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Inleiding 

Kinderdagverblijf het Paradijsje biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 
jaar. Dit beleidsplan geeft ouders/verzorgers inzicht in de werkwijze en het opvoedingsklimaat 
dat het Paradijsje biedt. Het geeft onze medewerkers houvast bij het pedagogische handelen 
in de groepen. 
Kinderopvang is een aanvulling op de opvoeding. De professionele begeleiding weet hoe de 
ontwikkeling van een kind doorgaans verloopt en volgen een kind goed. Kinderen leren 
spelenderwijs elkaars verschillen onderscheiden en respecteren. Dit bevordert de 
zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. 
Kinderdagverblijf het Paradijsje staat voor: “ieder kind is uniek en ieder kind kan zich 
maximaal ontplooien wanneer er een evenwicht bestaat tussen de thuissituatie en de situatie 
waarin een kind opgevangen wordt.”  
In dit beleidsplan laten wij u kennismaken met het pedagogisch beleid van het 
kinderdagverblijf het Paradijsje. Het pedagogisch beleid geeft aan welke uitgangspunten en 
werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen.  
 
Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een 
eenduidige aanpak van de pedagogisch medewerkers. Het plan biedt pedagogisch 
medewerkers steun bij hun dagelijkse werk en geeft huidige en toekomstige klanten inzicht in 
de wijze van werken bij de opvang die wij bieden. In dit beleidsplan zijn ook de belangrijkste 
aspecten van de vier competenties uit de Wet Kinderopvang opgenomen. Het gaat om 
aspecten als: sociale veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en 
overdracht van normen en waarden. 
 
In dit plan treft u achtereenvolgens aan: 
1. Uitgangspunten 
2. Pedagogische visie 
3. De ontwikkeling van kinderen 
4. Betekenis voor de praktijk 
5. Tot slot 
 
Bij dit beleidsplan horen uitgewerkte werkplannen, elke groep een eigen werkplan.  
 
 
 
 
1 Daar waar ouders staat kan in deze notitie ook verzorgers worden gelezen. 
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1. Uitgangspunten 

 
Het Paradijsje is een kinderdagverblijf en biedt opvang aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. 
De opvang vindt plaats in twee horizontale groepen. Het pedagogisch doel van 
Kinderdagverblijf is dat kinderen in een veilige vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen 
opgroeien en ontwikkelen. Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en 
vertrouwdheid kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen ontdekken. Als leiding hebben wij hierbij een begeleidende, 
verzorgende en ontwikkelende taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd, zoals ze zijn, dus 
met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden. 

Opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak. Wanneer de zorg voor kinderen 
gecombineerd wordt met een baan of andere maatschappelijke activiteiten, biedt 
professionele kinderopvang een goede aanvulling op de opvoeding thuis.                                
Op het kinderdagverblijf staat spelend leren en het groepsproces centraal. 

Wat ouders ook kiezen, in de kinderopvang ontwikkelen jonge kinderen zich onder 
professionele begeleiding spelenderwijs, samen met leeftijdsgenootjes. In een inspirerende 
en gestructureerde omgeving doen ze veel sociale ervaringen en vaardigheden op. Zoals 
vriendschappen aan gaan, samen spelen en samen delen, rekening houden met elkaar en 
kennismaken met verschillende normen en waarden. Dit bevordert de zelfredzaamheid en 
het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. Ook beweging, buiten spelen en creativiteit 
spelen een belangrijke rol. Een kind ontwikkelt zich stap voor stap. De kinderopvang heeft een 
breed aanbod van activiteiten die goed aansluiten op de verschillende ontwikkelingsfases van 
het kind. 

Wij stellen daarom eisen aan vakbekwaamheid van de pedagogisch medewerkers, de indeling 
en inrichting van de opvangruimte. Uiteraard volgen we de wettelijke richtlijnen voor 
gezondheid, hygiëne en veiligheid. 
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2. Pedagogische visie 

Onze pedagogische visie is gebaseerd op een 6-tal hoofdlijnen: 
 
