling 

Kinderdagverblijf Bloem heeft 3 vestiging met ieder 2 groepen. Per vestiging is er een 
babygroep en een peutergroep. Babygroep is 0-2 jaar en peutergroep 2-4 jaar. In 
sommige gevallen is een kind van de babygroep eerder of later toe aan de peutergroep. 
Dit kind kan, mits de leidster-kind ratio dit toelaat, eerder of later overgaan naar de 
peutergroep.  
 
In totaal is er plek voor 46 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. M.b.t. inzet 
personeel houden we ons aan de leidster kind ratio die het convenant voorschrijft (zie 
1.4). 
 
De dienst van de eerste medewerker start om 7.30 en de laatste dienst eindigt om 
18.30. Bloem is open van 7.30-18.30 voor ouders en kinderen en is alle dagen behalve 
de officiële feestdagen geopend. Uitzondering hierop is de jaarlijkse studie dag ter 
deskundigheidsbevordering en/of teambuilding. Er is sprake van een vroege sluiting op 
kerstavond en oudejaarsdag. We sluiten dan om 17.00 uur. 
 

2.2.2. Dagindeling kinderdagverblijf Bloem 

Een vaste dagindeling geeft duidelijkheid en houvast aan de medewerkers en ook rust 
voor de kinderen (basisdoel 1, zie hoofdstuk 1) dit draagt bij aan het gevoel van 
veiligheid.  
 
Er zijn vaste momenten op de dag waarop de kinderen en de pedagogisch medewerkers 
gezamenlijk aan tafel zitten om te eten en te drinken. Ook zijn er vaste breng- en 
haaltijden (tot 9.30 en vanaf 16.30) om de rust op de groep zoveel mogelijk te 
waarborgen (verdere uitwerking 2.2.4. ‘dagelijkse binnenkomst en afscheid’). 
 
Zowel bij het brengen als het halen wordt er duidelijk afscheid genomen. Een ritueel 
hiervoor is het samen uitzwaaien van de ouder.  
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Voor het slapengaan is ook een vast ritueel, dat per kind kan verschillen. De kinderen 
kunnen daarvoor hun eigen ‘slaapspullen’ meenemen, die in hun eigen mandje of vakje 
liggen (andere rituelen in 2.2.4.). De kinderen mogen dus iets meenemen van thuis waar 
ze aan gehecht zijn, dit draagt bij aan verbinding tussen thuis en Bloem en brengt een 
gevoel van veiligheid met zich mee (zie ook basisdoel 1). 
 
We vinden naar buiten gaan belangrijk binnen Bloem en streven ernaar om elke dag 
naar buiten te gaan mits het weer het toelaat (zie ook 2.2.10).  
 
Wij vieren regelmatig feest met Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en met verjaardagen en 
afscheid van kinderen. Het kan zijn dat het feest gevierd wordt met het hele centrum 
bijv. tijdens een kerstlunch, maar meestal zal het op de eigen groep plaatsvinden 
(bijlage verlaten stamgroep). 
 
Ouders (en andere familieleden) zijn welkom met verjaardagen en afscheid op afspraak 
met de pedagogisch medewerkers. Voor de invulling van de verschillende feesten zijn er 
verschillende afspraken gemaakt (draaiboek feesten in ontwikkeling). 
 
Daarnaast besteden wij op de groep aandacht aan speciale gelegenheden als geboorte 
maar ook aan overlijden en scheiden (dit overigens na toestemming van de ouders). We 
stemmen de informatie af met hoe ouders het kind informeren en sluiten aan. 
 
Algemeen 
In de ochtend starten zowel de babygroep als de peutergroep beide met 1 pedagogisch 
medewerker. Dit geldt ook voor het einde van de dag vanaf 17.00. Er zijn dus altijd 
minimaal 2 medewerkers op de vestiging als er kinderen zijn. Regelmatig worden de 
haal en brengmomenten van de kinderen genoteerd om te controleren of er wordt 
voldaan aan de 3-uursregeling.  
 
Jonge baby’s hebben een vast ritme. Wij houden ons bij deze kinderen zoveel mogelijk 
vast aan het schema van thuis. De dreumes volgt het ritme van de groep maar slaapt 2 
keer. De peuters volgen het schema van de groep met een middagslaapje. 
 
Dagindeling baby's 
De baby’s hebben allemaal een eigen ritme, dus zij gaan slapen als ze moe zijn en 
krijgen de flesvoeding volgens een eigen ritme. We laten de kinderen langzaam wennen 
aan vaste etenstijden, te weten; 
 
07.30 - 09.30   Kinderen worden gebracht   
09.30 - 10.00   Fruit eten en hierna verschoonronde   
11.30 - 12.00   Brood eten met melk en hierna verschoonronde 
12.30 - 15.00   Slaapmoment grote baby’s en hierna verschoonronde    
15.30 - 16.00   Cracker en sap   
17.00    collega gaat naar huis, hiervoor luiercheck 
17.15    kinderen krijgen een tussendoortje komkommer of soepstengel 
16.30 – 18.30  Kinderen worden opgehaald   
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De activiteiten op de babygroep vinden buiten deze tijden plaatst en zijn sterk 
individueel gericht. Zo spelen wij motorische spelletjes, aangeven en teruggeven, zitten, 
kruipen, tekenen en plakken. De dreumesen stimuleren en begeleiden we tijdens vrij 
spel en stimuleren hun zelfstandigheid door te oefenen met zelf eten en drinken uit een 
bekertje ter voorbereiding voor de peutergroep. Daarnaast lezen wij vaak voor en zingen 
wij veel. Voor onze activiteiten maken wij o.a. gebruik van Uk en Puk. 
Ook gaan wij gaan met de babygroep naar buiten, bij voorkeur in de ochtend.  
   
Dagindeling peuters 
07.30 - 09.30  Kinderen worden gebracht   
09.30 - 10.00  Fruit eten en hierna verschoonronde   
11.30 - 12.00  Brood eten met melk en hierna verschoonronde  
12.45 - 15.00 Slapen (kinderen die niet meer slapen rusten/activiteit) en hierna 
verschoonronde  
15.30 - 16.00  Cracker en sap 
17.00    collega gaat naar huis, hiervoor luiercheck   
17.15    kinderen krijgen een tussendoortje komkommer of soepstengel 
16.30 – 18.30  Kinderen worden opgehaald 
 
Sommige kinderen krijgen op verzoek van ouders iets anders bij de lunch te drinken 
(water of sap). Standaard geven we echter halfvolle melk vanaf 1 jaar binnen Bloem. De 
kinderen krijgen 1 glaasje melk en krijgen water als zij nog dorst hebben. Dit om de 
hoeveelheid zuivel per dag niet te overschrijden. Dit is tevens de reden waarom het 
‘yoghurt moment’ is geschrapt. 
 
De activiteiten voor de peutergroep zijn zowel individueel als meer groepsgericht. Het 
kan de hele groep betreffen of een deel van de groep. De activiteiten zijn o.a. aan de 
hand van thema’s en een vast onderdeel is MEMO (eenmaal per 2 weken). Ook het 
bezoek van de tuinvrouw is (in het moestuin seizoen) een terugkerend onderdeel (om de 
week op een wisselende dag). De momenten voor vrij spel en activiteiten zijn op de 
peutergroep; 
 
07.30 - 09.30 brengen, overdracht/ activiteit 
10.15 - 11.30 
Tussen de middag activiteit voor wakkere kinderen 
16.15 – 18.30 uur halen, overdracht /activiteit 
 
De medewerkers doen verschillende huishoudelijke klussen als voorbereiden lunch, 
afruimen, schoonmaken, was opvouwen etc. Bij de klussen wordt het beste moment 
gezocht om dit te doen en blijft op dat moment de andere collega bij de kinderen. 
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Het begin en eind van de dag kunnen drukke situaties met zich meebrengen. Vrijspelen 
kan bijvoorbeeld als er nog/al minder kinderen zijn. Zijn er meer kinderen dan bieden we 
gestructureerde activiteiten aan bijvoorbeeld aan tafel duplo bouwen of puzzelen etc. 
Voor de babygroep staat het gericht aanbieden van speelgoed centraal (naast het 
speelgoed wat ze zelf kunnen pakken ook iets anders als de blokken aanbieden) en het 
begeleiden van het spel.  
 
Pauze pedagogisch medewerkers worden gehouden tussen 13.00 en 15.00 volgens de 3-
uursregeling. Pauzes worden zo gepland dat het de voortgang van de groep het minst 
wordt verstoord en daarom ronden we bij voorkeur we de pauzes zo vroeg mogelijk af.  
 
Pedagogisch medewerkers gaan om de beurt met pauze in de daarvoor bestemde 
ruimtes op kantoor of buiten.  
 
Tijdens de pauzes zijn er altijd minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig, dit ook 
in geval van calamiteiten. We helpen elkaar, ook de verschillende groepen indien nodig 
en maken altijd gebruik van de babyfoon voor de slaapkamers. 
 
Pedagogisch handelen bij overgangsmomenten 
We proberen de overgangsmomenten voorspelbaar te laten verlopen voor de kinderen. 
Dit geeft de kinderen rust en gevoel van veiligheid. We maken hiervoor o.a. gebruik van 
rituelen.  
Tijdens deze momenten betrekken we de kinderen bij wat er gaat gebeuren door steeds 
te benoemen wat we gaan doen. We benoemen eigen handelen en wat we van de 
kinderen verwachten (bijvoorbeeld als ik je naam noem dan mag je gaan plassen) en 
ook de gevoelens van kinderen.  
 
Daarbij zorgen we dat er 1 pedagogisch medewerker bij de kinderen blijft om het geheel 
te begeleiden en meer uit ‘wacht’ momenten te halen door boekjes voor te lezen, 
gesprekjes te voeren of liedjes te zingen. Een voorbeeld hiervan is het moment na het 
eetmoment waarbij de kinderen om de beurt gaan plassen en worden begeleid door 1 
medewerker bij de toiletten en de andere medewerker blijft bij de kinderen aan tafel en 
begeleidt een activiteit (voorlezen, muziek maken etc.). 
 
Ook bij het halen en brengen hebben we afspraken gemaakt. Zo wordt het spel van de 
peuters gekaderd door iets gericht aan te bieden aan tafel. Er ontstaat hierdoor ruimte 
om de ouders en kinderen die binnenkomen te kunnen ontvangen, overdracht te doen 
en ook het zwaai-ritueel goed uit te kunnen voeren.  
 
Andere overgangsmomenten zijn; van fruit naar verschonen, dan van verschonen naar 
spelen etc.  
 
We hebben een zingritueel voor het eten; we zingen samen een liedje. Bij Bloem ruimen 
we samen op met de kinderen na elk speelmoment. Hiervoor zingen we, om het ritueel 
kracht bij te zetten, een opruimlied. 
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2.2.3. Afspraken en rituelen rondom het eten 

Het tafelmoment is een belangrijke gelegenheid om aandacht te besteden aan de 
basisdoelen met nadruk op de sociale competentie en het eigen maken van normen en 
waarden. Het eetmoment is een gezamenlijk moment en daarom betrekken we alle 
kinderen erbij; een kind dat nog geen brood eet wordt op de babygroep in een wipper of 
met het ‘opzetstoeltje’ bij de tafel gezet en wordt bij het moment betrokken. 
Medewerkers eten ook mee met de kinderen; ook hetzelfde eten. Dit past binnen het 
sociale moment en zien eten-doet eten. 
 
We vinden het belangrijk om tijdens dit moment de huiselijke, gezellige sfeer te 
benadrukken (zie visie Bloem). Dit doen we door de tafel leuk te dekken, broodjes te 
smeren aan tafel, grote kinderen mogen zelf smeren.  
 
Ook als we buiten eten maken we het gezellig. De kinderen zitten op een picknickkleed 
of aan het kleine tafeltje.  
 
We stimuleren gesprekjes te hebben met de kinderen en de kinderen te betrekken bij 
bijvoorbeeld het bereiden van de maaltijd. We zingen een liedje vooraf om op een 
gezellige manier samen te beginnen met eten. Dit alles staat hieronder verder 
toegelicht. 
 
Hierop volgend hebben we de volgende afspraken gemaakt;  

- We maken de tafel gezellig door; gebruik bordjes (hier starten we al mee op de 
babygroep), verpakkingen/broodzakken niet op tafel maar gebruik broodmandjes. 

- Kinderen zitten aangekleed aan tafel, ook als zij bijv. na de lunch gaan slapen. 
- We ronden voor het eten het vorige moment af met de kinderen. Dit doen we 

door samen op te ruimen en we zingen het liedje; ‘we gaan opruimen’. 
- De kinderen op de babygroep krijgen een slabber om. 
- Op de babygroep zetten we de kinderen die nog niet eten ook aan tafel. We 

benoemen veel van wat we doen en noemen de kinderen bij hun naam en 
betrekken de anderen op elkaar ‘Piet, wat ben jij lekker aan het eten. Zien jullie 
dat?’. 

- Op de peutergroep mogen 2 kinderen helpen met tafeldekken en afruimen. 
- Vaak zijn de grote peuters eerder klaar met hun boterham dan de kleintjes. Om 

de grote peuters meer uitdaging te geven mogen kinderen vanaf 3 jaar hun brood 
zelf smeren. Kinderen van 2 jaar mogen het ook proberen. Let wel op gebruik 
kindermessen en stimuleer de kinderen om ze veilig te gebruiken (mes is om te 
smeren (en dus niet in je mond, niet mee ‘zwaaien’) maar op tafel leggen etc). 
Vanaf 3 jaar smeren de kinderen meerdere boterhammen zelf. 

- Om de rust te bewaren en de gezelligheid te waarborgen zit er altijd 1 
pedagogisch medewerker met de kinderen aan tafel, dit ook i.v.m. verstikking. 
We zorgen dat we alles al op tafel hebben staan zodat we niet van tafel hoeven 
om iets te pakken. We smeren de boterhammen aan tafel en kinderen worden 
zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse zaken: pedagogisch medewerker 
benoemt wat ze doet als ze boterhammen aan het smeren is voor de kinderen.  

- We plannen ’s ochtends de dag; wat gaan we eten, (waar) gaan we naar buiten, 
welke activiteiten gaan we doen en op de babygroep wordt gekeken naar wie er 
wanneer gaat slapen of een flesje krijgt. Dit laatste is belangrijk omdat schema’s 
van de kinderen niet gelijk lopen. Door hier van te voren naar te kijken, kunnen 
we inspelen op drukkere momenten.  
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- We houden de vaste eetmomenten aan. Dit zorgt voor de gezellige gezamenlijke 
tafelmomenten (zowel voor stukjes fruit en fruithapjes voor de kleintjes). 
Bovendien is het voor de andere kinderen verwarrend als er kinderen op andere 
momenten eten krijgen. We geven dit ook aan bij ouders en proberen 
gezamenlijke afstemming te vinden. Op de babygroep zijn de momenten ook vast 
maar kan het zijn dan een kindje eerder of later eet i.v.m. slapen. 

- Fysiek contact is erg belangrijk voor kinderen. Kleine baby’s krijgen daarom de 
fles op de arm en we geven de fles met aandacht.  

- We stimuleren de kinderen om recht te zitten aan tafel, wel zo gezellig. We zitten 
en smeren de boterhammen aan tafel en eten mee met wat de kinderen eten 
(voorbeeldfunctie).  

- Op de babygroep zitten de kinderen met tuigjes om (bij nieuwe tafels). Losse 
tuigjes worden zo vastgemaakt dat andere kinderen er niet bij kunnen 
(veiligheid). 

- Ook tussendoortjes als komkommer, eten we aan tafel. We maken ook van deze 
momenten een gezellig moment. Het zittend eten verkleint de kans op verslikken 
etc. 

- Aan tafel wordt er volop geoefend met sociale vaardigheden. Pedagogisch 
medewerker zorgt voor rust aan tafel door de verschillende gesprekken te 
structureren. Op de peutergroep worden de kinderen betrokken en uitgenodigd 
voor een gesprekje. De anderen worden gestimuleerd om naar elkaar te luisteren 
en om de beurt te praten. 

- Aan tafel besteden we aandacht aan normen en waarden; op de peutergroep 
stimuleren we de kinderen om netjes om een boterham te vragen, mond leeg 
eten voordat er gepraat wordt, kleine hapjes te nemen, ‘asjeblieft’ en ‘dankjewel’ 
te zeggen etc. Ook stimuleren we de zindelijke kinderen om of voor of na het 
eten naar de wc te gaan. We waarborgen een gezellige sfeer aan tafel en gaan 
flexibel om met het oefenen in beleefdheidsvormen. 

- Vooraf zingen we een liedje zodat de kinderen weten dat we gaan beginnen en 
doen dit gezamenlijk ‘smakelijk eten’ of ‘plantjes krijgen water’. We doen dit bij 
elk eetmoment. Voor de individuele flessen zingen we niet. 

- We stimuleren het helpen van elkaar; zo vragen we aan de kinderen om broodjes 
door te geven en kunnen ook aan een grote peuter vragen om een jongere peuter 
te helpen.  

- Kinderen mogen kiezen wat ze op hun brood willen (waarvan 1e broodje hartig). 
We bieden deze keus bewust aan. Bij de grote kinderen van de babygroep maken 
we daar al een begin mee. Kinderen die nog niet praten kunnen het bijv. 
aanwijzen. 

- We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met verschillende smaken, 
omdat kinderen van nature eerder geneigd zijn zoet te eten, bieden wij hartig aan 
als eerste boterham. Het 2e broodje is dan zoet of hartig als de kinderen hiervoor 
kiezen. We bieden verschillende smaken door gevarieerd vleeswaar. We houden 
rekening met allergieën en gewoonten.  

- We stimuleren kinderen om nieuwe dingen te proberen. Geen dwang wel 
stimuleren om te proeven. Als kinderen het na het proeven het niet lekker vinden 
dan belonen we ze voor het feit dat ze goed geproefd hebben en wordt er een 
hartige boterham aangeboden. 