1. Kinderdagverblijf het Paradijsje werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, 
heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze opvang is gericht op 
het individuele kind. 
2. Als leiding hebben wij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Wij spelen in 
op de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing en 
behoeften. 
3.Binnen het kinderdagverblijf geldende regels en richtlijnen die voor alle kinderen van 
toepassing zijn. Vertrekpunt van ons handelen blijft steeds het kind en de feitelijke situatie. 
4. Ieder kind heeft het recht om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit betekent 
onder meer dat kinderen zich ook moeten kunnen ontwikkelen in aanvulling op de 
thuissituatie. Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en de pedagogisch 
medewerkers over de kinderen vinden wij essentieel.  
5. Wij vinden het voor alle kinderen belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen en de 
zelfredzaamheid te stimuleren.  
6. We werken vanuit duidelijkheid en heldere regels. Op deze manier herkennen de kinderen 
bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn. Onderdeel hiervan is ook het 
werken met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen structuur en regelmaat. Door deze 
regelmaat wordt er een veilig klimaat geschapen voor de kinderen en kunnen zij zich optimaal 
ontwikkelen. 
 
Ondanks deze regels houdt opvoeden ook altijd in; ‘flexibel en met gezond verstand werken’. 
Als iets voor het ene kind goed is, hoeft dat voor het andere kind niet zo te zijn. Waar de ene 
opvoeder (ouder of pedagogisch medewerker) succes heeft, kan het bij een ander soms geen 
effect hebben. Opvoeden gaat dus om het zoeken van een evenwicht.  
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3. De ontwikkeling van kinderen 

Opvoeden is persoonlijkheidsontwikkeling bevorderen bij kinderen. Op deze wijze wordt het 
kind mogelijkheden tot zelfontplooiing, conform eigen aard, aanleg en beperkingen, geboden. 
Deze opvoedingsdoelen gelden voor alle jonge kinderen en zijn belangrijk voor het welzijn en 
de ontwikkeling van het kind. De relatie tussen de pedagogische medewerker en het kind is 
het centrale uitgangspunt van pedagogisch handelen. 
Het kinderdagverblijf observeert via de observatiemethode: “Kijk” dit wordt vastgelegd en 
jaarlijks twee keer per jaar doormiddel van een 10 minuten gesprek met de ouders 
besproken. 
We werken met de methode Uk en Puk. Dit houdt in dat kinderen gestimuleerd/ geprikkeld 
worden en activiteiten aangeboden krijgen om de brede ontwikkeling, met de nadruk op de 
taalontwikkeling, verder te ontwikkelen/stimuleren. Hiervoor hebben alle pedagogisch 
medewerkers een scholingstraject (methode Uk en Puk) doorlopen.  Hiermee gaan ze in de 
groep en individueel aan het werk. Dit zijn verschillende activiteiten waarbij de 
taalontwikkeling scherp in de gaten gehouden wordt (zie: VVE beleid Paradijsje). 

Bij het kijken naar de ontwikkeling van kinderen in het kinderdagverblijf het Paradijsje 
onderscheiden wij vijf gebieden: 

3.1 Lichamelijke ontwikkeling (motoriek); 
3.2 Sociaal- emotionele ontwikkeling; 
3.3 Cognitieve ontwikkeling; 
3.4 Creatieve ontwikkeling; 
3.5 Morele ontwikkeling. 
 

3.1 Lichamelijke ontwikkeling (motoriek) 

Veel kunnen bewegen is belangrijk in het leren ontdekken van eigen mogelijkheden en het 
ontwikkelen van de grove en fijne motoriek. Het is dan ook van belang dat de kinderen die 
ruimte hebben. Een kind wat zich lichamelijk sterk en fit voelt zal zich ook beter op geestelijk 
gebied kunnen ontwikkelen. In de leeftijdsfase van 0 tot 4 jaar maakt een kind een grote 
ontwikkeling door in de motoriek. Hierbij is onderscheid te maken in de grove en de fijne 
motoriek. De grove motoriek wordt gestimuleerd door het aanbieden van uitdagende 
spelmogelijkheden passend bij de leeftijd van de kinderen. Door het spelen leren kinderen 
hun eigen mogelijkheden kennen. Stimuleren van de grove motoriek doen wij b.v. door: 
lopen, rennen, fietsen, klimmen, kopje duiken en rollen etc.  De fijne motoriek heeft 
betrekking op kleine bewegingen die coördinatie tussen ogen en handen vereisen. Het kind 
gaat naar voorwerpen grijpen, pakken, en gaat iets in de mond stoppen. Het maken van 
puzzels, tekenen en knutselen bijvoorbeeld zijn activiteiten die deze ontwikkeling stimuleert. 
Activiteiten zoals tekenen, rijgen, verven, kleien, prikken, knippen en scheuren etc., deze 
activiteiten dragen allemaal bij aan het ontwikkelen van de fijne motoriek. 