- We houden ons aan het voedingsbeleid van Bloem.  
- De kinderen krijgen hun drinken en eten tegelijk aangeboden. We willen kinderen 

de vrijheid geven om te kiezen. Kinderen kiezen zelf of ze óf eerst eten óf eerst 
drinken. Kinderen die moeite hebben met drinken stimuleren we door ze na elke 
boterham een paar slokken te nemen. 
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- We stimuleren kinderen om hun bord leeg te eten of eerst het gesmeerde brood 
te kiezen van de schaal; de gedachte erachter is dat het zonde is om weg te 
gooien; waarde van eten. Uiteraard gaan we hier flexibel mee om. Soms is het al 
knap als het kind 1 stukje korst opeet en de rest alvast is weggehaald. Dit 
verschilt per kind en per situatie.  

- We verplichten het op eten van de korsten niet maar stimuleren het wel door 
bijvoorbeeld kleine stukjes te snijden als kinderen moeite hebben, een korst laten 
liggen rest weghalen, positief te reageren bij opeten.  

- Er wordt ook op een positieve manier gereageerd op onwenselijk gedrag door 
alternatief gedrag te benoemen; als een kind met zijn beker gaat slaan op de 
tafel dan zeggen we; ‘ga maar lekker drinken uit je tuitbeker’. Of als een kind de 
korsten op de grond gooit; ‘korsten zijn om op te eten’.  

- Kinderen krijgen bij het fruit eten verschillende soorten fruit aangeboden. Dit 
heeft als doel kinderen te laten wennen aan verschillende smaken. Op de 
babygroep zijn er aparte afspraken over bijv. citrusvruchten. 

- We hanteren niet een strikt aantal boterhammen voor de kinderen. Voor sommige 
kinderen krijgen medewerkers van ouders een ‘maximum’ mee. Indien we 
denken dat het kind nog honger heeft dan gaan we het gesprek met ouders aan. 

  
Op het gebied van hygiëne en veiligheid hebben we de volgende afspraken: 

- We koken niet op de groepen i.v.m. veiligheid; hete pannen, kookplaat etc. Eten 
maken met de kinderen vinden we wel een waardevolle activiteit en dus kunnen 
er wel koude gerechten met de kinderen worden gemaakt. 

- Handen wassen voor het eten. Dit ook op de babygroep, we doen dit met een 
washand per kindje. We maken hier een gezellig ritueel van door bijv. een 
bepaald liedje te zingen. 

- Op beide groepen poetsen de kinderen na het eten zelf hun gezicht en handen 
schoon met een schone natte washand (zonder zeep) als we nog aan tafel zitten. 
Dit is een duidelijke afronding van het eetmoment. We stimuleren hiermee de 
zelfstandigheid. We poetsen de kinderen wel na. Babygroep poetst na elk 
tafelmoment en de peuters na de lunch of indien vies. Na de cracker en het fruit 
moment kan dit voor de peuters ook gedaan worden bij kinderen die vies zijn. 
Peuters worden gestimuleerd om de gebruikte washand in de wasmand te gooien. 

- Medewerkers laten geen messen liggen, ook niet bij even opstaan om iets te 
pakken. We nemen de messen dan mee. 

- We coderen het eten met de datum bij opening. We hanteren de bewaartermijnen 
zoals die hangen in de keuken. Open verpakkingen doen we in zakjes. 

- We maken gebruik van het schoonmaakrooster en maken volgens deze planning 
de koelkast schoon. 

- We letten er bij de babygroep op dat bekers niet ‘verwisseld’ worden. Elk kind 
gebruikt zijn eigen beker. 
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2.2.4. Wen- en afscheidsrituelen  

 
Ouders die zich inschrijven komen op de wachtlijst te staan en kunnen zich inschrijven 
voor een voorlichtingsavond om een van de vestigingen van binnen te bekijken en te 
horen over de werkwijze van Bloem. In de voorlichting worden standaard een aantal 
punten behandeld  
 
Rondleiding, plaatsing en intake en mentorschap 
Als er een plaats is voor een kindje dan neemt de assistent-leidinggevende contact op 
met de betreffende ouder(s)/verzorger(s) en maakt een afspraak voor een rondleiding. 
 
We vinden het belangrijk dat Bloem snel een vertrouwde en herkenbare plek wordt voor 
nieuwe ouders en kinderen en besteden hier daarom in de rondleiding expliciet aandacht 
aan. Tijdens de rondleiding heten we ouders welkom. Medewerkers groeten de ouders en 
stellen zichzelf voor.  
  
Om meer duidelijkheid en overzicht te scheppen voor ouders wordt er nadat ouders een 
plek hebben geaccepteerd een introductiegesprek gepland met de assistent 
leidinggevende. Vier weken voor de startdatum van het contract worden ouders gebeld 
om een afspraak te maken. Het gesprek vindt plaats ongeveer twee weken voor de start. 
In het gesprek wordt  aandacht besteed aan de visie van Bloem en praktische informatie 
op organisatie niveau (bijvoorbeeld wanneer neem je contact op met assistent 
leidinggevende). Ouders krijgen de vertelde informatie mee op papier alsmede een 
toestemmingsformulier (bijv of een kind op de foto mag, of mee mag naar een 
uitstapje). Na dit gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en het 
wennen op de groep.  
 
Hierna volgt de intake op de groep waarin gewoontes en wensen uitgebreid worden 
doorgesproken en er wordt aan ouders gevraagd om een foto mee te nemen. De intake 
vindt plaats op de eerste wendag. Ouders nemen het ingevulde toestemmingsformulier 
mee terug en eventuele bijzonderheden daaruit worden besproken in de intake. Een van 
de medewerkers van de groep wordt de mentor van het kindje. In de praktijk wordt dit 
als volgt georganiseerd; de mentor doet de intake op de groep van 10.15-10.45. Ouders 
blijven na het gesprek nog een half uurtje op de groep om eventueel het kindje op zijn 
of haar gemak te stellen en om zo zelf de sfeer op de groep te kunne proeven. 
 
Mentorschappen worden door de groepen zelf verdeeld waarbij wordt gekeken naar de 
gemeenschappelijke dagen van kind en pedagogisch medewerker; de mentor wordt zo 
gekozen dat hij/zij het kind dus het meest ziet. De mentor zal de kindbesprekingen doen 
op de betreffende groep en houdt de observatielijsten (focus op kinderen) m.b.t. 
ontwikkeling bij.  
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Voor de herkenbaarheid hangen we op de groep foto’s van de kinderen met de 
geboortedatum en de opvang dagen erbij. De foto plakken we op een bloem van papier. 
In de intake vragen we ouders om een foto mee te nemen. De foto’s worden elk jaar (bij 
elke verjaardag) vervangen i.v.m. herkenbaarheid.  
 
Wennen 
Een goede wenprocedure is van groot belang voor een goede start bij Bloem. Het 
wennen start op de datum van het contract. Het is een periode voor ouders en kinderen 
om zich veilig te gaan voelen in de groep en op het kinderdagverblijf. Er is tijd om elkaar 
te leren kennen, om een vertrouwensband op te bouwen en er is tijd voor overleg en 
overdracht.  
Tijdens deze periode nemen we de tijd voor het nieuwe kind. We kiezen er daarom voor 
om het wennen in stapjes te doen. De mentor is zoveel mogelijk nabij het nieuwe kind 
tijdens deze beginperiode. Op deze manier leren ze elkaar beter kennen. We kiezen 
ervoor om hier tijd en aandacht voor te nemen en streven er daarom naar om één 
wenkind per dag te hebben. 
 
Bij het wennen van een baby op de babygroep streven wij ernaar om de baby 3 keer een 
(dag)deel op de groep te laten wennen. Bloem went vanaf de officiële startdatum en  
binnen 3 opvang dagen. Een kind dat 3 dagen komt went dan dus de 1e week, voor een 
kind dat 2 dagen komt is dit 1,5 week.  
 
We vinden het belangrijk dat ouders ook even de groep ervaren samen met hun baby of 
peuter. De eerste wendag nodigen we ouders daarom van 10.15-11.00 uit om samen 
met hun kindje op de groep te zijn en de groep te verkennen. Om 11.00 neemt de ouder 
afscheid van zijn of haar kind. De ouder komt dan om 12.30 terug om het kindje te 
halen.  
 
Wenschema wordt samen met ouder(s) van de baby gemaakt. Globaal hanteren we; 
Dag 1 10.15-12.30 
Dag 2  10.15-14.30 
Dag 3 10.15-16.30 
 
1e echte dag is een hele dag 
Gedurende deze dagen houden we rekening met het ritme van de baby en nemen 
contact op met ouders als de baby bij ophaaltijd nog slaapt. 
 
Als kinderen over gaan van de babygroep naar de peutergroep dan wennen ze 4 weken. 
De opbouw van het wenschema ziet er zo uit; 
- 1e week 9.30 tot lunch (11.30) 
- 2e week 9.30 tm lunch (12.30) 
- 3e week 9.30 tm slapen (ongeveer 15.00) 
- 4e week hele dag 
 
De eerste 3 weken start het wennen om 9.30 de medewerker van de babygroep brengt 
het kindje dan ook om 9.30 naar de peutergroep en draagt de overdracht van de ouder 
over.  
Bij het terugbrengen door de peuter medewerker naar de babygroep, draagt de peuter 
medewerker over aan de baby medewerker hoe het wennen is gegaan die dag en wat 
het kindje gedaan heeft. 
De laatste week brengt de ouder het kindje direct naar de peutergroep.  
 
Voorafgaand aan het wennen bij de peuters is het overgangsgesprek (zie bijlage). Dit 
heeft als doel om ouders te informeren hoe het er aan toe gaat op de peutergroep en 
pedagogisch medewerker van de babygroep draagt samen met ouder(s) informatie over 
van het wenkind. 
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Pedagogisch handelen tijdens wennen 
• Pedagogisch medewerker maakt continu contact en ondersteunt het kind. 

Pedagogisch medewerker legt uit en maakt het kind wegwijs op de groep door 
een ‘rondleiding’. Pedagogisch medewerker zit naast of dicht bij het kind en zorgt 
voor oogcontact en positieve bemoedigende woorden. 

• Pedagogisch medewerker begeleidt het kind tijdens vrij spel door op de groep 
nabij het kind te zijn door bijvoorbeeld op de grond bij hem te gaan zitten en met 
hem te spelen. Geleidelijkheid is van belang. 

• Kijken naar het kind; wenperiode is een periode om het kind goed te leren 
kennen en natuurlijk om het kind te laten wennen aan nieuwe omgeving, 
kinderen en begeleiding. Hoe drinkt het kind zijn fles, hoe gaat het met slapen 
etc. 

• We introduceren het kind bewust in de groep. Er hangt een ‘welkom’ poster op de 
deur en met de kinderen van de peutergroep zingen we als ritueel het ‘namen’ 
lied. (‘goedemorgen..blij je weer te zien’). We betrekken de kinderen op de 
peutergroep ook in het wegwijs maken van het nieuwe kind; ‘zou je ..willen laten 
zien waar hij dat kan opruimen?’  

• Een nieuw kind moet wennen aan nieuwe omgeving etc. Om deze reden streven 
we ernaar een kind een vast bedje te geven zeker gedurende de eerste periode. 
Ook gaan we soepel om met het gebruik van de speen en speelgoed als we zien 
dat een kindje dit nodig heeft in deze eerste periode. 

• Kinderen van de babygroep worden, voor ze gaan wennen, voorbereid op de 
peutergroep. We oefenen daarom met zelf aan en uitkleden en uit een beker 
drinken.  

 
Geboorte broertje of zusje 
Broertjes en zusjes worden met voorrang geplaatst.  
Op de groep besteden we aandacht aan de geboorte van een broertje of zusje op de 
groep. Grote broer of zus maakt iets voor zijn of haar broertje of zusje; zij mogen ook 
uitdelen en er komt een aankondiging op de deur met ‘..heeft een broertjes/zusje 
gekregen’.  
Van Bloem krijgen ouders een kaart. 
 
Dagelijks binnenkomst en afscheid 
Om voor ouders inzichtelijk te maken wie er die dag aanwezig is (geweest), schrijven we 
de namen per dag op het raam. Ook dragen de medewerkers Bloem shirts zodat direct 
duidelijk is voor ouders wie er die dag voor Bloem werken. Als een ouder binnenkomt 
dan stappen we actief op deze ouder af en maken oogcontact. Naast de ouder begroeten 
we ook het kind enthousiast ‘leuk dat je er bent!’ We stellen ons geïnteresseerd op en 
vragen hoe het gaat en nemen de tijd voor de overdracht van de ouder en zorgen 
daarbij dat we de kinderen niet uit het oog verliezen. Wij vertellen wat we van plan zijn 
die dag en de bijzonderheden als een verjaardagfeestje, een keer warm eten etc. Indien 
we in gesprek zijn met andere ouders dan groeten we de binnenkomende ouder en 
geven aan ‘er zo aan te komen’.  
Een duidelijk begin en eind van de dag geeft houvast aan een kind en draagt bij aan het 
gevoel van veiligheid. We nemen daarom zowel op de peutergroep als de babygroep de 
tijd om duidelijk afscheid te nemen als ouder(s) weggaan. Ritueel is dat kind en 
pedagogisch medewerker samen de ouder(s) uitzwaaien. 
 
Indien er een invalkracht staat ingeroosterd dan heeft het de voorkeur dat er een 
bekend gezicht de vroege dienst heeft. Dit is belangrijk voor het gevoel van vertrouwen 
van de kinderen (en ouders) en zorgt dat het afscheid makkelijker verloopt. 
 
Indien het kind (of de ouder) moeite heeft met afscheid dan adviseren we ouders. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Kind heeft iets meer tijd nodig bij afscheid: advies kan zijn dat ouder en kind 
eerst een boekje lezen samen. 
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- Soms duurt het afscheid te lang voor het kind: we bespreken met ouders af dat 
we het afscheid kort houden en dat ouders niet meer terug de groep op komen 
als het afscheid geweest is.  

- Soms vinden ouders dit moment lastig en stellen dan voor om stilletjes weg te 
gaan. We vertellen ouders dat we het duidelijk vinden voor het kind als er wel 
een afscheid is en dat dit belangrijk is voor het gevoel van veiligheid en 
bespreken hoe we dit gaan aanpakken. 

- Heeft een kind moeite met afscheid dan bellen we de ouder vaak ook even om te 
vertellen hoe na het afscheid verder is gegaan. 

 
Indien een kindje moeite heeft met afscheid dan handelen we als volgt; we benoemen 
naar het kind bij het afscheid dat ouder(s) weggaan maar het kind ook weer komt 
ophalen. We ontvangen het verdriet en boosheid van het kind door het gevoel te 
verwoorden en geven het kind het gevoel dat deze emoties er mogen zijn en te troosten 
door bijvoorbeeld op schoot te zitten later proberen we het kind af te leiden. 
We vragen ouders om hun kinderen voor 9.30 te brengen omdat we dan met ons 
dagprogramma starten. Zijn ouders wat later dan kunnen we ervoor kiezen om het kind 
over te dragen op de gang om zo het groepsprogramma het minst te verstoren en 
leggen dit ook uit aan de ouders.  
 
Ophalen is vanaf 16.30. Indien ouders eerder willen halen dan kan dit natuurlijk altijd. 
Wel vragen we ouders dit van te voren aan te geven zodat we hier rekening kunnen 
houden met het programma en het kind kunnen voorbereiden dat het straks al wordt 
opgehaald. 
 
Aan het eind van de dag is er ook een duidelijk afscheid tussen pedagogisch medewerker 
en ouder en kind. Pedagogisch medewerker neemt hierin het voortouw. Ook als een 
pedagogisch medewerker naar huis gaat groet ze de kinderen en alle collega’s.  
 
Afscheid 
Op de laatste dag op Bloem is er een afscheidsfeestje. Ouders worden hiervoor door 
pedagogisch medewerker in de week voor het afscheid uitgenodigd voor een 
eindgesprek. De tijden hiervoor zijn tussen 12.30-15.00 i.v.m. de 3-uursregeling, duur is 
15 minuten tot max half uur. Indien het niet lukt om dit tussen de middag te plannen 
dan is 17.00 nog een optie. Een medewerker werkt dan maximaal een half uur over.  
 
In dit eindgesprek wordt teruggeblikt op de tijd bij Bloem; hoe was het voor ouders en 
het kind? Ook wordt de traktatie voor besproken zodat dit volgens het traktatie beleid 
(en voedingsbeleid) van Bloem. Het afscheidsfeestje  is van 16.00-16.30.  
De laatste dag staat in het teken van het afscheid nemen. Gedurende de dag is er 
aandacht voor de peuter en mag het kind ‘speciale klusjes’ doen als de 'juf helpen’.  
 
Het kind krijgt een afscheidsmuts en mag zelf liedjes kiezen die worden gezongen.  
Ook hangt er een poster op de groepsdeur met ‘ik ga naar school-poster’ of ‘daag, 
lieve..’  mocht het kind niet naar school gaan. Voor het feestje worden er slingers 
opgehangen.  
 
Het kind krijgt de volgende dingen mee; 

- Persoonlijke map met knutsels 
- Muts 
- Boekje ‘ik ga naar school’ indien van toepassing 
- ‘bloem met foto’ 

 
Kinderen en pedagogisch medewerker zwaaien het vertrekkende kind uit en zingen het 
afscheidsliedje.  
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Als het kind 4 jaar wordt gaat het naar school. We willen de overgang zo gemakkelijk 
mogelijk maken naar school. Om deze reden vullen pedagogisch medewerkers, op 
verzoek van ouders, een overdracht formulier voor de school in welke met ouders wordt 
besproken en mee krijgen bij het eindgesprek. 
 
Voor verjaardagen, geboorte broertje of zusje en feestdagen zijn er aparte afspraken  
 

2.2.5. Afspraken en rituelen rondom slapen 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen tijdens het slapen gaan. Als 
kinderen zich prettig en veilig voelen dan zullen ze meer tot rust komen en wellicht zelfs 
beter slapen. Rituelen en afspraken zijn daarom ook hier belangrijk en daarom brengen 
we de kinderen op dezelfde manier naar bed. Deze vaste bewuste rituelen zorgen voor 
voorspelbaarheid en veiligheid; basisdoel 1. 
 
De kinderen worden na de lunch eerst uitgekleed en dan verschoond. Op de peutergroep 
mogen de peuters die nog niet aan de beurt zijn of al klaar zijn lezen een boekje bijv. in 
de ‘knusse hoek’ en worden om de beurt geroepen door pedagogisch medewerker.  
 
Om de baby’s niet te lang te laten wachten aan tafel kan er ook voor gekozen worden 
om een liedje te zingen of de kinderen uit de stoel te halen en ze op de mat een boekje 
te laten lezen. Op deze manier stimuleer je de ontwikkeling. De kinderen worden hier 
een voor een verschoond en naar bed gebracht. Ook hier is duidelijk afscheid nemen 
belangrijk voor de kinderen die gaan slapen maar ook de kinderen die nog wakker 
blijven. We zwaaien daarom, voor we elk kindje naar bed brengen, samen met het 
kindje even naar de andere kinderen in de groep.  
 
We besteden tijdens dit moment aandacht aan de zelfstandigheid. Kinderen worden 
gestimuleerd om zichzelf uit te kleden, ook bij de oudere baby’s. Bij de peuters wordt 
gestimuleerd dat ze zelf hun luier uit kunnen doen etc. 
  
Veiligheid en hygiëne afspraken: 

- We werken volgens het protocol veilig slapen. Aantal belangrijke speerpunten 
zijn;  

o Kinderen die slapen hebben toezicht nodig van pedagogisch medewerker 
i.v.m. wiegendood. Om de 15 minuten wordt er gekeken in de slaapkamer 
hoe de kindjes erbij liggen; liggen ze niet tegen de spijlen aan of 
erdoorheen etc. Indien er een baby op zijn buik mag slapen (als ouders 
hiervoor getekend hebben) dan is dit duidelijk aangegeven op het bedje. 
Anders draaien we de kinderen terug naar hun rug.  

o Pedagogisch medewerkers gebruiken een wekkertje en zetten deze tijdens 
het slapen steeds op 15 minuten en tekenen de aftekenlijst af na hun 
‘check’.  

o Op alle slaapkamers wordt er gewerkt met babyfoons. We horen zo snel 
als een kindje bijv. wakker wordt zodat we de onrust voor de andere 
kinderen kunnen beperken door ze direct uit bed te halen. 

o Buikslapen gebeurt nooit op initiatief van de pedagogisch medewerker. 
Ouders moeten hier schriftelijke toestemming voor geven door het 
ondertekenen van een schriftelijke verklaring.  

o We gebruiken binnen Bloem geen kussens in bed i.v.m. wiegendood. Bij 
speciale kussens voor de ronding van het hoofd wordt door het 
management van Bloem gekeken welk materiaal er gebruikt wordt, is een 
medische verklaring van een arts nodig en een schriftelijke verklaring van 
ouders. 
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o Voor zowel peuters en baby’s is het gebruik van een hoofdkussen niet 
nodig (bouw nek etc. is anders dan bij volwassenen). Op de groep 
gebruiken we alleen kussens op de grote mat. Dit is om er een gezellig 
hoekje van te maken om boekjes te lezen op de mat met de dreumesen. 
Er liggen geen kussens in de box; dit kan nl. gevaarlijk zijn i.v.m. 
wiegendood en bovendien belemmert het kinderen in de ontwikkeling bij 
het leren rollen etc. 

o Kinderen op de babygroep hebben kinderen een slaapzak aan.  
o De slaapkamers hebben een thermometer om de temperatuur in de gaten 

te kunnen houden. 
- Voor het slapen worden de kinderen verschoond. Zindelijke kinderen gaan voor 

het slapen gaan naar het toilet. 
- Speldjes, elastiekjes, koortjes, broeken, capuchon truien etc. gaan allemaal af en 

uit tijdens het slaapmoment. Dit is om eventuele beknelling of verstikking te 
voorkomen. Op de babygroep hebben kinderen, mede om deze reden een 
slaapzak aan. Bij de peuters doen we de broeken en shirtjes met linten, knoopjes 
uit. 

- Pedagogisch medewerker communiceert duidelijk naar elkaar wie er wanneer op 
bed gelegd wordt. Dit is vooral op de babygroep belangrijk vanwege de 
verschillende ritmes van de kinderen. 

- Pedagogisch medewerkers sluiten de bedden goed en checken dit van elkaar. 
- Op de babygroep gebruiken we zoveel mogelijk de onderbedjes. De kinderen die 

zich kunnen optrekken gaan bij voorkeur in een onder bedje. Vanaf het moment 
dat kinderen zich optrekken, gaan ze ook niet meer in de hoge box.  

- Als kinderen uit bed zijn dan doen we de slaapzakken uit; dit geeft kans op vallen 
etc. Met een kind dat bijv. even rustig wakker wil worden op schoot wachten we 
uiteraard nog even. 

- Als een kind in slaap valt in een wipstoeltje dan houden wij de tijd in de gaten. 
Wipstoeltje is namelijk niet goed voor de ontwikkeling van het ruggetje en kan 
zelfs scheefgroei van de rug veroorzaken. Indien een kindje slapend gebracht 
wordt in een maxi-cosi dan vragen we hoelang het kindje er al in zit, noteren 
deze tijd en houden wederom de tijd in de gaten.  

- Indien het kind in de box in slaap valt, dan kunnen we ervoor kiezen om het 
kindje daar te laten slapen. We halen dan harde objecten uit de box, zorgen dat 
het kind warm genoeg ligt (ook niet te warm i.v.m. warmtestuwing). Kinderen 
slapen niet in een voedingskussen! 

- Op de peutergroep blijft pedagogisch medewerker in de slaapkamer totdat 
iedereen slaapt. Pedagogisch medewerker kijkt, voor ze de slaapkamer uitgaat, of 
iedereen er ‘goed’ bij ligt en zorgt dat de babyfoon aanstaat.  

- Hygiëne; elk kind heeft zijn eigen laken en deken en deze worden wekelijks 
verschoond.  

- Spenen en knuffels mogen mee naar bed mits eerst gecheckt op eventuele 
gaatjes (speen) en of alle onderdelen goed vastzitten (geldt ook voor knuffels). 

 
Pedagogisch handelen en rituelen tijdens het naar bed gaan en weer wakker worden  

- We brengen de kinderen met bewuste aandacht naar bed. Kinderen die wennen 
worden dichtbij pedagogisch medewerker gehouden. Soms hebben kinderen 
moeite om in slaap te komen. De medewerker helpt het kindje dan door 
bijvoorbeeld naast het bedje en aait of zingt kinderen in slaap indien nodig. Op de 
peutergroep blijven we in de slaapkamer totdat iedereen slaapt en we helpen de 
kinderen om tot rust te komen door een muziekje, liedje of boekje voor te lezen. 

- De pedagogisch medewerker maakt kinderen sociaal attent door met het kindje 
dat gaat slapen te zwaaien naar de andere kinderen die wakker blijven. 

- Baby’s volgen eigen ritme en gaan langzaam aan richting het ritme van de 
dreumes en peuters. 
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- Kinderen slapen zoveel mogelijk in hetzelfde bedje i.v.m. herkenbaarheid en 
emotionele veiligheid (basisdoel 1), dit geldt vooral voor jonge en nieuwe 
kinderen. We maken dit inzichtelijk aan de hand van een beddenschema in de 
slaapkamer. 

- Voor het naar bed gaan willen we de kinderen rust geven. We praten rustig op 
zachte toon en nemen de tijd tijdens het naar bed brengen. Er is veel ruimte voor 
fysiek contact als een knuffel. We betrekken de kinderen op elkaar door 
welterusten te wensen en gedag te zeggen. Ook pedagogisch medewerker neemt 
duidelijk afscheid bij het naar bed brengen. 

- Als we een peuter wakker ‘moeten’ maken bijvoorbeeld rond half 4 dan doen we 
dit op een rustige manier; we leggen onze hand op de rug/buik en aaien, praten 
zacht en halen het kind rustig uit bed. Kinderen die net wakker zijn mogen rustig 
bijkomen. Sommige kinderen zitten graag even op de bank of op schoot voor ze 
worden aangekleed. 

- Hoe gaan we om met makkelijke en moeilijke slapers. Hoe gaan we om met 
kinderen die huilen voor het slapen gaan? We gaan dan in gesprek met ouders; is 
dit thuis ook zo? Deze kinderen leggen we dan bijvoorbeeld iets eerder in bed 
zodat zij slapen als de andere kinderen naar bed gaan.  

- De behoefte van de kinderen staat centraal. Huilt het kind en komt het niet in 
slaap? Dan proberen we het na ‘even spelen’ weer.  

- Kinderen die wakker zijn halen we uit bed om de rust voor de andere kinderen in 
de slaapkamer te bewaren. Indien een kind wakker is maar nog niet is 
uitgeslapen proberen we, door erbij in de slaapkamer te zitten, het kind weer in 
slaap te brengen.  

- Op de peutergroep maken we geen gebruik meer van slaapzakken maar slapen 
de kinderen alleen onder een dekentje.  

- Kinderen krijgen hun eigen speentje of knuffeltje voor ze gaan slapen. 
Speengebruik beperkt zich tot ‘alleen in bed’ op de peutergroep. Op de babygroep 
gaan we hier ook bewust mee om. We proberen het speengebruik gedurende 
wakkere momenten af te bouwen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden bijv. 
bij ziekte etc. 
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2.2.6. Activiteiten en Uk en Puk 

We vinden het belangrijk dat we actief omgaan met de kinderen en de ontwikkeling 
actief te stimuleren. Kinderen mogen mee doen maar hoeft niet. 
 
Om goed aan te sluiten op de ontwikkeling gebruiken we het observatiesysteem ‘Focus 
op kinderen’. Omdat we weten waar een kind op een bepaald moment mee bezig is 
kunnen we onze activiteiten hier goed op aansluiten en overvraging voorkomen.  
 
We zorgen dat geleide activiteiten betekenis hebben voor de kinderen. Door goed te 
kijken naar waar kinderen mee bezig zijn (wat bij hen leeft) en hierbij aan te sluiten. 
Uitgangspunt is ook dat kinderen plezier ervaren en mee willen doen. Dit is de basis 
waar vanuit kinderen leren.  
Voor het aanbod door de dag heen hebben we verschillende afspraken gemaakt over het 
aanbieden van activiteiten over frequentie en variatie (zie planning UK en Puk). Als extra 
activiteiten bieden we een keer in de twee weken muziekactiviteiten van MEMO en komt 
de tuinvrouw op bezoek om met de kinderen te zaaien, onkruid wieden of oogsten. 
 
Thema’s gedurende het jaar 
Activiteiten worden aangeboden aan de hand van een thema. Medewerkers kunnen 
kiezen uit een uitgebreide lijst met thema’s die is opgesteld door de pedagogisch 
leidinggevende. Deze thema’s kunnen aansluiten bij het jaargetij, feestdagen etc. Elke 
groep heeft hetzelfde thema zodat het thema op de hele vestiging gedragen wordt ook 
door broertjes en zusjes.  
 
Het thema en de activiteiten wordt afgepast aan de leeftijd van de groep en 
samenstelling.  
 
Weekplanning 
We vinden het belangrijk om kinderen de keus te geven tussen vrij spel in verschillende 
hoeken en een geleide activiteit en streven ernaar om elke dagdeel een activiteit te 
bieden. Kinderen laten kiezen is belangrijk voor ontwikkeling van het zelfbewustzijn.  
 
Kinderen die niet mee willen doen met de activiteit kunnen kiezen voor vrij spel. In de 
praktijk willen kinderen echter vaker wel meedoen. 
 
Vanuit de visie vinden we naar buiten gaan met de kinderen belangrijk. We streven er 
daarom naar om elke dag naar buiten te gaan en hier ook activiteiten aan te bieden. 
 
Omdat we gedurende de dag actief met de kinderen omgaan, kiezen we een vast 
moment in de week om de activiteiten te plannen. Eenmaal gepland maakt het de 
uitvoering makkelijker en weet elke medewerker wat er komt. Ook de invallers kunnen 
beter meedraaien in het activiteiten aanbod. We gebruiken hiervoor de planning van Uk 
en Puk. 
 
Afspraken en rituelen rondom vrijspel en activiteiten 
 
Algemeen 

- De groepen zijn zo ingericht dat veel speelgoed zelf te pakken is voor de 
kinderen. We presenteren het speelgoed op een uitdagende manier; ingericht 
keukentje, poppen aangekleed etc. Kinderen kunnen hierdoor tijdens vrij spel zelf 
een keuze maken en de presentatie prikkelt hen tot spel. 

- We streven ernaar om elk dagdeel een activiteit aan te bieden. 
- We zijn buiten actief bezig met de kinderen. We bieden dan ook buiten 

activiteiten aan, dit kan aan de hand van Uk en Puk (afhankelijk van het weer) 
voor andere activiteiten zie bijlage activiteiten buitenspelen. 



 

 

Pedagogisch plan Kinderdagopvang Bloem© 2017 versie 12  pagi     
 

- We bereiden de activiteiten voor (liefst een week vooruit) aan de hand van de Uk 
en Puk planning. Op de dag zelf kijken we welke kinderen en welke medewerker 
de activiteit uitvoeren. We zetten alles klaar van te voren zodat de ‘wachttijd’ 
voor kinderen wordt beperkt. 

- We ronden een thema duidelijk af en doen eventuele knutselwerken in de 
knutselmappen van de kinderen. We evalueren hoe de activiteiten en het thema 
verlopen is en bereiden het volgende thema weer voor door o.a. het plannen van 
de activiteiten. 

- Ouders worden betrokken bij de thema’s. 
- In de digitale schriftjes wordt ook het thema aangekondigd en worden ook de 

activiteiten beschreven die aan de hand van het thema zijn uitgevoerd. 
- Het is leuk om de groep te versieren met de door de kinderen gemaakte werkjes 

op de daarvoor bestemde plekken zodat de kinderen en ouders worden hierdoor 
herinnerd aan het thema. We kiezen hiervoor wel bepaalde plekken om de 
werkjes op te hangen om de groep wel overzichtelijk te houden. 

- We proberen de materialen zoveel mogelijk te variëren als papier, lapjes stof, 
touw, recyclen van materialen als wc rollen, dozen etc. 

- We streven ernaar om elke dag naar buiten te gaan en stemmen dit af in ons 
activiteitenplan. 

- Naast de gewone thema’s  kan er ook gekozen worden om aandacht te besteden 
aan actuele zaken als de kinderboeken week. Deze extra thema’s moeten wel 
passen binnen Bloem en dus betekenis hebben voor de kinderen. Daarnaast 
stellen we ons de vraag wat de kinderen ervan leren. Om deze reden worden 
deze activiteiten eerst afgecheckt met de assistent leidinggevende. We kiezen 
ervoor om bijv. Halloween en Valentijn niet meer in de jaarplanner te zetten.  

- Binnen de activiteiten stimuleren we kinderen om te delen, op hun beurt te 
wachten, hulp te vragen en bijv. elkaar te helpen. We vinden respect voor de 
autonomie belangrijk en dus mogen kinderen zelf een keuze maken wat ze willen 
doen (niets moet). Het speelgoed is dan ook zo neergezet dat kinderen zelf het 
speelgoed kunnen pakken. Elk kind mag in zijn of haar tempo een activiteit doen. 

- We stimuleren om zorgvuldig om te gaan met speelgoed. Zelf geven we het 
goede voorbeeld; we leggen de puzzels pas in de kast als we de stukjes hebben 
verzameld. 

- We stimuleren kinderen om op een juiste manier met spullen om te gaan. We 
spelen enkel buiten met ballen en op de bank en glijbaan zitten we op onze billen. 

- We hebben een aantal veiligheidsafspraken gemaakt; 
o Speelgoed blijft beneden bij de glijbaan (en dus niet op de glijbaan) 
o We gaan met de trap omhoog en via de glijbaan naar beneden 
o Er is altijd 1 medewerker bij de glijbaan als deze open is om de kinderen 

te begeleiden. Bij de peuters is de glijbaan bij halen en brengen gesloten. 
o We passen de grote van de groep aan aan de activiteit. Gaan we lijmen en 

knippen dan zorgen we voor kleine groepjes. Scharen, lijm etc. nemen we 
mee van tafel als we onverhoopt toch op moeten staan. 

o Verder zijn er algemenere afspraken; niet op de stoelen of tafel staan, niet 
springen of staan op de bank etc. 
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Baby’s 
- De activiteiten op de babygroep zijn korte momenten in vergelijking met de 

peutergroep. De nadruk ligt om het ervaren en beleven en niet op het product. 
Iets knutselen of maken gebeurt dan ook minder dan op een peutergroep. Binnen 
Uk en Puk staan ook kleinere activiteiten beschreven voor deze leeftijd. 

- Veiligheid is een belangrijk punt als we activiteiten doen met de babygroep. We 
kiezen daarom geen kleine voorwerpen en blijven aan tafel en letten goed op 
zodat niets in de mond etc. terecht komt. 

- We zorgen voor veel sociale interacties tussen pedagogisch medewerker en 
baby’s. We nemen de baby’s regelmatig bij ons door bij de kinderen op de mat te 
gaan zitten. We spelen kiekeboe, knuffelen, snoezelen en bieden verschillende 
materialen aan om de sensomotorische ontwikkeling te stimuleren.  