9 

 

Juli 2022  

 

Baby’s wordt zowel in de box als in een wipstoeltje divers speelgoed aangeboden 
(bijvoorbeeld rammelaars, baby gym, ritselboekjes). Ook in de dagelijkse verzorging dragen 
het eten en het drinken (van fles naar tuit naar gewone beker) bij aan de ontwikkeling van de 
fijne motoriek. Na de babycursus in 2019 hebben de mentoren van de baby’s zich verdiept in: 
de autonomie van de baby. Waarbij ze hebben geleerd om het eigen ontwikkelingstempo van 
de kinderen te respecteren en te stimuleren. 

3.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Wanneer je als ouder kiest voor een kinderdagverblijf, is dit een keuze voor opvang van het 
kind in groepsverband. In de groep kan het kind relaties opbouwen met andere kinderen en 
met verschillende volwassenen. In de omgang met andere kinderen en met de pedagogisch 
medewerkers wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Het kind leert omgaan 
met anderen en ziet wat zijn gedrag voor invloed heeft op hen. Het kind leert om te gaan met 
zijn eigen boosheid, verdriet en blijdschap, maar ook met de boosheid, verdriet en blijdschap 
van anderen. Onze pedagogisch medewerkers scheppen de voorwaarden voor het samen 
spelen van de kinderen: door de inrichting van de ruimte en het aanbieden van 
spelmaterialen. Maar ook doet het kind sociale vaardigheden op door bijvoorbeeld te helpen 
met opruimen, het delen van speelgoed, het samen eten, leren wachten en het samen vieren 
van een feestje.  
Om kinderen tot zelfstandige individuen te laten ontwikkelen is het belangrijk dat het kind zijn 
eigen gevoelens en emoties leert kennen en hanteren. Hierbij is het belangrijk dat het kind 
een positief zelfbeeld stimuleert. Groepsopvang doet een groot beroep op de sociale 
ontwikkeling van een kind. Het kind leert om te gaan met andere kinderen, van uiteenlopende 
leeftijd, staande te houden. De constante interacties kunnen als zeer uitdagend en 
stimulerend maar ook als zeer vermoeiend of beangstigend worden ervaren. Op dit terrein 
valt de taak van de groepsleiding, het kind wordt daar waar nodig begeleidt. 
 

3.3 Cognitieve ontwikkeling 

Kinderen zijn leergierig. Dit is een belangrijke positieve eigenschap van het kind waarvan we 
vinden dat die gewaardeerd en gestimuleerd moet worden. Het opdoen van allerhande 
ervaringen vergroot de kennis van het kind. Zelf ontdekken, vragen mogen stellen, plannen 
mogen maken en uitvoeren komen aan deze behoefte tegemoet. Hierbij bieden wij zoveel 
mogelijk de wereld van alle dag aan. Een kind dat steeds meer begrijpt van de wereld om hem 
heen zal met meer zelfvertrouwen door het leven stappen. We vinden het belangrijk kinderen 
een uitdagende omgeving aan te bieden daar waar nodig structuur aan te brengen.               
Taal is een belangrijk middel om de wereld te begrijpen. Daarom hechten we veel belang aan 
het werken met de methode “Uk en Puk”. Een kind vraagt en krijgt in taal uitleg en hulp. De 
pedagogisch medewerkers speelt hierin een actieve rol door veel naar het kind te luisteren en 
met het kind te praten. Dit gebeurt zoveel mogelijk in correct Nederlands, zodat de kinderen 
dit overnemen. Ook wordt er zo veel mogelijk op de taaluitingen van het kind gereageerd. 
Daarbij wordt maximaal aangesloten bij de belevingswereld en persoonlijke emoties van de 
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kinderen. Belangrijk hierbij is dat er niet in ‘brabbeltaal’ teruggesproken of nagepraat wordt. 
Zingen met de kinderen is bijvoorbeeld een belangrijke activiteit om de taalontwikkeling te 
stimuleren, ditzelfde geldt voor spelletjes met klank en geluid. Verhalen voorlezen is ook een 
manier om taal te stimuleren. Op het kinderdagverblijf lezen en zingen we elke dag. 
 