- We bieden veel taal aan (ook aan de allerkleinste); we benoemen wat we gaan 
doen, zingen liedjes voor ze, gebruiken de gebaren hierbij en kletsen tegen ze. 
Ook lezen we boekjes voor.   

- We vinden het ook op de babygroep belangrijk om de verschillende momenten en 
activiteiten duidelijk af te ronden. Dit doen we door gezamenlijk op te ruimen en 
aan te kondigen wat er gaat komen. 

- We maken gebruik van muziek op de babygroepen. We passen de muziek aan 
aan de leeftijd en behoefte van de kinderen. We hebben licht klassieke muziek 
(serie kleintje klassiek) en passen dit aan aan de stemming (blij, relaxed, moe 
etc.) en het moment van de dag. We dansen ook met de dreumesen op deze 
muziek en kunnen dan voor muziek met meer beat kiezen. 

- Naast het gericht aanbieden van activiteiten, geven we de baby’s letterlijk de 
ruimte om te ontwikkelen door ze op de grote mat te leggen en veel op hun buik 
te laten spelen (bevorderen van stevigheid van rug, nek en de rompbalans). De 
box gebruiken we als een baby een rustplek willen bieden. De afwisseling van de 
box en de mat passen we aan aan de behoefte van het kind. 

 
Peuter 

- Voor rust en duidelijkheid ronden we de verschillende momenten af door eerst op 
te ruimen voor we iets nieuws beginnen bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit.  

- We leren de kinderen zorgvuldig om te gaan met spullen en met elkaars werk en 
bijvoorbeeld om een bouwwerk van een ander heenlopen. 

- Peuters mogen tijdens vrij spel kiezen met wat of welke hoek ze willen spelen. Ze 
krijgen hierbij 2 à 3 keuzes. Hoeken worden na het vrij spelmoment weer 
compleet en uitdagend ingericht onder begeleiding van de pedagogische 
medewerkers. Kinderen leren hierdoor speelgoed te ordenen (is voorloper op het 
latere rekenen). Dit hele proces wordt begeleid door pedagogisch medewerker. 
We stimuleren de kinderen om gericht in de hoeken te blijven spelen. Als 
kinderen speelgoed gaan verplaatsen dan kijken we waarom ze dit doen en 
stimuleren we ze om het speelgoed bij de hoek te houden door bijvoorbeeld een 
tafeltje bij de keuken te betrekken zodat ze daar verder kunnen spelen. 

- Op de peutergroep worden meer knutselactiviteiten gedaan dan bij de baby’s. 
Ook hier staat het proces van ervaren centraal. De kinderen zijn vrij in de 
uitwerking van een werkje; ze plakken een gezichtje op hun eigen manier en de 
activiteiten worden zo ingericht en afgepast op wat de kinderen kunnen zodat zij 
veel zelf kunnen doen. Dit bevordert de zelfstandigheid en creativiteit. We maken 
zo min mogelijk gebruik van kleurplaten; deze stimuleren de creativiteit van 
kinderen niet.  
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- We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met natuur. Heeft een kind 
een beestje gevonden, dan laat de pedagogisch medewerker dit aan de kinderen 
zien. Wat doen ze? Kriebelen ze of niet? We maken geen beestjes dood en 
stimuleren kinderen om de beestjes te laten zitten of anders te verplaatsen bijv. 
in de boom te zetten. We geven zelf het goede voorbeeld. Pedagogisch 
medewerkers zijn zich bewust dat ze eigen angsten kunnen overbrengen op de 
kinderen en gaan hier bewust mee om. 

- Kinderen op de peutergroep worden gestimuleerd om langer met iets te spelen 
minimaal 5 minuten. Kinderen worden hiertoe begeleid in hun spel en er worden 
suggesties gegeven om verder te kunnen komen in spel en meer uit een situatie 
te halen.  

 
Pedagogisch handelen tijdens activiteiten en vrij spel; de accenten 

- Kinderen zijn nooit zonder toezicht. Minimaal 1 pedagogisch medewerker is altijd 
MET de kinderen. Dit draagt bij aan gevoel van veiligheid en is ter ondersteuning 
en begeleiding in de verschillende situaties. De andere medewerker kan meer op 
de achtergrond zijn om bijv. klussen te doen. Dit spreken we per situatie duidelijk 
met elkaar af. We zoeken zowel op de babygroep als de peutergroep bewust 
nabijheid door tussen de kinderen op de grond te gaan zitten en de kinderen te 
volgen en te begeleiden. De andere medewerker kan dan evt. klusjes doen, 
telefoon aannemen etc.  

- We brengen kinderen vooraf op de hoogte van wat er staat te gebeuren.  
- Knutsel van de kinderen hangen we graag op voor de kinderen. Ook maken we 

graag foto’s om zo samen ‘geschiedenis’ te maken.  
- Op de groep stimuleren we de kinderen om naar elkaar te kijken en rekening te 

houden met elkaar; bijv. rustig lopen op de groep, dingen zelf te doen waar 
mogelijk en naar elkaar toe te lopen als je iets wil zeggen. We besteden aandacht 
aan sociale waarden als; kijken naar elkaar, delen, samen opruimen, om de beurt 
(praten), op elkaar wachten, elkaar helpen, bedanken en vragen of je iets mag. 

- Negatief gedrag als bijten, krabben etc. buigen we om door alternatief te bieden 
als aaien, vragen, zwaaien etc. We leggen uit waarom iets niet kan/mag en 
stimuleren kinderen om te helpen met troosten van andere kinderen.  

- We geven veel complimenten aan de kinderen en benoemen als kinderen sociaal 
vaardig en wenselijk gedrag laat zien en bijvoorbeeld lekker aan het spelen zijn.  

- ‘Ruzies’ kunnen soms eerst even gelaten worden om te kijken of kinderen er zelf 
uit kunnen komen (en hier van leren) en anders is de begeleiding van 
pedagogisch medewerker gericht op zelf nadenken bij vooral de grotere kinderen. 

- Apart zetten (time-out) is een uiterste manier en wordt eventueel pas vanaf 2,5 
jaar toegepast indien er moet worden ingegrepen (zie ook 1.7). 

- We begeleiden de kinderen bij het gezamenlijk opruimen. Zo laten we de 
kinderen zien wat er in welke bak hoort en geven hier zelf het goede voorbeeld. 
Kinderen leren waar iets hoort. Is een kind individueel met iets aan het spelen 
(bijv. een puzzel) dan stimuleren we kinderen dit eerst op te ruimen voor ze met 
iets anders gaan spelen. 

- We stimuleren kinderen om na een ‘ruzie’ of als ze elkaar pijn hebben gedaan om 
het goed te maken en daarmee het moment af te ronden. Goed maken heeft als 
functie dat je weer met elkaar verder kan. Dit kan door bijvoorbeeld sorry te 
zeggen, handje te geven en te troosten. We geven zelf het goede voorbeeld.  

- 5 minuten voor we gaan opruimen kondigen de pedagogisch medewerkers aan 
dat we bijna gaan opruimen. 

- We kijken per situatie en per speelhoek hoeveel kinderen er tegelijk in spelen. Dit 
is bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van de hoeken en de leeftijd van de 
kinderen. Kinderen kunnen ongestoord spelen en het spel kan verdiepen.  

- Gewelddadig spel wordt omgebogen en op Bloem is geen gewelddadig speelgoed 
(als zwaarden of pistolen) aanwezig. 
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Locaties en inrichting algemeen 
De inrichting houdt rekening met de prikkelgevoeligheid van kinderen. We gebruiken 
graag natuurlijke materialen hiervoor en beperken het gebruik van verschillende kleuren. 
We streven naar het gevoel van huiselijkheid en een rustige uitstraling. In de inrichting 
gebruiken we geen  ‘merken’ als Disney, Dora, Bob de Bouwer etc. 
  
De groepen kennen speelhoeken met een duidelijke functie. Hoeken dragen bij aan het 
gevoel van veiligheid en biedt de mogelijkheid tot verdieping van het spel. We volgen 
hierin de lijst van NCKO en creëren o.a. een 1) knusse hoek, 2) een bouwhoek en 3) een 
hoek voor rollenspel.  
 
Elke groep heeft een klimhuis met een glijbaan.  
 
De kinderen kunnen bepaald speelgoed zelf pakken als Duplo, blokken of boekjes. We 
bekijken goed welke materialen kinderen zelf kunnen pakken en welke niet. Ook zorgen 
we ervoor dat we de hoekjes vertrouwd houden en hebben afgesproken om ongeveer 4 
keer per jaar te wisselen. Kinderen hebben nl. de tijd nodig hebben om te wennen en 
gaan na het wennen pas gaan exploreren. Puzzels en boekjes kunnen afgestemd worden 
op het thema. 
 
Uitdagend houden van de hoeken en speelgoed doen we door dit uitdagend te 
presenteren. Door het presenteren van speelgoed (en dit samen te doen met de 
kinderen) prikkel je de kinderen tot spelen en leren kinderen; wat je kunt doen met het 
speelgoed, hoe je het kunt opbergen zodat het niet stuk gaat en het draagt tevens bij 
aan het leren ordenen. Voorbeelden van presentatie zijn; poppen liggen aangekleed met 
een dekentje in bed. Het keukentje wordt ingericht met de pannetjes op het vuur, 
broodjes liggen klaar met mes om te smeren etc. We letten op dat we niet teveel 
speelgoed in de hoeken hebben; kinderen spelen minder gericht met teveel speelgoed.  
 
Op de babygroepen ligt een speelmat en we hebben een kies-kast waar kinderen zelf 
hun speelgoed kunnen pakken en kiezen. Ook is er een ruimte waar de kinderen zich 
terug kunnen trekken.  
 
We streven voor het speelgoed ook naar het gebruik veel natuurlijke materialen als hout 
om kinderen ook variatie te bieden in materialen (die voelen anders, zijn hard/zacht, 
glad/ruw etc.). 
 
Alle vestigingen beschikken over een CO2 gestuurde luchtverversings-installatie. 
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Specifieke omschrijving per locatie: 
 
1, Roerstraat 101a 
 
Door een poort onder de huizen door kom je bij de ingang van het kinderdagverblijf. 
Door middel van een cijfercodeslot kun je de twee glazen deuren door aan het begin van 
de poort. Halverwege de doorgang zit nog een extra laag hekje, zodat de kinderen vanaf 
de buitenspeelplaats niet zomaar bij de voordeur kunnen komen. Vervolgens loop je de 
speelplaats op. Er staat een houten speelhuis met een glijbaan aan de linkerkant en daar 
achter tegen de schutting staat een moestuin die twee keer per maand wordt 
onderhouden door een tuinvrouw. Zij komt samen met de kindjes onkruid wieden en 
groente oogsten. Aan de rechterkant van de speelplaats is een door middel van een 
houten hek afgeschermd speelgedeelte voor de baby’s. Baby’s kunnen zo ongestoord 
buiten liggen, spelen en kruipen zonder ondersteboven gefietst te worden door peuters. 
De peuters kunnen zich aan hun kant uitleven zonder rekening te hoeven houden met de 
baby’s. 
 
Via de middelste dubbele deur kom je het pand binnen. Eerst door een tussenruimte 
waar je je voeten kunt vegen en waar je toegang hebt tot de meterkast. Door de 
volgende tussendeur kom je in de centrale hal. In de centrale hal bevinden zich de 
kapstokjes voor beide groepen. Aan de rechterkant is de toegang naar de babygroep, 
aan de linkerkant is de deur naar de peutergroep. Ook grenzen aan deze hal het 
kantoortje/personeelsruimte, het toilet en het washok. In het washok bevinden zich een 
droger en een wasmachine. Deze zijn verbonden met een automatisch zeep doseer 
systeem, waardoor medewerkers niet zelf in de weer hoeven met chemische middelen. 
Ook is er in het washok ruimte voor medewerkers om hun jas en schoenen op te bergen 
en ligt er werkkleding. 
 
Pedagogisch medewerkers dragen in het pand binnenschoenen of sloffen. Voor ouders 
zijn er oversloffen die zij voor het betreden van (beide) groepen over hun schoenen 
aantrekken. 
 
Als je de babygroep op komt staat er rechts in de hoek een hoge box. De box is heel 
bewust prikkelarm. Er ligt een zachte mat in en er hangt 1 mobiel boven die rond draait 
en waar klassieke muziek uit komt. Aan de linkerkant van de groepsruimte bevindt zich 
de verschoonruimte. In de verschoonruimte liggen de luiers, lotiondoekjes, handdoeken, 
slabbetjes en washandjes binnen handbereik van de pedagogisch medewerker die aan 
het verschonen is. Onder het aanrecht staat een prullenbak voor plasluiers, poepluiers 
gaan in een nappywrapper. Verder vindt je op de babygroep een laag klimrekje met aan 
de ene zijde een trap en aan de andere een glijbaantje. Er staat een bank en er ligt een 
grote zachte speelmat op de vloer. Uit de kasten kunnen bakken met speelgoed worden 
gehaald. In principe halen de medewerkers deze tevoorschijn, maar baby’s kunnen er 
ook zelf bij. In het dichte gedeelte van de kast staan de mandjes met reservekleertjes 
van de kinderen. Aan de linkerkant van de ruimte zit een klein keukenblok, voorzien van 
een ijskast en een afwasmachine. Deze afwasmachine is evenals de wasautomaat 
voorzien van een automatisch zeep-doseer-systeem waardoor er op de groep geen 
chemische middelen aanwezig zijn. Verder is er een tafel waar 6 baby’s aan kunnen 
zitten.  
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Als er meer dan 6 kindjes tegelijk gaan eten dan zitten er 1 of 2 in triptraps 
aangeschoven. De tafel is verrijdbaar en wordt in de hoek geparkeerd wanneer er niet 
gegeten wordt, zo hebben de baby´s meer speelruimte. 
 
Rechts achterin de ruimte is de deur naar de slaapkamer. Hierin staan vier stapelbedjes 
en een voorraadkast. Één van de acht slaapplekken is een evacuatiebedje wat in geval 
van nood gebruikt kan worden om alle baby´s in één keer te evacueren. Naast de 
slaapkamerdeur hangt een lijst waarop de pedagogisch medewerkers ieder kwartier 
aftekenen dat ze bij de slapende kindjes hebben gekeken. Naast het elke vijftien 
minuten kijken, maken we ook gebruik van een babyfoon. 
Alle kinderen hebben een bakje met hun eigen beddengoed erin. Als een kindje gaat 
slapen ligt het dus altijd op zijn eigen beddengoed, na het slapen gaat het terug in zijn 
of haar bakje. Een keer per week wordt het beddengoed gewassen. 
 
Op de peutergroep staat direct links naast de deur een hoge kast waar fruit in wordt 
bewaard. Op de onderste twee planken staan boekjes die de kinderen zelf mogen pakken 
en lezen. Dit zijn veelal kartonnen boekjes die tegen een stootje kunnen. De 
prentenboeken die door de pedagogisch medewerkers worden voorgelezen staan in de 
grote kast. Meteen rechts in de ruimte is de verschoonruimte. Er zijn hier twee toiletjes 
op kinderhoogte en een aankleedtafel met een wasbak. Het water is afgesteld op 
maximaal 38 graden zodat kinderen of volwassenen zich niet kunnen branden. Er is ook 
een laag wasbakje voor kinderen waar ze hun handen kunnen wassen. Uit dit kraantje 
komt alleen koud water. 
 
Naast het keukenblok, wederom met ijskast en afwasmachine (met zeep-doseer-
systeem) staan twee verrijdbare tafels. Aan iedere tafel is plek voor zes kinderen. Aan 
beide tafels kan nog een kind aan het hoofd zitten in een triptrap. Zodoende zijn er 14 
plekken voor kinderen. Aan het andere hoofd van de tafels is plek voor de pedagogisch 
medewerkers.  
 
Tegen het raam links in de ruimte staat een bank met kussens, waar kinderen kunnen 
rusten of boekjes lezen. Tegen de achterwand staat een groot klimhuis met een glijbaan. 
Aan weerszijde van het klimhuis zijn hoekjes gecreëerd, waarin kinderen zich terug 
kunnen trekken. Rechts ervan een speelkleed waar kinderen met auto’s, blokken of 
dieren kunnen spelen, links ervan een keukentje met een laag tafeltje.  Over een groot 
gedeelte van de rechtermuur staan hoge kasten. In de bovenste helft staan mandjes van 
de kinderen, materialen die ze niet zelf mogen pakken (voorleesboeken en spelletjes). 
Dit gedeelte is afgesloten met deuren. Het onderste gedeelte is open. Daar staan bakken 
met speelgoed wat kinderen zelf kunnen pakken. Verkleedkleren, dieren, treinbanen, 
blokken, poppenkleertjes etc. 
 
Links achterin de ruimte is de deur naar de slaapkamer. Hierin staan zes stapelbedjes en 
een voorraadkast. Ook staat er een kast met plastic bakken. Elke kindje heeft zijn eigen 
bak. Daarin zit zijn of haar eigen beddengoed. Elke keer dat het kindje komt krijgt het 
zijn eigen beddengoed, na het slapen gaat het terug in de bak. Één keer per week wordt 
al het beddengoed gewassen. Naast de deur naar de slaapkamer hangt een lijst waarop 
pedagogisch medewerkers elk kwartier aftekenen dat ze in de slaapkamer hebben 
gekeken. Verder maken we gebruik van een babyfoon. 
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Bloem 2, Trompenburgstraat 139 
 
Als je middels een cijfercode binnenkomt door de deur van de vestiging in de 
Trompenburgstraat (Bloem 2) sta je in de centrale hal. Aan de rechterkant van de brede 
gang bevinden zich de deur naar het kantoortje en de deur naar de babygroep, aan de 
linkerkant, de deur naar de slaapkamer van de peutergroep en de deur naar de 
peutergroep. In het midden van de hal zijn het toilet en een deur naar het washok. In 
het washok staan een wasmachine en een droger. Ook liggen daar schoonmaakspullen 
(op een hoge plank) en ook ligt hier de werkkleding voor pedagogisch medewerkers. 
Naast de beide deuren naar de groepen, staan verrijdbare kapstokken. Voordat ouders 
de groep op gaan trekken ze oversloffen over hun schoenen aan (deze liggen in een bak 
die in de gang staat). Medewerkers dragen binnenschoenen of sloffen. Als je de 
babygroep op loopt, passeer je aan de linkerkant de verschoonruimte. In deze 
verschoonruimte staan een in hoogte verstelbare aankleedtafel, een luieremmer 
(nappywrapper) en een rek met plastic bakjes. In die plastic bakjes zitten de 
slaapzakken voor de kindjes, als hun slaapzak aan gaat, gaan hun kleren in die bak, hun 
namen staan erop zodat de pedagogisch medewerkers weten welke kleren (en slaapzak) 
van wie zijn. 
 
Loop je verder de groep op, dan is links de keuken. Deze bestaat uit een ijskast en een 
hoge kast tegen de achterwand en een aanrechtblad er tegenover. Als je achter het 
aanrechtblad staat kijk je de groep op. Het keukengedeelte is voor de baby’s 
afgeschermd met een hekje. Verderop in de groepsruimte ligt een grote rubberen mat 
met daarnaast de bank. In de hoek staat een hoge hoekkast, waar onder andere boekjes 
en puzzels in liggen. In de andere hoek, naast de openslaande deuren naar de tuin, staat 
een klimtoestel met een glijbaantje. Tegen de rechtermuur staat nog een laag dressoir. 
Deze is geheel open aan de voorkant, waardoor de baby’s zelf ballen, rammelaars en 
ander speelgoed uit de kast kunnen halen. Omdat er midden in de ruimte een 
draagmuur staat, bestaat de babygroep uit twee gedeeltes. Door twee uitsparingen in de 
wand (aan weerszijde van het dressoir) kom je aan de andere kant van de muur. Hier 
staan de hoge box, de verrijdbare eettafel en de hoge kast waarin alle mandjes van de 
kinderen staan. Aan de wand bevinden zich aan de onderkant een paar voelborden waar 
baby’s zich aan kunnen optrekken en mee kunnen spelen, aan de bovenkant hangen 
haken waar wipstoelen opgehangen kunnen worden. Ook bevindt zich aan deze kant van 
de groepsruimte de deur naar de slaapkamer. In de slaapkamer bevinden zich vier 
stapelbedjes en een laag, losstaand evacuatiebedje. Verder is er een kast waar voorraad 
en beddengoed in opgeborgen wordt. Alle kindjes hebben hun eigen beddengoed wat na 
hun slaapje bewaard wordt in een bak met hun naam erop. De volgende keer dat ze 
komen krijgen ze hun eigen beddengoed er weer op. Één keer per week wordt al het 
beddengoed gewassen. Op een plankje in een hoek van de slaapkamer staat de 
babyfoon die in verbinding staat met de groepsruimte. Naast de babyfoon maken we ook 
gebruik van een aftekenlijst waarop medewerkers ieder kwartier moeten aftekenen dat 
ze in de slaapkamer hebben gekeken. 
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Als je de hal binnenkomt door de voordeur loop je direct tegen de deur aan naar de 
peutergroep. Als je binnenkomt bevindt zich meteen rechts de verschoon/toiletruimte. 
Hierin staan twee kindertoiletjes en er is een in hoogte verstelbare aankleedtafel. Ook is 
er laag wasbakje waar kinderen hun handjes zelf kunnen wassen. Er staat een 
zeeppompje bij en er hangt een handdoek naast om af te drogen. Voorbij de 
verschoonruimte kom je in de keuken. Deze keuken grenst aan de keuken van de 
babygroep. Beide keukens liggen in het verlengde van elkaar en zijn middels een 
schuifdeur van elkaar afgesloten. 
Aan de peuterkant van de keuken bevinden zich de gezamenlijke afwasmachine en ook 
een hoge kast, vanachter het aanrechtblad kijk je naar het eetgedeelte van de 
peutergroep. De keuken is ook hier afgeschermd voor kinderen door middel van een 
hekje. In het eetgedeelte staan twee verrijdbare tafels die elk ruimte bieden aan zes tot 
acht kinderen. Aan het hoofd van beide tafels kunnen de pedagogisch medewerkers 
zitten. Achter de eettafels zijn de openslaande deuren naar de tuin. 
 
De tuin is volledig bedekt met rubber tegels. Hierdoor kunnen kinderen nooit hard 
vallen. Ook werkt dit geluidsdempend. Er is een houten hekje om het babygedeelte af te 
schermen. In het peutergedeelte staat een klimhuis met aan de ene zijde een trap en 
aan de andere zijde een glijbaan. Er zijn fietsjes en skippyballen en een bak met klein 
buitenspeelgoed als reuze-lego. Ook is er een moestuin die, samen met de kinderen 
wordt onderhouden door onze tuinvrouw. 
 
Ook deze ruimte is door een draagmuur gescheiden in twee gedeeltes. Hier zijn drie 
uitsparingen naar het andere gedeelte. In het linkergedeelte van de ruimte bevinden zich 
een grote en kleine kast. In de grote kast staan bovenin de mandjes van de kinderen en 
onderin bakken met speelgoed die de kinderen zelf kunnen pakken. Deze bakken 
bevatten bijvoorbeeld blokken, treinrails, verkleedkleren en duplo. In de kleine kast 
staan onderin de boekjes die ze zelf mogen pakken, iets hoger, maar nog steeds op 
kindhoogte, liggen de puzzels. Helemaal bovenin liggen de prentenboeken en de 
spelletjes die ze niet zelf mogen pakken, omdat ze te kwetsbaar zijn of kleine elementen 
bevatten waardoor alleen de oudste peuters ermee kunnen spelen. 
Verder staan er in de ruimte een speelhuis met een trap en een glijbaan. Onder het 
klimhuis is een ‘huisje’ voor kinderen. Links in de hoek staat een kinderkeukentje met 
een laag tafeltje en vier lage stoeltjes, hier tegenaan staat de bank waar kinderen 
boekjes kunnen lezen of lekker kunnen hangen als ze moe zijn.  
Naast de bank is de deur naar de slaapkamer. In de slaapkamer staan 6 stapelbedjes. 
Ieder kind heeft zijn eigen beddengoed wat wordt bewaard in bakken met hun naam 
erop. Deze bakken staan in de vensterbank. Omdat de slaapmaker aan de straat grenst 
hebben we er dubbele gordijnen. Een rolgordijn voor de privacy, dat eigenlijk altijd dicht 
is. Daar overheen hangt nog een verduisteringsgordijn. Er staat een laddertje waarmee 
kinderen in een bovenbedje kunnen klimmen en er is een inbouwkast waar beddengoed 
in ligt. 
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Bloem 3, Waalstraat 9 
 
Als je het hek in loopt van de vestiging in de Waalstraat sta je direct op de speelplaats. 
De speelplaats heeft een (door middel van een houten hekje) afgeschermd gedeelte voor 
baby’s. In het babygedeelte, links van de ingang, is een kunstgrasveldje met houten 
paaltjes eromheen. Hier kunnen baby’s liggen of rondkruipen, aan de houten paaltjes 
kunnen ze zich optrekken of er omheen lopen. Over het babygedeeltje is een 
schaduwdoek gespannen. In het peutergedeelte van de tuin is een waterplaatsje 
aangelegd. Kinderen kunnen er op een knop drukken waarna er water uit een kraan 
komt, het water loopt weg tussen de in cement gegoten kiezelstenen op de grond. Aan 
de rechterzijde van de ingang staat een houten treintje wat gemaakt is van 
boomstammetjes en helemaal in de rechterhoek staat een tipi van twee meter hoge 
boomstammen. 
 
Als je door de voordeur het pand binnenloopt passeer je rechts een raam van het 
kantoortje. Links is een deur naar een ateliertje. Hierin staan lage tafeltjes en stoeltjes 
waar kinderen aan kunnen zitten als zij een creatieve activiteit gaan doen. Ook is er een 
kast met creatief materiaal, zoals plakkaatverf en gekleurd papier. Door het halletje 
waar je je voeten kan vegen kom je in de centrale hal. Rechts is wederom een deur naar 
het kinder-atelier, daarachter de deur naar de babygroep. 
 
Als je de babygroep op loopt bevindt zich rechts de verschoonruimte. Hierin staat een in 
hoogte verstelbare aankleedtafel met wasbak en een kastje waarin de mandjes van de 
kinderen staan. Voorbij de verschoonruimte staat aan de rechterkant van de ruimte een 
keukenblokje met vaatwasser en ijskast. Aan de linkerkant zijn twee openslaande 
deuren naar de buitenspeelplaats. Voorbij de openslaande deuren wordt de ruimte wat 
breder. Links in de hoek bij de glazen wand die uitkijkt op de speelplaats, staat een 
klimhuisje met aan 1 zijde een trapje en aan de andere zijde een glijbaan. Rechts 
daarvan staat in de hoek een hoge box. Onder het boxgedeelte kan gespeeld worden. 
Bovenin kunnen baby’s, in de prikkelarme box tot rust komen. Wij hebben bewust alleen 
een boxkleed en 1 mobiel of speelgoedje in de box.  
 
Naast de box staat de bank. Hierop kunnen pedagogisch medewerkers baby’s de fles 
geven. Omdat de bank met de rugleuning naar het raam staat is het ook een prima plek 
om samen naar papa of mama te zwaaien. Rechts van de bank staat, naast de 
slaapkamerdeur, nog een boekenkast. Onderin staat speelgoed wat de baby’s zelf 
kunnen pakken, bovenin staan boekjes en puzzels. 
 
In de slaapkamer staan vier stapelbedjes en een evacuatiebedje. Er is een nooduitgang 
naar de straatkant. 
Alle kinderen hebben een bakje met hun eigen beddengoed erin. Als een kindje gaat 
slapen ligt het dus altijd op zijn eigen beddengoed, na het slapen gaat het terug in zijn 
of haar bakje. Een keer per week wordt het beddengoed gewassen. 
 
In de centrale hal zijn tegen de achterwand een aantal deuren. Er is een deur naar een 
opslaghok waar weer een deur is naar het wasmachinehok en een meterkast. Daarnaast 
zit een ruimte waar wij het buitenspeelgoed stallen. Daarnaast zit het toilet voor 
pedagogisch medewerkers en daar weer naast een kleine ruimte met een wasbak, waar 
bijvoorbeeld dweilen uitgespoeld kunnen worden. Rechts daarvan zit een deur naar een 
gemeenschappelijke keuken. De keuken beschikt over een groot aanrechtblad, een 
koelkast en een grote tafel waar medewerkers pauze kunnen houden.  
  



 

 

Pedagogisch plan Kinderdagopvang Bloem© 2017 versie 12  pagi     
 

Ook grenst deze keuken aan een ruimte waar medewerkers hun jassen en tassen 
kunnen achterlaten en waar de bedrijfskleding ligt. Rechts van de gemeenschappelijke 
keuken zit de deur naar de peutergroep. 
 
Als je de peutergroep op loopt is links de toilet/verschoonruimte. Hierin staat een in 
hoogte verstelbare verschoontafel en twee lage toiletjes. Tegen de achterwand hangen 
twee planken waar de mandjes van de kinderen staan. Rechts naast de ingang is een 
klein keukentje. Deze is voorzien van een afwasmachine en een koelkast. 
In het midden van de ruimte staat de eettafel met aan beide zijden een lange bank. 
Hieraan kunnen 14 kinderen zitten. Links achter de tafel zijn schuifdeuren met 
daarachter een grote vakjeskast voor speelgoed. 
Rechts van de eettafel zijn openslaande deuren naar de buitenspeelplaats. Voorbij het 
middengedeelte van de groep is het breedste gedeelte van de ruimte. Daar staat links 
tegen de muur van de slaapkamer een groot klimhuis. Het klimhuis heeft een torentje 
met een trappetje, een middenstuk (loopbrugje) en een torentje met een glijbaan. 
Tegen de rechterwand staat haaks op de muur een ruimteverdeler om hoekjes te 
creëren. Aan de ene kant is een spiegel een hangkast waar verkleedkleren hangen, aan 
de andere kant staan bakken met duplo en blokken en een krijtbord waar op getekend 
kan worden. Rechts daarvan staat tegen het raam een kleine bank waar kinderen 
boekjes kunnen lezen of kunnen uitrusten.  
 
Naast het klimhuis aan de overzijde van de speelruimte is de deur naar de slaapkamer. 
In de slaapkamer zijn 6 stapelbedjes. Er is een nooddeur naar de straat. 
Alle kinderen hebben een bakje met hun eigen beddengoed erin. Als een kindje gaat 
slapen ligt het dus altijd op zijn eigen beddengoed, na het slapen gaat het terug in zijn 
of haar bakje. Een keer per week wordt het beddengoed gewassen. 
 
 
Naast de peutergroep zit, aan de straatzijde een kantoortje. In het kantoortje staan twee 
bureaus en een zithoekje om gesprekken te voeren. Dit is een ruimte waar in principe 
geen kinderen komen. 
 

2.2.7. Oudste peuters 

Als de kinderen 4 zijn gaan ze naar basisschool. Voor een goede overdracht naar de 
school is er, op verzoek van ouders, een overgangsformulier naar de basisschool in het 
leven geroepen (zie bijlage). Deze wordt in het eindgesprek aan de ouder(s) gegeven en 
zij kunnen deze meenemen naar school.   
 

2.2.8. Opendeuren 

Bloem heeft geen open-deuren beleid tussen de groepen en voegen bijvoorbeeld niet 
samen aan begin en eind van de dag. Uitzondering hierop zijn feestdagen. Bezoek aan 
een andere groep moet altijd een meerwaarde hebben voor de kinderen (zie bijlage 
verlaten stamgroep).  
 

2.2.9. Naar buiten 

Bloem vindt naar buiten gaan belangrijk (zie basisdoel 2). Alle vestigingen hebben een 
aparte baby buitenruimte en peuter buitenruimte. Het streven is om elke dag naar 
buiten te gaan mits het weer het toelaat. 
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We gaan actief om met de kinderen buiten en bieden hiervoor verschillende activiteiten. 
Voorbeelden voor zowel baby als peutergroepen zijn te vinden in de bijlage buiten 
activiteiten; 
 
We hebben een aantal veiligheid afspraken voor het buitenspelen gemaakt; 

- Schoenen aan buiten 
- We verschonen de kinderen enkel binnen 
- Bij gebruik badje zit er altijd 1 medewerker ernaast die dit begeleidt en erbij 

blijft! 
- Bij het spelen met water is de glijbaan gesloten; door het water wordt het te glad 
- We kijken goed naar de hoeveelheid speelgoed dat we aanbieden. Zijn er veel 

kinderen dan kunnen we er bijvoorbeeld voor kiezen om de fietsen niet aan te 
bieden of slechts een deel. 

 
We besteden aandacht aan normen en waarden, ook tijdens het buitenspelen. We 
houden rekening met de buren door kinderen te stimuleren om naar elkaar toe te lopen 
als zij iets willen zeggen i.p.v. te schreeuwen of te roepen. We geven zelf hierin het 
goede voorbeeld. Met huilende kinderen gaan we naar binnen en bieden we troost.  
 
Voor de peuters geeft een bezoek aan de speeltuin een extra uitdaging. We gaan hier de 
mogelijkheden verder onderzoeken om te kijken op welke wijze we de kinderen vaker 
deze uitdaging kunnen geven.  
 
Tijdens het naar buiten gaan, laten we natuur aan bod komen; kastanjes zoeken, naar 
de eenden kijken en ook ervaren van regen. Uiteraard wordt er bij de baby’s voorzichtig 
omgegaan met regen en ook kou.  
 

2.2.10. Normen en waarden gevoelige onderwerpen 

Een aantal onderwerpen zijn normen en waarden gevoelig. Om ervoor te zorgen dat we 
eenduidig zijn naar ouders en kinderen toe, worden hieronder deze onderwerpen verder 
beschreven. 
 
Taalgebruik en ontwikkeling  
Kinderen leren taal door een goed voorbeeld te krijgen van de Nederlandse taal. De 
voertaal is Nederlands op Bloem, ook al spreekt een pedagogisch medewerker en/of het 
kind ook een andere taal.  
 
We noemen de kinderen bij hun naam en vermijden afkortingen (bijv. Jan i.p.v. 
Janneke), verkleiningen (-tje) (bijv. Bram i.p.v. Brammetje) of koosnaampjes). We 
gebruiken alleen koosnaampjes/afkorting/roepnaam als ouders hierom vragen. 
We streven ernaar om populair taalgebruik te vermijden en gebruiken nette taal 
(overgeven of teruggeven bij baby’s i.p.v. kotsen, huilen i.p.v. gillen of janken, duwen 
i.p.v. dauwen.) 
 
We gebruiken veel taal binnen Bloem; we benoemen wat we zien bij een kind of 
kinderen en benoemen ook ons eigen handelen als pedagogisch medewerker. Ook geven 
we veel uitleg aan de kinderen; waarom iets niet mag en natuurlijk wat en hoe iets wel 
mag/kan binnen Bloem.  
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We spreken naar de kinderen in hele correcte zinnen. Voor jonge kinderen letten we 
erop dat de zinnen niet te lang zijn en passen dit aan aan het ontwikkelingsniveau. Als 
een kind zegt ‘ik heb au’ dan herhalen we wat ze bedoelen maar dan in correct 
Nederlands ‘heb je pijn?’ Dit noemen we ‘alsvanzelf corrigeren’. Indien een kind het 
woord ‘pijn’ niet snapt, dan herhalen we de term zoals het kind het gebruikt en 
vervangen het daarna door het correcte woord. 
 