3.4 Creatieve ontwikkeling 

De hedendaagse maatschappij vraagt om een enorme creatieve look om verschillende 
problemen op te lossen. Hierdoor kan een kind zich beter staande houden in de 
maatschappij, omdat hij geleerd heeft op creatieve wijze om te gaan met problemen. 
Wij vinden het belangrijk dat de fantasie van een kind tot zijn recht komt en creativiteit in de 
brede zin wordt aangemoedigd. Dus ook creativiteit in denken. Creatieve vaardigheden 
zijn belangrijk voor een kind. Creativiteit vergroot het probleemoplossend vermogen van het 
kind. Het kind wordt geprikkeld met verschillende materialen en middelen om zo de fantasie 
van het kind te bevorderen. Wanneer het kind met activiteiten mag gaan experimenteren met 
de verschillende materialen leert het kind zich te uiten en creatief te denken. Om de creatieve 
ontwikkeling te stimuleren werken wij met allerlei soorten materialen (water, zand, verf, klei, 
papier).  Kinderen van 3 – 3,5 jaar stimuleren we wat nadrukkelijker om bepaalde opdrachten 
of kleine klusjes te doen. Dit als een vorm van voorbereiding op hun basisschool. 
Daarnaast wordt creatieve ontwikkeling ook gestimuleerd door creatief spel. Hiervoor zijn 
gevarieerde materialen beschikbaar (bijvoorbeeld keukenspeelgoed, verkleedkleren, diverse 
bouwmaterialen). 
 
Tot slot worden er ook verschillende activiteiten ondernomen met de kinderen: uitstapjes, 
wandelen, verkleden. 
 

3.5  Morele ontwikkeling 

Hier wordt het verschil tussen "goed en kwaad" aangeleerd. Om dit te begrijpen moet een 
kind een eigen geweten ontwikkelen. Het kind ontdekt wat voor een invloed het eigen gedrag 
op de ander heeft. Hierbij worden de begrippen eerlijk, rechtvaardig, een ander helpen 
regelmatig gebruikt. Het hebben van zelfvertrouwen is hier heel belangrijk. Een kind met 
zelfvertrouwen kan voor zichzelf opkomen, kan zelfstandig en onafhankelijk zijn. Het kind 
durft om hulp te vragen en is niet bang om fouten te maken. 
Pedagogisch medewerkers stimuleren het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze geven geen 
kritiek op het kind zelf, maar op het gedrag van het kind. Positief gedrag wordt benadrukt 
door de pedagogisch medewerkers en wij prijzen een kind als het iets nieuws kan doen. 
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3.6 Observaties 

Tijdens het werken met kinderen zijn we bezig met de ontwikkeling van kinderen. Om alle 
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling is het van belang 
om vaste observatiemomenten te hebben. Wij werken met de observatiemethode: “KIJK “. 
Tijdens de 4 jaar dat uw kind bij ons verblijft zullen er 4 vaste observatiemomenten zijn: 

 Na 3 maanden bij binnenkomst op het kinderdagverblijf 
 2x per opvangjaar.  
 En met 3 jaar en 10 maanden voor de overdracht naar de basisschool 

 
Mocht er tijdens de observaties bijzonderheden worden geconstateerd betreffende uw kind 
dan zult u altijd door ons worden geïnformeerd. Zijn er geen bijzonderheden van onze kant 
dan loopt het stilzwijgend door tot aan de volgende observatie. Er vindt altijd een gesprek 
plaats rond de leeftijd 3 jaar en 10 maanden. Het kind bereid zich dan voor om naar de 
basisschool te gaan. De overgang naar de basisschool vindt plaats.  
 
Nadat het laatste gesprek heeft plaats gevonden, vindt er ook een overdracht plaatst met de 
desbetreffende basisschool.  Dit verzorgt de mentor van het kind met de desbetreffende 
basisschool.  Mocht ertussendoor van uw kant vragen zijn, dan is er altijd mogelijk om een 
gesprek in te plannen. 
 