Schreeuwen, vloeken en schelden wordt niet getolereerd. Vloekt of scheldt een kind dan 
geven we aan dat we dit geen leuk woord vinden. Als een kind vloekt omdat iets niet 
lukt dan geven we een alternatief om deze gevoelens te verwoorden. 
 
Pesten 
In eerste instantie zullen we eventuele ruzies even aankijken, komen de kinderen er zelf 
uit? Plagen, pesten, buitensluiten is gericht op steeds hetzelfde kind. In dit geval grijpt 
pedagogisch medewerker in. Ook waken we voor het ontstaan van aversie van andere 
kinderen (bijv. omdat dit kindje een bijt-fase heeft) voor een bepaald kindje. 
Pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen in het denkproces door het stellen 
van vragen bijv. ‘vindt G. het leuk denk je, als hij niet mag meedoen?’  
 
Bij kinderen van 4 jaar en ouder kan pesten etc. vaker gericht worden op hetzelfde kind. 
Kinderen leren vooral door zelf de oplossing te bedenken en ervaren. Wordt een kind 
gepest dan is het belangrijk dat hij/zij steun ervaart van een volwassene. Bijv. het 
kunnen praten over dit onderwerp en helpen bij de zoektocht naar een oplossing. 
 
Seksualiteit en intimiteit: 
 
Ontwikkeling  
Kinderen van 0-2 jaar zijn gericht op lustbevrediging (drinken, aandacht) en ontdekken 
hun eigen lichaam en geslachtsdelen. Worden graag geknuffeld. 
 
Kinderen van 2-4 jaar ontdekken hun eigen lichaam en eigen geslacht. Rollenpatronen 
ontstaan en ontdekken verschil in jongen en meisje (vanaf ong. 2,5 jaar). Net als 0-2 
hebben zij veel behoefte aan lichamelijk contact. 
 
Kinderen van 4-6 jaar 
Kinderen stellen veel waarom vragen, ook als het gaat om voortplanting. Spelen 
seksuele spelletjes als ‘ vader en moedertje’ en ‘doktertje’. Besef ontstaat dat er regels 
zijn rondom seksualiteit. 
 
Intimiteit  
Op de groep is er veel fysiek contact. Kinderen zitten op schoot, worden verschoond en 
er wordt veel geknuffeld.  
Als kinderen nieuwsgierig worden naar hun eigen lichaam en die van de ander dan gaan 
we hier normaal mee om. We maken hierbij een aantal afspraken om en stellen grenzen 
om ongewenste intimiteiten te voorkomen.  

- Opmerken van verschil jongens en meisjes (gewoon 
benoemen) 

- Masturberen (we straffen het kind niet, maar bieden een 
alternatief of leiden af. Bijvoorbeeld dat ‘ kun je beter 
doen als je alleen bent’, ‘dat is iets voor jezelf’ of ‘leg je 
handen maar op je knieën’.) 

- Kinderen mogen zeggen als ze aanraking niet fijn vinden. 
- Verkleden en doktertje spelen met broek/rok en T-shirt 

aan.  
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- Zoentjes alleen op de wang tussen pedagogisch 
medewerker en kind. Kinderen geven elkaar snel een kus 
op de mond. Dit proberen we om te buigen naar kussen 
op de wang. Kus op de mond is voor velen enkel voor 
geliefde of familie. 

- Bij het opmerken van geslachtsverschillen gaan kinderen 
soms ook bij elkaar voelen. Benoem het verschil in 
geslacht en leid dan af bij jonge kinderen. Bij oudere 
kinderen uitleggen dat dat iets voor jezelf is. 

- Kind raakt pedagogisch medewerker aan op intieme 
plekken. Benoemen dat je dit niet fijn vindt. Tot 2,5 jaar 
benoemen we dit niet. Kinderen van deze leeftijd 
snappen dit nog niet. We leiden het kind dan af. 

- We verschonen kinderen op de verschoonplekken i.p.v. 
in de opengroep.  

- Als het warm weer is en we spelen met water dan 
hebben de kinderen altijd een luier of een onderbroek 
aan. 

 
 
Taalgebruik 
Omdat we geslachtsdelen gewoon benoemen hebben we nette benaming afgesproken. 
We gebruiken de voor jongens het woord ‘piemel’ en meisjes ‘plassertje’. Pedagogisch 
medewerkers gebruiken deze woorden naar de kinderen toe.  
Als een kind ‘scheldt’ tegen en ander kind dan bieden we een alternatief voor het 
scheldwoord; ‘vertel hem maar dat je dat niet leuk vindt’.  
 
Verkleden 
Het spelen met de verkleedkleren gebeurt altijd onder toezicht van   een 
pedagogisch medewerker en ondergoed blijft aan. Wij maken geen verschil tussen 
jongens en meisjes met betrekking tot verkleden. Jongens mogen zich verkleden als 
prinses en andersom. Meisjes mogen zich ook verkleden als piraat, cowboy etc.  
 
Toilet  
Kinderen zijn altijd onder toezicht als zij naar de wc gaan. We respecteren als een kind 
liever alleen op de wc wil zijn maar blijven wel in de buurt om eventueel te helpen en toe 
te zien op de hygiëne.  
We verschonen kinderen zoveel mogelijk op de verschoonplekken, dit is uiteraard uit 
hygiënisch oogpunt. De ruimtes zijn zo ingericht dat er tijdens het verschonen zicht is op 
de groepen en andersom (m.u.v. de verschoonruimtes op de trompenburgstraat). Op de 
peutergroep leert een kind tevens dat je je verkleedt in de toiletruimte en niet in de 
opengroep. We stimuleren kinderen dan ook om na toiletgebruik gekleed uit de 
badkamer te komen.  
Aanvullende afspraken over toilet hygiëne is te vinden onder het kopje verzorging en 
later in het werkplan. 
 
Voortplanting 
Als kinderen vragen hebben over voortplanting dan proberen we deze zo eerlijk en open 
te beantwoorden afgepast op de leeftijd. Met ouders bespreken we dat de kinderen met 
vragen zitten en hoe dat thuis is. Pedagogisch medewerker en ouder weten dus wat de 
vragen zijn en hoe daarop geantwoord is. 
 
  



 

 

Pedagogisch plan Kinderdagopvang Bloem© 2017 versie 12  pagi     
 

Zindelijkheid 
We maken hierin onderscheid tussen het spelenderwijs kennis maken met wc en de 
echte zindelijkheidstraining. 
De kinderen op de peutergroep worden verschoond in de verschoonruimte. Kinderen 
maken al spelenderwijs kennis met wc. Kinderen mogen er even op zitten en papiertje 
pakken en doortrekken en handen wassen. Doordat kinderen dit zien levert het vaak 
interesse op.  
 
Ook bevorderen we tijdens het verschoonmoment de zelfstandigheid. Vanuit de visie 
vinden we dit belangrijk. We stimuleren kinderen om zelf hun broek en luier uit te doen 
en deze weg te gooien en ondersteunen waar nodig. Hiermee beginnen we op de 
babygroep al in het klein; zelf je sokken uitdoen, nieuwe luier vasthouden en aangeven 
etc.  
De zindelijkheidstraining wordt niet zelfstandig door de medewerkers van Bloem ingezet 
maar sluiten aan als ouders hier thuis mee starten meestal tussen de 2,5 a 3 jaar. We 
stemmen de manier waarop de kinderen hierin getraind worden af met opvang en thuis. 
Als stimulans kan er een beloningssysteem met stickers worden gebruikt. 
 
Mocht een kind die zindelijk zijn maar toch af en toe ongelukjes hebben dan zijn we van 
mening dat dit ‘kan gebeuren’. Kinderen vinden dit vaak vervelend en wij reageren hier 
sensitief op. Kinderen kunnen ook soms een terugval hebben en vaker ongelukjes 
krijgen. Hier gaan we in overleg met elkaar en ouders en kijken naar eventuele oorzaken 
en een aanpak.  
 
Verjaardag, feesten en trakteren 
We vieren met de ouders de verjaardag van de kinderen. Ouders worden hiervoor 
uitgenodigd. Voor de jarige peuter geldt dat hij/zij de hele dag in het middelpunt staat; 
zo mag je liedjes kiezen, de juf helpen etc. Om deze reden plannen we ook bij voorkeur 
1 verjaardag per dag.  
 
Kinderen krijgen een verjaardag muts, cadeau en er worden liedjes gezongen. De jarige 
mag uitdelen. Op de deur van de groep hangt een aankondiging voor het feest en wie er 
jarig is en er hangen slingers. Ook informeren we ouders graag bij andere 
gebeurtenissen aan de hand van een aankondiging. Naast voor een verjaardag doen we 
dit ook voor; afscheid, welkom op baby en peutergroep, bij geboorte broertje of zusje en 
als MEMO is geweest. 
 
Tijdens het feest mag het kind uitdelen (ook bij geboorte broertje of zusje). We 
informeren ouders bij het plannen van het feestje over ons antizoet (voedingsbeleid) en 
geven tips mee voor de traktatie. We geven aan hoeveel kinderen er die dag zijn en 
vragen ouders om geen cadeautjes te trakteren maar enkel iets te eten. We vertellen 
ook hoe het feestje verloopt.  
 
Naast verjaardagen en afscheidsfeestjes (van Bloem of van de baby naar de 
peutergroep) kent Bloem de volgende feesten; paaslunch, kerst lunch, Sinterklaas. 
Hiervoor bestaan verschillen de draaiboeken. 
 
Sommige ouders willen bij afscheid iets geven aan de groep en medewerkers. Bloem 
vindt dat alle medewerkers bijdragen aan kwalitatief goede opvang en geeft daarom de 
voorkeur aan een cadeau voor de groep (bijv. voor alle kinderen of alle pedagogisch 
medewerkers) dan aan individuele cadeaus.  
 
Zieke kinderen 
Als een kind door ziekte niet komt dan vragen we ouders dit bij voorkeur voor 9 uur te 
melden. 
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We bellen ouders als hun kindje koorts heeft. Bloem hanteert de grens van 38,5 graden 
als koorts. Deze kinderen moeten binnen een redelijke termijn worden opgehaald. Een 
ziek kind is thuis het beste af. 
 
We bellen ook als het kindje boven 38 graden heeft. Vaak loopt de temperatuur namelijk 
op. Ouders hoeven dan nog niet te komen halen maar kunnen er zo rekening mee 
houden voor als de temperatuur toch oploopt. Ook bellen we ouders als het kindje geen 
koorts heeft maar bijv. wel erg uit zijn of haar doen is. Indien ouders niet bereikbaar zijn 
en er is spoed bij dan zullen wij contact opnemen met onze eigen huisarts. 
 
We vragen ouders dan ook om bereikbaar te zijn en een ander nummer door te geven 
als ze dit op bepaalde momenten niet zijn.  
 
Bloem geeft geen zetpillen aan kinderen. Uitzondering hierop kan zijn een kind wat 
gevoelig is voor koortsstuipen. Hiervoor is dan een speciale verklaring voor van ouders.  
Indien ouders bijv. ’s nachts thuis een zetpil hebben gegeven willen we dit graag weten. 
We kunnen het kindje dan extra in de gaten houden, vooral rond de tijd dat de zetpil uit 
gaat werken.  
 
Bij vragen over een bepaalde ziekte of bij meerdere gevallen kunnen we besluiten om 
informatie te vragen bij de GGD. 
 
Medicijngebruik 
Bloem streeft ernaar om zo min mogelijk medicijnen toe te dienen, en dient geen 
zetpillen toe. Dus als een medicijn ook thuis gegeven kan worden, dan heeft dit altijd de 
voorkeur. Bij een antibiotica is dit vaak niet het geval. Is er sprake van een nieuw 
medicijn wat het kindje nog nooit gehad heeft dan moet dit eerst thuis al zijn 
toegediend. Ouders tekenen hiervoor een verklaring. 
 
Ouders tekenen al voor Chamodent en ‘vallen en stoten’ crème.  
 
Kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik 
Indien er een vermoeden is van kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik 
van een kind dan zal er gehandeld worden volgens het protocol kindermishandeling; er 
zal intern overlegd worden tussen pedagogisch medewerkers onderling en assistent 
leidinggevende. De assistent leidinggevende Gila de Winter  is tevens 
aandachtsfunctionaris. 
 
Voor vermoeden met betrekking tot een pedagogisch medewerker in relatie tot het kind 
dan moet er direct contact gezocht worden met leidinggevende en geldt er een 
meldplicht. Voor meer informatie en de vervolgstappen zie Handleiding en Meldcode 
kindermishandeling. Het protocol is te vinden in de protocollen map op kantoor. Op de 
site staat ook informatie over de vertrouwensinspecteur; wanneer nemen we contact op 
en wanneer kunnen ouders dat doen. Ook staat er een telefoonnummer vermeld. 
 
Ontwikkelingsachterstand of problemen/zorgkinderen  
De kinderen worden gevolgd aan de hand van de observatielijsten van de ‘focus op 
kinderen’. We gebruiken deze lijsten om goed te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling 
en de kans op overvragen te verkleinen. Deze lijsten worden 2 maal per jaar ingevuld en 
de gegevens worden meegenomen in de kindbesprekingen (elke 6 maanden). Hierdoor 
zullen zowel talenten als punten van aandacht worden meegenomen. In dit gesprek 
komt aan de orde hoe er met deze punten wordt omgegaan zowel binnen Bloem als 
thuis. 
 
Indien bepaalde problemen bekend zijn, dan zullen er vaker kindbesprekingen gehouden 
worden en zullen de observatielijsten vaker worden ingevuld.  
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Indien er vermoedens zijn van een achterstand of als er zorgen zijn dan wordt dit 
besproken met collega’s en afgestemd met ouders waar de zorg ligt. Ook hiervoor 
worden de observatielijsten van de ‘Focus op kinderen” gebruikt. Pedagogisch 
medewerker licht de leidinggevende in en zij neemt contact op met de 
kwaliteitsmanager/pedagoog. De bevindingen en zorgen worden door de mentor van het 
kindje met de ouder in een kindbespreking besproken. Het kan zijn dat hiervoor een 
extra kindbespreking (buiten de 2 per jaar) wordt ingelast. Er worden afspraken 
gemaakt over hoe we ons handelen afstemmen op het kind. Vervolgens evalueren we dit 
in een kindbespreking met ouders en stellen waar nodig onze plannen bij.  
  
Assistent leidinggevende (en eventueel kwaliteitsmanager/pedagoog) kunnen bij de 
gesprekken met ouders worden ingezet in de eerste plaats ter voorbespreking van het 
gesprek. Uiteraard wordt dit per situatie bekeken. Inmenging van 3e als vroeghulp, 
Okido etc. gaat altijd in overleg met ouders. Ouders geven dan toestemming voor een 
aanvraag bij de betreffende instantie door het kinderdagverblijf. Hierbij wordt dan, naast 
leidinggevende, ook de kwaliteitsmanager betrokken. 
 
De methode ‘Focus op kinderen’ is echter geen diagnostisch middel en kan derhalve ook 
niet gebruikt worden om eventuele achterstanden aan te tonen. De kinderopvang heeft 
dan ook geen bevoegdheid om hier formele uitspraken over te doen. 
 
Pedagogisch medewerkers worden toegerust op het signaleren van ontwikkelings- of 
andere problemen bij kinderen, doordat zij allemaal de basistraining “Kinderen die 
opvallen” krijgen. Verder besteden wij aandacht aan dit onderwerp in de 
deskundigheidsbevorderingen en komen ze ook terug in de werkbesprekingen. 
 
Overlijden en scheiden  
Overlijden en scheiden zijn ingrijpende gebeurtenissen en daarom besteden we hier 
zorgvuldig aandacht aan. We passen ons hierbij aan aan het begripsniveau van de 
betrokkenen en stemmen onze verhalen naar het kind af met de ouders. 
 
In het geval dat ouders scheiden dan plannen wij een gesprek met ouders om het een en 
ander af te stemmen. Wie kunnen we wanneer bellen bij calamiteiten en ziekte? Hoe 
gaat het met ophalen en brengen? 
 
We plannen 1 afspraak waarvoor beide ouders worden uitgenodigd, dit geldt ook voor de 
kindbesprekingen die volgen. We willen hiermee voorkomen dat we tussen beide ouders 
in komen te staan.  
 
Verder plannen we de eerste periode gemiddeld vaker een kindbespreking in. We houden 
het welzijn van het kind nauw in de gaten en houden ouders op de hoogte van eventuele 
veranderingen en vragen ouders hetzelfde te doen. 
 
Indien dit soort zaken spelen wordt iedereen op de vestiging ingelicht en ook wordt de 
leidinggevende en het management hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Verzorging/hygiëne 
Op de groepen lopen we op binnenschoenen of sloffen. Dit geldt zowel de medewerkers 
als de kinderen. Ouders nemen deze sloffen mee en worden op Bloem bewaard. Voor 
ouders zijn er oversloffen in de bakken op de gang. 
 
De kinderen worden op vaste momenten verschoond en regelmatig gecheckt tussen deze 
momenten door. Handen worden gewassen na elk wc bezoek. Er zijn vaste tijden voor 
toilet bezoek. Gaat een kind tussendoor naar het toilet dan is er begeleiding vanuit 
pedagogisch medewerker.  
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Voor de vroege dienst weggaat worden de luiers van de kinderen nog een keer 
gecontroleerd en zindelijke kinderen gaan nog een keer naar het toilet. 
 
Persoonlijke hygiëne van de medewerkers is van belang. Haren zijn vast en nagels kort 
en schoon. Zie hiervoor werkinstructie hygiëne protocol en gedragscode (volgt later). 
 
Na de lunch poetsen de peuters zelf hun tanden. Het doel is om hier vertrouwd mee te 
raken en te ervaren dat dit leuk kan zijn. Dit is geen hygiënische maatregel en vandaar 
dat kinderen niet worden na gepoetst. Tandenborstels worden los van elkaar bewaard en 
worden regelmatig vervangen. 
 
Kinderen liggen zoveel mogelijk in hetzelfde bed. Elke week krijgt elk kind een schoon 
bed. Indien kinderen (alle kinderen op de babygroep) in een slaapzak slapen worden 
deze ook elke week gewassen. 
 
Er wordt niet gerookt op het centrum, niet in de verblijfsruimten voor de kinderen, maar 
ook niet in de hal of het kantoor. Mochten er medewerkers roken dan enkel in de pauze. 
Omdat je de rook snel ‘meeneemt’ zijn er de volgende maatregelen; niet roken in je 
werkshirt, handen wassen erna en zorg voor een frisse adem. 
 
Afspraken gemaakt over hygiëne komen, naast het hygiëne protocol, ook voort uit de 
Risico Inventaris en worden minimaal eenmaal per jaar herzien. Deze afspraken zijn te 
vinden in de mappen op kantoor. 
 
Toilet hygiëne vinden we een belangrijk punt binnen Bloem. De peutergroep sprayt 
minimaal na elke wc ronde de wc en het vloertje schoon. We stimuleren kinderen om 
hun handen te wassen. Pedagogisch medewerkers gebruiken na elke luier desinfecteer 
gel of wassen de handen. Ook toilet spray en deo spray is slecht voor kinderen. Dit 
gebruiken we dan ook alleen buiten de kinderen om.  
 
Pedagogisch medewerker veegt na elke maaltijd de vloer en maakt de banken en stoelen 
schoon. De schoonmaker komt twee keer per week.  
 
Voeding 
Bloem hecht waarde aan gezonde voeding en een optimale verzorging. Dit draagt bij aan 
het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Er wordt zorg besteed aan het bereiden van 
voedsel en we letten op suikers en bieden bijv. geen snoep.  
 
Uiteraard moeten traktaties van kinderen bij verjaardagen ook aansluiten bij dit beleid. 
We hebben afgesproken om de kinderen alleen iets te eten uit te laten delen en geen 
cadeautjes meer. Voor het kind is het feestje belangrijk en dus gaat hier alle aandacht 
naar uit. De traktatie is dan ook alleen voor de kinderen die er die dag zijn. 
 
Met de lunch variëren we met beleg en soms een warme maaltijd. Bij deze maaltijd 
wordt er gebruik gemaakt van verse producten en niet te vet.  
 
We eten bruin brood op de groepen en we bieden variatie hierin met zaden of wat 
donkerder brood voor de peuters. We houden rekening met allergieën, maar voor 
speciale producten zullen wij kosten doorberekenen of ouders vragen de voeding zelf 
mee te brengen. Dit gaat altijd in overleg met de assistent leidinggevende. 
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Veiligheid  
We gaan bewust om met de regel dat er meer dan 1 volwassene in het pand aanwezig 
zijn. Daarom starten we en sluiten we met 2 medewerkers. Mocht er, onverhoopt 
iemand te laat zijn of zich een calamiteit voordoen dan is er de achterwacht. Deze 
kunnen medewerkers bellen en kunnen binnen 15 minuten bij een van de vestigingen 
van Bloem zijn (zie achterwachtregeling).  
 
Uiteraard kan er, in andere gevallen, ook contact opgenomen worden met de andere 
vestiging op 10 minuten loopafstand. 
 
Tevens komen leden van het management team regelmatig onaangekondigd op de 
vestigingen. Buiten openingstijden is het management te bereiken via de 
info@kdvbloem.nl. Ook krijgen nieuwe ouders via de informatie brochure de email van 
de direct leidinggevende. 
 
Op de groep is er sprake van een taakverdeling tussen de 2 medewerkers van de groep. 
Het streven is als volgt: 1 pedagogisch medewerker is bij de kinderen om te begeleiden 
en ondersteunen waar nodig. De andere pedagogisch medewerker kan meer op de 
achtergrond fungeren en klussen doen als de afwas. Op deze wijze is er tevens meer 
overzicht over de groep en draagt dit dus bij aan de veiligheid. Indien een medewerker 
van de groep afgaat bijv. voor toiletbezoek dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd 
zodat de andere medewerker het overzicht op zich neemt. 
 
De ruimtes zijn zo ingericht dat er zoveel mogelijk zicht is. In de verschoonruimtes zitten 
ramen. Bloem op Trompenburgstraat heeft een deur met ramen tussen de groepen en 
bij de Roerstraat zijn er veel ramen waardoor de groepen elkaar kunnen zien. Ook op de 
Waalstraat is veel glas waardoor er vanaf de verschoonruimtes zicht is op de groep en 
ook kunnen de medewerkers van beide groepen elkaar zien. 
 
Bloem maakt gebruik van verklaringen als het gaat om de volgende zaken; 

- buikslapen 
- toedienen medicatie 
- gebruik foto en video 
- privé informatie 
- uitstapjes 

 
RI en ongevallenregistratie 
Afspraken gemaakt over veiligheid komen voort uit de Risico Inventaris en worden 
jaarlijks herzien en zijn te vinden in de mappen op kantoor. 
We vullen een ongevallenregistratie in wanneer er een ongeval is geweest (groot of 
klein) maar ook als dat wel had kunnen gebeuren. We nemen dan ook contact op met 
direct leidinggevende. Ten eerste is het belangrijk dat zij op de hoogte is en kan een 
inschatting maken wat de vervolgstappen moeten zijn; bijv. ouders bellen, advies 
bezoek huisarts etc. Na een ongeval of bijna ongeval proberen we de situatie aan te 
passen of afspraken te maken waardoor de kans op herhaling verkleind wordt.  
 
Verbeterformulier 
We maken gebruik van een verbeterformulier voor de volgende zaken; reparatie 
verzoek, opmerking of klacht van ouder. De formulieren worden door de medewerkers 
ingevuld en ingeleverd op kantoor. 
 
Aandachtspunten veiligheid 

- bij de verjaardagen maken we GEEN gebruik van kaarsen. Dus ook niet als 
ouders dit zelf meenemen, 

- ongevallenregistratieformulieren van de groep doornemen; welke 
afspraken zijn er gemaakt in het verleden? 

mailto:info@kdvbloem.nl
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- thee of koffie buiten bereik van kinderen zetten bij voorkeur ver achter op 
aanrecht, 

- Geen thee of koffie drinken met een kind op schoot of dicht bij je! 
- Juffen messen buiten bereik van kinderen, ook aan tafel!  
- alle deuren en hekjes sluiten achter je, 
- boxen altijd dicht en op slot als er een kind in ligt, 
- geen kinderen in de hoge box als kind kan staan, 
- geen klimobjecten in de box, 
- kinderstoel op de babygroep niet bij de poten zetten; kinderen kunnen 

zich afzetten en achterovervallen, 
- geen wippers of maxi-cosi op tafel, 
- elke 15 minuten toezicht op slapende kinderen (gebruik kookwekker),  
- verder hanteren we de arbowetgeving, 
- om veiligheidsredenen kunnen de medewerkers ouders verzoeken om 

eerst een huisarts te raadplegen voor het kind naar Bloem te brengen bijv. 
bij een val thuis. 

 
Speelgoed  
We streven naar goede kwaliteit van het speelgoed. We bieden o.a. speelgoed van 
natuurlijke materialen. Dit heeft een andere structuur en draagt dus bij aan de 
tastontwikkeling. We gebruiken plastic speelgoed mits dit een ontwikkelingswaarde 
heeft. 
 
Speelgoed wordt gecheckt door pedagogisch medewerker op veiligheid en 
beschadigingen. Niet veilig of beschadigd, dan wordt het niet aangeboden en apart gezet 
om gerepareerd te worden (en een verbeterformulier ingevuld (zie punt veiligheid)) of 
weggegooid.  
 
Soms wordt er speelgoed aangeboden door ouders aan Bloem. We zijn hier erg 
terughoudend in omdat we de kwaliteit dan niet goed kunnen inschatten. Uitzonderingen 
worden alleen gemaakt na goedkeuring van leidinggevende.  
 
Kinderen hebben vaak een knuffel voor in bed. Deze knuffels, mits veilig, krijgen de 
kinderen in bed. Kinderen nemen naast knuffel voor in bed ook wel speelgoed mee van 
huis. Een knuffel of speeltje van thuis maakt de verbinding met thuis en kan voor een 
kind dus erg belangrijk zijn. We bewaren het speelgoed dan ook in het persoonlijke 
mandje. Met speelgoed zijn we terughoudend met het aanbieden van het speelgoed; we 
weten niet hoe veilig het is.  
PM kan hier een uitzondering in maken als zij gezamenlijk ervan overtuigd zijn dat het 
speelgoed veilig is. Het aanbieden van speelgoed wordt om deze reden dan ook altijd 
onder toezicht aangeboden op een rustig moment en het uitgangspunt is dat ook andere 
kinderen hiermee mogen spelen. Bij enige vorm van twijfel blijft het speelgoed in het 
mandje. 
 
Bloem biedt geen gewelddadig speelgoed aan. 
 
Sieraden  
Kinderen op Bloem dragen soms elastiekjes en speldjes in het haar. Op de babygroep 
halen we uiteraard speldjes uit de haren als kinderen gaan slapen maar ook tijdens het 
spelen. Kleine kinderen stoppen vaak dingen in de mond met alle gevaren van dien. Op 
de peutergroep worden elastiekjes en speldjes tijdens het slapen uit gehaald.  
 
Op beide groepen worden ook koortjes en linten verwijderd bij het spelen en slapen. 
Indien kinderen armbandjes of kettingen dragen dan gaan deze in de mandjes en 
kunnen aan het eind van de dag weer mee naar huis.  
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Capuchon truien worden voor het slapen uit gedaan op zowel de baby of peutergroepen. 
Op de groep maken de peuters een ketting met grote kralen. Deze maken ze aan tafel 
en de gemaakte kettingen gaan af als kinderen vrij gaan spelen i.v.m. veiligheid. 
 
Pedagogisch medewerker draagt bij voorkeur geen sieraden (zie representatie 
medewerkers).  
 
Representatie medewerkers, veiligheid en hygiëne 
Medewerkers dragen een bloem shirt. Ze zijn zo duidelijk te herkennen en draagt bij aan 
de (eigen) hygiëne. Sieraden zijn minimaal; ringen, armbanden en ook nepnagels zijn 
goede voedingsbodems voor bacteriën.  
 
Medewerkers dragen hun haren vast. Dit is uit hygiënisch oogpunt. 
 
Piercings mogen niet zichtbaar zijn en zeker niet in het gezicht. Eventuele oorbellen zijn 
klein (knopjes) dus niet lang en geen ringen. Dit is uit veiligheidsoverwegingen; kinderen 
kunnen eraan blijven hangen met bijv. kleding.  
 
Verder is een neutrale uitstraling gewenst voor de medewerkers van Bloem. Dit geldt 
ook voor tatoeages, deze dienen te worden bedekt (gedragscode volgt later).  
 
Gebruik radio, tv, dvd, cd, computer 
Radio, tv, dvd, cd en computer horen bij deze maatschappij. Jonge kinderen komen hier 
echter al veel mee in aanraking. Bloem kiest ervoor om geen gebruik te maken van 
radio, tv, dvd en richt zich bij voorkeur op actieve activiteiten op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 
 
We maken enkel gebruik van kinder cd’s (muziek of verhaaltje) en zetten deze enkel op 
als deze een toegevoegde waarde heeft bijv. bij een bepaalde activiteit. Het eetmoment 
is een sociale aangelegenheid waarin sociale vaardigheden centraal staan. Muziek heeft 
op dat moment geen meerwaarde. Ook niet tijdens een verschoonmoment. En wordt 
duidelijk afgestemd op de doelgroep. Voor baby’s wordt dan ook gekozen voor rustige 
klanken en veel herhaling. Voor de peuters wordt deze muziek ook aangeboden. 
Daarnaast kan de muziek bij de peuters gericht zijn op het lekker uit leven op 
dansmuziek. Radio gebruiken we niet; dit heeft geen meerwaarde voor de kinderen.  
 
De computer op de groep wordt niet gebruikt met de kinderen. Computers kunnen 
gebruikt worden voor het opdoen van ideeën voor activiteiten of om GGD informatie op 
te zoeken.  
 
Mobiele telefoon  
Mobiele telefoons van pedagogisch medewerker zijn niet toegestaan op de groep. De 
reden hiervoor is dat het afleidt van de aandacht voor de kinderen.  
 
Foto’s maken met je mobiel is verboden op het kinderdagverblijf. Hiervoor gebruiken we 
de fototoestellen van Bloem. 
 
Privé gesprekken worden alleen in pauzes gehouden (en in pauze ruimte) en uiteraard 
op eigen telefoon. De Bloem telefoon moet bereikbaar blijven voor ouders.  
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3.Ouderbeleid 
 

3.1.  Visie 

De doelstelling van Bloem is het bieden van kwalitatief goede opvang. In het werkplan 
staan de visie en uitgangspunten beschreven. Goede opvang is een combinatie van 
meerdere factoren. Het werkplan is daarom aangevuld met dit hoofdstuk 
oudercontacten. 
 
Het beleid over oudercontact is belangrijk voor ouders, zo weten ze wat Bloem beoogt te 
doen. Daarnaast ziet Bloem het als ‘leidraad’ voor de pedagogisch medewerkers, voor de 
continuïteit van onze werkwijze. 
 
De verantwoordelijkheid van Bloem bestaat o.a. uit het zoveel mogelijk afstemmen van 
beide opvoedingsmilieus: de thuissituatie en de situatie bij Bloem. Bloem houdt rekening 
met de wensen van ouders en toetst dit aan de werkwijze van Bloem en haalbaarheid. 
Uiteraard worden de afspraken vanuit de organisatie en de wetgeving meegenomen. Er 
zal hierbij voortdurend afgewogen worden, wat wel en wat niet werkbaar is in de praktijk 
van alledag op het kinderdagverblijf.  
 
Om tot een goede afstemming te komen van ieders wensen, is het dan ook van belang 
een goede en open communicatie na te streven tussen de ouders en Bloem. Respect 
voor elkaar is hierbij het uitgangspunt. We vragen aan ouders om o.a. actief te zijn in de 
contacten over het kind met de pedagogisch medewerkers en leidinggevenden, open te 
zijn over de thuissituatie en ontwikkelingen van het kind. En door bereikbaar te zijn in 
geval van calamiteiten of ziekte.  
 
Vertrouwensband begint bij het contact met de ouder. Een kind voelt intuïtief aan hoe 
het contact is tussen de pedagogisch medewerker en zijn ouders. Bloem besteedt 
daarom expliciet aandacht aan het leren kennen en vertrouwd raken met het kind en 
ouders. 
 

3.2.   Oudercontacten 

Bloem is open van 07.30-18.30 voor ouders en kinderen en is alle dagen behalve de 
officiële feestdagen geopend. Uitzondering hierop is onze jaarlijkse studie dag. Er is 
tevens sprake van een vroege sluiting op kerstavond en oudejaarsdag. We sluiten dan 
om 17.00. 
 
Wij verzoeken ouders om zo vroeg mogelijk aan te geven wanneer een kind met 
vakantie gaat of een dagje thuis blijft.  
 
Aan het begin en eind van de dag vindt er een overdracht plaats tussen de medewerkers 
en de ouders. De medewerkers proberen hierin een ouder inzicht te geven in hoe 
zijn/haar kind zich voelt bij Bloem en ontwikkelt. Daarnaast groeit de band tussen ouder 
en pedagogisch medewerker door deze mondelinge overdracht.  
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Inschrijving 
Voor de ouders is het van belang dat zij weten wat Bloem hen te bieden heeft, wat de 
mogelijkheden zijn en welke regels er gehanteerd worden. Hiervoor zijn er 
voorlichtingsavonden. Deze zijn elke 4-6 weken op een van de vestigingen. De andere 
vestiging kan op verzoek na sluiting ook bezocht worden. Mocht er een plaatsingsaanbod 
volgen dan volgt een rondleiding met de assistent-leidinggevende. Deze rondleiding is 
dan wel overdag zodat ouders de sfeer kunnen proeven. 
 
Voor Bloem zijn dit momenten om iets van de sfeer, visie en deskundigheid aan ouders 
te laten zien. Bloem doet dit om ouders een bewuste keuze te laten maken. Het zorgt 
voor het begin van een gevoel van veiligheid en vertrouwen.  
 
Inschrijven kan via de site van Bloem. Een actuele plek wordt telefonisch aangeboden.  
 
Introductiegesprek, rondleiding, intake en wennen 
Deze onderdelen staan beschreven in Hoofdstuk 2 (zie ook bijlagen) 
   
Dagelijks oudercontact, daglijsten en schrift 
Bij brengen en halen: 
De haal en brengtijden zijn tot 9.30 en na 16.30. In principe is er overdag geen vrije 
toegang voor ouders, behalve op afspraak of als het kind ziek is. Op de groepen werkt 
het verwarrend voor de kinderen als andere ouders midden op de dag langskomen. 
Hierdoor verstoort het de rust en voortgang op de groep. Binnen Bloem vragen we 
ouders dan ook, in geval van eerder halen dit van te voren aan te geven of door te 
bellen gedurende de dag. We zullen, afhankelijk van het moment, de ouder dan veelal 
op de gang ontvangen en het kind overnemen of overdragen, dit om de voortgang van 
de groep niet teveel te verstoren. 
 
Haalt iemand anders het kind op? 
We vragen ouders ook om door te geven als iemand anders komt halen. Indien dit niet 
gebeurt en ook al is degene bekend bij de pedagogisch medewerker op de groep dan 
wordt er altijd contact opgenomen met een van de ouders om toestemming te vragen. 
Ouders kunnen wel aangeven als bepaalde personen altijd mogen halen, dit wordt dan 
genoteerd op de telefoonlijst van ouders. 
 