3.7 Zorgen 

Niet elk kind maakt (op alle terreinen) een probleemloze ontwikkeling door. Als pedagogisch 
medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, spreken zij die 
ongerustheid uit naar de ouders. Omgekeerd kunnen ouders bij twijfel of zorgen, deze delen 
met de pedagogisch medewerkers. Zijn er zorgen over de (taal)ontwikkeling zullen wij dit 
delen en bij de ouders aangeven dat het verstandig is dat het kind mee doet aan het VVE-
programma. Het kind moet hiervoor wel een verwijzing krijgen. Dit kan via het 
consultatiebureau.  
Samen proberen we dan duidelijkheid te krijgen en inzicht te verwerven in het gedrag van het 
kind en de opvoedingssituaties.  
Ook kunnen we afspraken maken rondom specifiek gedrag van een kind of kunnen er in 
onderling overleg eventueel andere vervolgstappen worden gezet. En indien nodig door 
verwijzen naar fysiotherapie/ logopedie. 
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8 De wet IKK 

De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Dit houdt 4 
pijlers in: 

a) De ontwikkel van het kind staat centraal 
b) Veiligheid en gezondheid 
c) Stabiliteit en pedagogiek maatwerk 
d) Kinderopvang is een vak 

 
A. De ontwikkel van het kind staat centraal 

(Uit: Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 2 en artikel 11 (per 1 januari 2018) 
De kinderopvangondernemer biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt 
verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan 
kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de 
socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
De nadere uitwerking is: In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, 
draagt de kinderopvangondernemer er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met 
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

a. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen; 
b. Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving; 
c. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 
d. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 
Verloop van de ontwikkeling 
De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. Bij het Paradijsje wordt gebruik 
gemaakt van de observatiemethode “Kijk”.  In “Kijk” wordt minimaal twee keer per jaar de 
ontwikkeling geregistreerd. Deze registratie bespreekt de mentor met de ouders. Het 
Paradijsje draagt zorg voor een doorlopende leerlijn, dat wil zeggen het educatieve aanbod 
van het Paradijsje de weg vrij maakt voor de overstap naar het primair onderwijs. 
 
Overdracht  
Een goede overdracht van het kind naar de basisschool is belangrijk. Zo kunnen kinderen een 
goede start maken op de basisschool. In de regelgeving staat dát er een overdracht moet zijn. 
Kinderdagverblijf het Paradijsje geeft dit vorm met het observatieverslag: “Kijk” voordat het 
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kind 4 jaar wordt vindt er een gesprek plaats met ouders. Hierin wordt er gevraagd naar 
welke school het kind gaat. Zodat ook pedagogisch medewerkers een ovendracht met school 
kunnen hebben. Wanneer de kinderen een VVE indicatie hebben vindt een warme overdracht 
plaats. Dit houdt in dat wanneer het kind van de peuterspeelzaal of kinderopvang overgaat 
naar de basisschool, dan licht de pedagogisch medewerker de schriftelijke informatie over 
deze kinderen mondeling toe in een gesprek met de leerkracht. 

 

Mentorschap  
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker 
die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de 
ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.  

De mentor houdt continu de ontwikkeling en het welbevinden van het kind in de gaten 
middels de observatiemethode Kijk.  Deze observaties en registraties worden met de ouders 
te besproken.  

Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. 
Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor 
is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. De ouders 
worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Eventueel vervult de mentor 
ook een rol in het contact met andere (zorg)professionals (met toestemming van de ouders). 

Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op 
de individuele behoeften van een kind. Ook wordt er door overleg met ouders afgestemd hoe 
aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. 
De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat 
belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig 
tijdig gesignaleerd 

 

B. Veiligheid en gezondheid (zie werkplan) 
Het is niet meer verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie (m.b.t. de kinderen) uit te 
voeren. In plaats daarvan wordt in het beleid vastgelegd hoe het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid actueel gehouden wordt. Daarbij wordt beschreven hoe er samen met de 
pedagogisch medewerkers voor gezorgd wordt dat er sprake is van een continu proces van 
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. Zie veiligheid en 
gezondheidsplan.  

 
Maatregelen voor grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s 
Er geldt geen verplichting meer voor een lijst met risico’s. In plaats daarvan moet worden 
beschreven welke maatregelen genomen worden om grote risico’s voor de gezondheid en 
veiligheid van kinderen te voorkomen. Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen 
wordt geleerd om te gaan met kleine risico’s. In het bepalen van grote en kleine risico’s dient 
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een afweging gemaakt te worden op basis van de individuele omstandigheden van het 
kinderdagverblijf. 