Bloem vindt het belangrijk dat zowel het kind als de ouder zich welkom voelt. Zowel de 
ouder(s) als het kind worden dan ook duidelijk begroet door de medewerkers. 
 
Mondelinge overdracht aan het begin en het einde van een dag is belangrijk voor een 
goede samenwerking tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Van de ouders 
wordt verwacht aan het begin van de dag bijzonderheden over het kind (hoe geslapen, 
gegeten, e.d.) aan te geven. Belangrijke overdrachtspunten zijn: ziekte, medicijnen, 
voeding, slapen, letsel indien gevallen.  
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Pedagogisch medewerkers zullen aan het eind van de dag vertellen hoe het met het kind 
is gegaan (slapen, eten), met wie en wat het kind heeft gespeeld, of er bijzonderheden 
zijn en hoe het kind zich gedurende de dag heeft gevoeld. We zien de kinderen de hele 
dag door. Door het vertellen van een leuke anekdote laten we ook aan ouders merken 
dat we hun kind gezien hebben. Daarnaast kan er aandacht worden besteed aan 
interesse van het kind, waar is het kind goed in?, met wie speelt het kind graag? etc. Dit 
zijn ook onderwerpen die in een kindbespreking kunnen terug komen. 
 
Daglijst: 
Om ervoor te zorgen dat wijzelf en ouders alle belangrijke informatie krijgen over het 
kind, vullen we een aantal vaste zaken in op de daglijst.  
We geven ook aan als er bijvoorbeeld minder gegeten dan normaal of juist meer. Dit 
soort zaken verwerken we in onze overdracht map voor medewerkers onderling (zie ook 
1.7.4. afspraken pedagogisch medewerker).  
 
Op de daglijst houden we bij wie er is opgehaald en wie niet. Als een kind is opgehaald 
dan zetten we een streep door zijn naam zodat er overzicht is in wie er nog is en wie er 
is opgehaald. 
In het laatste vakje staan bijzonderheden als medicijn (ouders tekenen altijd verklaring 
hiervoor), speelgoed mee en ook een steekwoord als geheugensteuntje voor het 
vertellen van een anekdote.  
 
Schrift en bord:  
Elk kind heeft een digitaal schriftje bij Bloem. In dit schriftje worden de belevenissen bij 
Bloem van het kind opgeschreven worden, ook is er ruimte voor het thema, een liedje en 
foto’s. Ouders kunnen dit schriftje ook gebruiken om de gebeurtenissen van thuis op te 
schrijven. Zo is er een verbinding met thuis en Bloem. Het streven is om hier eenmaal 
per dag in te schrijven. 
De dagelijkse overdracht tussen medewerker en ouder gebeurt mondeling. De daglijsten 
(zie hierboven) zijn een aanvulling op deze informatieoverdracht. 
 
Op het bord in de gang schrijven we uitgebreid over de dag. Wat hebben we gedaan en 
hoe was dit voor de kinderen? Of wat hebben ze geleerd? Dit wordt ook gecommuniceerd 
via de app. 
 
We hangen posters op het bord om ouders over bijv. ziektes te informeren. Daarnaast 
bij de volgende feestelijkheden; 

- welkom op baby of peutergroep 
- afscheid van baby of peutergroep 
- kind heeft broertje of zusje gekregen 
- activiteiten als; uitstapje, memo 
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Kindbesprekingen 
Er worden gedurende de Bloem periode diverse gesprekken met de ouders gevoerd. 
Leidraden voor onderstaande gesprekken zijn te vinden in de bijlagen.  
 
Kindbespreking: 
Dit gesprek vindt twee keer per jaar plaats. Deze gesprekken worden gepland in de 
avonduren. Vooraf aan deze bespreking, bespreekt de mentor het gesprek voor met de 
andere pedagogisch medewerkers van de groep en vult ook de observatie m.b.t. de 
ontwikkeling van de ‘Focus op kinderen’ in. Aan de orde komen de wensen en ervaringen 
van ouders betreffende de omgang met het kind en de organisatie. Pedagogisch 
medewerkers spreken hun wensen en ervaringen uit met betrekking tot de aanpak en de 
ontwikkeling van het kind. Eventueel worden er nieuwe afspraken gemaakt. Naast de 
vragen uit de leidraad komen de volgende punten terug: hoe is het kind op de groep?, 
welke rol heeft het kind?, Wat zijn de groepsrituelen en groepsafspraken en hoe wordt 
mijn kind gecorrigeerd? Wat voor speelgoed is er en hoe wordt dit aangeboden etc. 
Leidraad in bijlage. 
 
Overgangsgesprek: 
Dit gesprek vindt plaats voor de wenperiode van een kind dat overgaat van de babygroep 
naar de peutergroep. De tijden hiervoor zijn tussen 12.30-15.00 i.v.m. de 3-
uursregeling, duur is 15 minuten tot max half uur. Indien het niet lukt om dit tussen de 
middag te plannen dan is 17.00 nog een optie. Een medewerker werkt dan maximaal 
een half uur over.  
De periode op de babygroep wordt geëvalueerd en ouders worden door de pedagogisch 
medewerker geïnformeerd over de peutergroep. Bij dit gesprek zijn twee medewerkers 
aanwezig; een pedagogisch medewerker van de baby- en peutergroep en de ouder. Het 
doel van dit gesprek is het overdragen van het kind van baby- naar peutergroep, 
afstemming en weer het bevorderen van het gevoel van veiligheid. Leidraad in bijlage. 
 
Eindgesprek: 
Dit gesprek vindt plaats voor het vertrek van een kind naar de basisschool of bij tussentijds 
vertrek van ouders en kind. De tijden hiervoor zijn tussen 12.30-15.00 i.v.m. de 3-
uursregeling, duur is 15 minuten tot max half uur. Indien het niet lukt om dit tussen de 
middag te plannen dan is 17.00 nog een optie. Een medewerker werkt dan maximaal 
een half uur over.  
Als het kind 4 jaar is en naar school gaat wordt er voor de school (of bijvoorbeeld voor 
ander kinderdagverblijf, of voor de BSO) een formulier ingevuld (zie 
overdrachtsformulier naar basisschool Amsterdam). Dit wordt aan ouders meegegeven 
en kan de overgang naar school en BSO makkelijker maken. Dit gesprek geeft ouders 
ook de gelegenheid om de tijd bij Bloem te evalueren en daarnaast is het de gelegenheid 
voor Bloem om het beleid scherp te houden. 
 
Gesprek op verzoek 
Tussentijdse gesprekken op verzoek van ouders of de pedagogisch medewerkers zijn te 
allen tijde mogelijk. 
 
De ingevulde formulieren wordt een kopie gemaakt. Zodat zowel de groep als op kantoor 
de formulieren bewaard worden. De formulieren worden ook door de collega’s van 
dezelfde groep gelezen en hierna opgeborgen in het digitale kinddossier. Op de groep 
heeft elk kind een eigen mapje waar deze formulieren worden bewaard, samen met de 
observatieformulieren van de Focus.  
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Verjaardagen  
Verjaardagen en afscheidsfeestjes van de kinderen worden gevierd op Bloem om 16.00. 
Ouders worden hier voor uitgenodigd en krijgen op deze manier ook meer inzicht in hoe 
er gewerkt wordt op Bloem. Als ouders erbij zijn is het de bedoeling dat ze na het feestje 
het kind mee naar huis nemen. 
Tijdens het feest mag het kind uitdelen. We informeren ouders bij het plannen van het 
feestje over ons antizoet (voedingsbeleid) en geven tips mee voor de traktatie. We 
vertellen ook hoe het feestje verloopt (zie ook verjaardag en feesten H2).  
 
Ouderavond 
De ouderavond wordt een keer per jaar georganiseerd. Een ouderavond kan thematisch 
van karakter zijn. Er is in het verleden een film gemaakt over de dagelijkse bezigheden 
van de kinderen bij Bloem. 
 
Oudercommissie en vertrouwenspersoon ouders 
De 2 vestigingen van Bloem hebben elk een eigen oudercommissie (OC). Deze 
commissies vergaderen minimaal 4 keer per jaar. Verdere omschrijving van de 
oudercommissie is te vinden in het OC reglement. De commissie heeft een signalerende 
en adviserende functie naar het management. Verder heeft een oudercommissie tot doel 
andere ouders te betrekken bij het kinderdagverblijf. Er is vertrouwenspersoon voor 
ouders aangesteld Bernadette Schansman; posters met gegevens en foto hangt op de 
locatie. Tevens is Bloem lid van de Geschillencommissie Kinderopvang. Nieuwe ouders 
worden hier middels het introductiegesprek en de brochure op gewezen en tevens 
hangen er hiervan posters in de hal. 
 
Ouderparticipatie 
Bloem moedigt ouderparticipatie in de dagelijkse bedrijfsvoering niet aan. Kinderen 
reageren anders wanneer er ouders aanwezig zijn bij bijvoorbeeld het bezoek van 
Sinterklaas of tijdens een uitstapje. Kinderen worden hier onrustig van. Om deze reden 
worden ouders hier niet voor uitgenodigd. 
 
Schriftelijke informatie 
in de algemene visie staat beschreven dat het van belang is om tot een goede 
afstemming te komen van wensen en mogelijkheden. Een goede communicatie is daarbij 
essentieel. Naast de persoonlijke contacten wordt ook schriftelijke informatie gegeven 
aan ouders. 
 
Informatie bij aanmelding: 
Bloem heeft een de uitgebreide website met nuttige informatie. Tijdens de voorlichting 
en rondleiding wordt deze informatie nader toegelicht.  
 
Informatie bij het introductiegesprek:  
De ouders ontvangen tijdens het introductiegesprek een informatiebrochure met 
specifieke informatie over de groep.  
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Het beleid en visie op het gebied van pedagogiek en ouders:  
Op de site staat informatie hierover. 
 
Nieuwsbrief: 
Bloem heeft een nieuwsbrief, deze verschijnt regelmatig en digitaal. 
Ouders worden per mail en/of per memo geïnformeerd over zaken als wisseling 
personeel, eventuele ziekten etc. Ook worden er regelmatig postertjes opgehangen op 
de vestigingen.  
 
Op www.kdvbloem.nl is tevens een inlog voor ouders. Ouders kunnen inloggen voor 
meer informatie of om foto’s te bekijken.  
 
Tevredenheidsonderzoek 
Bloem wil op de hoogte blijven van de wensen en bevindingen van haar klanten. Ieder 
jaar worden ouders uitgenodigd om via de website een tevredenheidsenquête in te 
vullen. 
 
Informeel contact 
Jaarlijks organiseert Bloem een zomerborrel voor alle ouders.  
 
Afscheid van een vaste medewerker wordt samen met de kinderen gevierd. Ouders zijn 
dan welkom om afscheid te nemen vanaf 16.30. Afhankelijk van hoelang en hoe 
frequent de pedagogisch medewerker gewerkt heeft wordt bepaald of er een borrel 
wordt georganiseerd. 
 
Privacy 
Bloem gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen, conform 
de wetgeving over dit onderwerp. Dit geldt voor de informatie, die wij op het 
kinderdagverblijf krijgen en/of zelf verzamelen rond ouder en kind. De omschrijving 
hiervan komt terug in de contracten voor de opvang.  
De medewerkers van Bloem tekenen voor de gedragscode. 
 
Overige dienstverlening aan ouders 
Regeling voor extra opvang 
Er is voor ouders een mogelijkheid om, tegen betaling, hun kind een dag extra te 
brengen. Voorwaarde is dat de opvang plaatsvindt op de eigen groep  én dat er op de 
betreffende groep plaats is voor extra opvang die dag.  
 
 
  

http://www.kdvbloem.nl/
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Ruilen van dagen 
Tevens is het mogelijk om een dag te ruilen. Bloem wil van ruilen van dagen geen 
gewoonte maken. Ruilen betekent een andere samenstelling kinderen en wellicht ook 
andere medewerkers. We ruilen dagen enkel binnen dezelfde werkweek. 
Soms komt het voor dat er een verzoek binnenkomt om een aangevraagde ruildag terug 
te draaien. Het kan zijn dat er dan een ander kind is ingepland op die dag en de dag dan 
vol zit. We gaan in een dergelijk geval op zoek naar alternatieven maar dit blijft het 
risico voor de betreffende ouder.  
 
Klachtenbehandeling 
In het klachtenreglement wordt nauwkeurig beschreven waar ouders naar toe kunnen 
wanneer zij klachten hebben rond de opvang en organisatie van het kinderdagverblijf. 
Ouders worden bij het introductiegesprek geïnformeerd over hoe we binnen Bloem 
omgaan met klachten en krijgen tevens bij het introductiegesprek een print van het 
interne klachten procedure en een folder van Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
De pedagogisch medewerkers van de groep zijn het eerste aanspreekpunt wanneer er 
klachten zijn over de opvang in de groep. De medewerkers stellen te allen tijde 
assistent-leidinggevende op de hoogte van de klacht en vullen het verbeterformulier in. 
Indien de klacht niet is verholpen dan speelt assistent-leidinggevende de klacht door 
naar het management. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het klachtenformulier. 
Management is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot (ernstige) klachten of over 
de organisatie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan bestaat de mogelijkheid 
om de klacht neer te leggen bij de onafhankelijke klachtencommissie, het Klachtenloket 
Kinderopvang. Ouders kunnen zich hier ook altijd direct toe wenden.  
 
Indien de oudercommissie klachten heeft over Bloem en AL en OC niet tot 
overeenstemming kunnen komen dan kan de OC zich richten tot de Klachtenkamer voor 
Oudercommissies. Hiervoor geldt het klachten reglement oudercommissie en is door 
Bloem per email verzonden naar de oudercommissie. Tevens is hierover in de 
vergadering mondeling gecommuniceerd.  
 
Klachtenformulier, het klachtenbeleid en een uitwerking van de klachten van de 
oudercommissie, zijn tevens op te vragen bij kantoor. Jaarverslagen klachten zijn op de 
website terug te vinden. 
 
Informatie over de vertrouwenspersonen voor ouders zijn te vinden in het ouderbeleid 
H3, punt ‘oudercommissie en vertrouwenspersoon’ ouders. Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers zie posters vestiging. 
 
Aanname beleid 
In principe zijn alle kinderen tussen 6 weken en 4 jaar welkom op het centrum.  
Bij voorkeur plaatsen wij kinderen tussen de 3 en 6 maanden. Bij plaatsing wordt er 
gekeken naar de leeftijden op de betreffende groep (past de leeftijd van het kind binnen 
de groep), naar verhouding tussen jongens en meisjes (wij streven niet naar 50%/50%, 
maar er moet wel een redelijke verhouding zijn). 
Wanneer het plaatsing van een gehandicapt kind betreft wordt er ook overleg gepleegd 
met de huisarts, behandelend arts en therapeut of andere begeleiders. Mogelijk vindt er 
ook een huisbezoek plaats. Extra voorzieningen voor de gehandicapte kinderen worden 
in overleg aangeschaft. 
 
Er wordt uitsluitend voorrang verleend bij plaatsing aan broertjes of zusjes van al 
geplaatste kinderen. 
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Verantwoordelijkheden bij het halen en brengen 
Bij het halen en brengen van de kinderen is het altijd drukker in het centrum. Er zijn 
ouders, die met de pedagogisch medewerkers willen praten, ouders praten met elkaar, 
broers en zussen zijn mee et cetera. Bloem vindt het dan ook erg belangrijk om 
duidelijke afspraken te maken met de ouders tijdens deze drukke momenten om 
veiligheid te borgen.  
 
Op het moment dat een ouder zijn kind komt halen of brengen, heeft de ouder de 
verantwoordelijkheid over alles wat het kind doet. De pedagogisch medewerker kan op 
die manier goed letten op de kinderen, van wie de ouders nog niet/niet meer aanwezig 
zijn. 
De ouders zijn tijdens het halen en brengen verantwoordelijk voor een aantal 
veiligheidszaken. Zo sluiten zij de buitendeur en groepsdeur achter zich bij binnenkomst, 
letten zij ook op dat er geen kind alleen naar buiten gaat, laten zij de kinderen (ook 
geen oudere kinderen) niet de buitendeur openmaken. Ook zetten zij hun tassen neer op 
een plek waar de kinderen niet bij kunnen i.v.m. gevaarlijke zaken in de tas, zoals 
medicijnen en sigaretten. 
 
Tijdens een borrel bij Bloem zijn de ouders ook zelf verantwoordelijk voor de eigen 
kinderen. De normen en waarden van Bloem worden door de ouders nageleefd (bijv. niet 
op de tafel klimmen etc.).  
 
Indien nodig zullen de medewerkers ouders individueel aanspreken op deze 
verantwoordelijkheden en zaken als veiligheid op het moment zelf. De assistent 
leidinggevende besteed hier tevens aandacht aan in het introductiegesprek. Ook tijdens 
het overgangsgesprek, welke plaatsvindt voor de overgang van de babygroep naar de 
peutergroep, is tevens ook aandacht voor dit onderwerp. 
 
Om veiligheidsredenen kunnen de medewerkers ouders verzoeken om eerst een huisarts 
te raadplegen voor het kind naar Bloem te brengen bijv. bij een val thuis of bij uitslag 
(zie 1.7.4. afspraken ouders). 
 
Aanbevelingen Commissie Gunning 
De aanbevelingen van de commissie en de daaruit volgende acties binnen Bloem zijn 
met de ouderraad besproken.  
 
 
Bronvermelding 
De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, R. van IJzendoorn, L.W.C. 
Tavecchio & M. Riksen-Walraven (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bol.com/nl/p/de-kwaliteit-van-de-nederlandse-kinderopvang/1001004002062622/
http://www.bol.com/nl/c/boeken/r-van-ijzendoorn/757364/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/l-w-c-tavecchio/52681/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/l-w-c-tavecchio/52681/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/m-riksen-walraven/6226210/index.html
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