Grensoverschrijdend gedrag 
Ook wordt het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag een verplicht 
onderdeel van het beleid. Voor de dagopvang geldt in ieder geval het vier-ogen-principe. Dat 
is niet gewijzigd. De plek waarop het vier-ogen-principe wordt vastgelegd wel, namelijk in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid in plaats van in het pedagogisch beleidsplan. Het beperken 
van het risico op grensoverschrijdend gedrag is breder dan alleen tussen pedagogisch 
medewerker en kind. Het gaat over het risico op grensoverschrijdend gedrag door 
pedagogisch medewerkers, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige 
aanwezige volwassenen en kinderen. 

Oudercommissie 
Bij de aanpassingen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid dient advies ingewonnen te 
worden bij de oudercommissie. 

NB : de RI&E is niet vervallen.  Net als nu dient de kinderopvangondernemer óók een RI&E te 
hebben op grond van de wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden. Een risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet 
genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken, en daarmee gericht op de 
veiligheid en gezondheid van werknemers. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid krachtens 
de Wet kinderopvang is gericht op de veiligheid en gezondheid van kinderen. Beiden zijn 
verplicht.                                                                                                                                                            
 
EHBO: Kennis van de EHBO is een verplicht onderdeel om adequaat te kunnen handelen bij 
incidenten. Het is noodzakelijk dat er op elk kinderdagverblijf een volwassene met een kinder-
EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. 
 
 
C. Stabiliteit en pedagogiek maatwerk 
Vaste-gezichtencriterium 
Een vaste pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De 
medewerker weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar de baby gestrest van raakt en weet waar 
de baby behoefte aan heeft. Een vast gezicht is een criterium bij de opvang van nul jarigen. 

Het aantal vaste gezichten voor nul jarigen gaat van 3 naar 2. Als er op basis van de 
beroepskracht-kind ratio met 3 of meer pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, worden 
maximaal 3 vaste gezichten toegewezen aan een groep met nul jarigen. 

Als het kind aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. Er 
kunnen dus meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep 
werken, naast de ‘vaste’ gezichten. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op 
groepsniveau. 

Drie-uursregeling 
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De wijzigingen in de kwaliteitseisen zorgen ook voor een andere toepassing van de drie-
uursregeling. Er zijn geen tijdvakken meer waarbinnen afwijken van de beroepskracht-kind 
ratio wel of niet is toegestaan.  

Afwijken van de BKR 
Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-
kind ratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. 
Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is 
dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kind ratio vereiste aantal 
medewerkers wordt ingezet. 
 
Drie-uursregeling in het beleidsplan 
De afwijkende uren worden vastgelegd in dit pedagogisch beleidsplan. De wordt actief 
gecommuniceerd naar de ouders. Tijdens de intake komt dit ook ter sprake. Het rooster 
wanneer er afgeweken wordt van de beroepskracht-kind ratio wordt dan besproken. Als de 
tijden niet zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan, dan mag er niet afgeweken worden 
van de beroepskracht-kind ratio. Deze uren voor de afwijkende inzet kunnen op de dagen van 
de week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde. Voor op het kinderdagverblijf ziet 
dat er als volgt uit.  

Dagen: Maandag * Dinsdag*  Woensdag Donderdag* Vrijdag 

Uren 
waarvan 
afgeweken 
wordt: 

8:00-8:30 

12:30-14:00 

17:00-18:00 

8:00-8:30 

12:30-14:00 

17:00-18:00 

8:00-9:00 

12:30-13:30 

17:00-18:00 

8:00- 8:30 

12:30-14:00 

17:00-18:00 

8:00-9:00 

12:30-13:30 

17:00-18:00 

 

*Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er met 3 pedagogisch medewerkers gewerkt. De 
VVE-groep gaat om half 1 naar huis. Hierdoor daalt het kind aantal na 13:30. De derde 
pedagogisch medewerker neemt van 13:30 pauze tot 14:00.  

 

D. Kinderopvang is een vak 
Opleidingsplan / scholing 
De kinderopvangondernemer heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van 
pedagogisch medewerkers. In het opleidingsplan geeft de ondernemer aan hoe de 
ontwikkeling van de medewerkers door opleidingen bevorderd wordt.  
 
Alle medewerkers worden regelmatig bijgeschoold door middel van her-
certificeringstrajecten, waardoor er aandacht is voor de professionaliteit van de pedagogisch 
medewerkers.   
Jaarlijks evalueert de directie, hoofd pedagogisch medewerker samen met de pedagogisch 
coach/ beleidsmedewerkers het opleidingsplan en de permanente educatie. De directie doet 
voorstellen voor verbetering en/of kwaliteitsverhoging, die – indien vastgesteld – in het jaar 
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erna geïmplementeerd worden. Jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld, voor de 
organisatie en voor de individuele medewerkers.  
 
Overzicht van de scholing (bijgesteld op 15 juli 2022 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
BHV 
Ikram 
Bouchra 
Radia 

 November 
Ikram 
Bouchra 
Radia 
  

 November 2022 
Radia 
Ikram  
Bouchra 

 

EHBO      
 maart 

Bouchra 
Radia 
Ikram 

 EHBO April 
Bouchra 
Radia 
Ikram 

  

Taal 3 F      
  Bouchra 

Ikram 
Radia 

 Samira  

Werken met baby’s 
 Feb- april 

Ikram 
Radia 
Bouchra 

   Samira 
 
Opfris 
gepland 

Werken met de meldcode 
 Basis 

Bouchra  
Ikram 
Radia 

 
 

Gespreksvoering 
Bouchra 
Ikram  
Radia 

 Januari  
herhaling 

VVE  Uk en Puk 
  Ikram 

Bouchra 
 Samira 

Radia 
Sallma 

 

KIJK 
   (Loubna)   
Bijscholing in kader certificering VVE 
    Spe(el)goed* 

Bouchra 
Ikram 
Radia 
Beweegversjes 
Marjanne 
Ikram 

 

Opleiding Niveau 4 
    Ikram   
Opleiding niveau 3 BBL 
    Salma  

 
 Aanbod Brede School  
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Binnen het team van het Paradijsje werkt een coach/beleidsmedewerker om de kwaliteit van 
het pedagogisch handelen scherp te houden en te verbeteren. 
De pedagogisch coach:  

 Coacht de medewerkers bij het verder ontwikkelen en verbeteren van competenties 
op het gebied van pedagogisch handelen en teamsamenwerking 

 Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zich bezig met de 
ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid en de werkplannen.  
(ureninzet: 50 uur opvanglocatie/30 uur voor 3 fte/60 uur voor 6 VVE kinderen = 140 
uur)   

 Is elke 6 weken betrokken bij de evaluatie de thema activiteiten en de 
ouderbetrokkenheid. 

 Observeert ieder VVE kind minimaal 1 x per jaar 
 
 
Werken met baby’s 
Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken werden specifiek geschoold. 
Kinderdagverblijf het Paradijsje heeft hier in 2019 in geïnvesteerd. Er komt een 
herhalingscursus na 3 jaar. In 2022 krijgen de pedagogisch medewerkers een herhaling/ 
verdieping hiervan. Per 1 januari 2023 (is bijgesteld naar 2025 – 15 juli 2022 
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/scholing-werken-met-0-jarigen)  moeten alle 
pedagogische medewerkers die met baby’s werken aan deze kwalificatie-eis voldoen. Ook 
invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis moeten per 1 januari 2025 aan 
deze kwalificatie-eis voldoen. 

De pedagogische medewerkers leren doormiddel van deze cursus de baby beter te 
interpreteren. De pedagogische medewerkers herkennen signalen van een baby beter en 
krijgen hierdoor meer inzicht in de ontwikkeling van een baby. Respect voor de autonomie is 
hierbij een belangrijk punt.  

 
Beroepskrachten in opleiding 
Inzet BBL- stagiaires  
BBL-stagiaires zijn pedagogisch medewerkers in opleiding. Zij worden opgeleid tot 
zelfstandige competente medewerkers. Afhankelijk van de vorderingen c.q. competenties van 
de stagiaire en de omgevingsfactoren worden zij geleidelijk aan ingezet als 2e of 3e kracht in 
een groep.  
Globaal kan daarbij het volgende opbouwsysteem gehanteerd worden:  

 In het eerste opleidingsjaar 0-50% I 
 N het tweede opleidingsjaar 50-100%  
 In het derde opleidingsjaar 100%  

Als de opleiding een maatwerktraject is dan zal de inzet van 0 tot 100% evenredig verdeeld 
zijn aan de lengte van de opleiding: De BBL'er valt onder de CAO-kinderopvang. Het daarin 
bepaalde is dus van toepassing. Op grond van de Regeling Wet kinderopvang geldt dat 
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maximaal een deel, op dit moment een derde (33 procent), van het totaal minimaal aantal op 
een locatie in te zetten beroepskrachten mag bestaan uit pedagogisch medewerkers in 
ontwikkeling, student-werknemers en stagiairs 
Dat geldt voor ieder moment gedurende de opvang. Daarnaast kunnen beroepskrachten-in-
opleiding en stagiaires nog steeds boven-formatief worden ingezet, als extra ondersteuning. 
De voorwaarden waaronder beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires mogen worden 
ingezet als pedagogisch medewerker, worden in de cao verder uitgewerkt. 
 
Inzet van stagiaires  
De stagiaire is tijdens de periode van incidentele inzet geen BOL'er maar werknemer en kan 
ingezet worden bij incidenteel invalwerk of in schoolvakanties. De stagiaire mag niet 
structureel ingezet worden, dus geen langdurige vervanging. De stagiaire mag enkel ingezet 
worden als ze een opleiding volgt waarmee ze na het behalen van haar opleiding in de 
kinderopvang mag werken. Doorgaans is dat PW 3 of PW 4, maar ook een Hbo’er mag ingezet 
worden als zij een opleiding volgt die bevoegdheid geeft tot de functie van PM’er.  
 
Diverse opties voor inzet van de stagiaire (na afgenomen competentiescan en een nul uren 
contract is ondertekend)  
1. Inzet als maximale groepsgrootte met 1 kind wordt overschreden Als in een KDV of 
BSO/groep het groepsmaximum met 1 kind wordt overschreden kan de stagiaire incidenteel 
ingezet worden als 2e kracht op de eigen groep tijdens een stagedag. Het is een leermoment 
voor de stagiaire. 
 2. Inzet 2e of 3e jaar stagiaire als invalkracht Een 2e of 3e jaar stagiaire mag in de volgende 
gevallen als 2e kracht ingezet worden tijdens een vakantieperiode of op een dag dat zij geen 
stage loopt; de stagiaire werkt dan op de eigen stagelocatie, een vaste medewerker gaat naar 
een andere locatie. Dit zijn werkmomenten. De stagiaire wordt betaald conform de inschaling 
zoals vermeld in het nul-uren-contract.  
3. Inzet als ‘als tweede persoon in het gebouw’ Als er meer dan 3 kinderen onder de hoede 
van slechts één pedagogisch medewerker in een gebouw aanwezig zijn, moet er een 2e 
persoon op die locatie aanwezig zijn in verband met mogelijke noodgevallen. De stagiaire kan 
deze tweede persoon zijn. Een nul-uren contract is hierbij niet noodzakelijk. Het is een 
leermoment voor de stagiaire. 
 

4. De praktijk 

Onze uitgangspunten, pedagogische visie en kijk op de ontwikkeling van kinderen vindt een 
verdere uitwerking op een groot aantal terreinen. In dit hoofdstuk werken wij de volgende 
onderdelen uit:  
4.1 De groep 
4.2  Dagindeling 
4.3 Opvangtijden en halen en brengen 
4.4 Activiteiten/ VVE 
4.5 Speciale activiteiten en feesten 
4.6 Feest en vrije dagen 
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4.7  Eten en drinken 
4.8 Kinderen en persoonlijke hygiëne 
4.9 Sfeer en inrichting 
4.10 De pedagogisch medewerkers 
4.11 Waarden en normen 
4.12 Schriftje 
4.13 Ouders 
4.14 Gezondheid 
4.15 Afmelden 
4.16 Speelruimte en speelgoed 
4.17 Plaatsingsbeleid 
4.18 Wennen 
4.19 Opzegging, wijziging en annulering overeenkomst 
4.20 Oudercommissie 
4.21 Aansprakelijkheid  
4.22 Protocollen 
4.23  vier ogen/ oren beleid 
4.24     3-uurs regeling 
4.25     Meldcode huiselijk geweld 
4.26     Risico-inventarisatie 
4.27     Protocollen 
 
 



20 

 

Juli 2022  

 

4.1 De groep 

Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen vanaf 6 weken - 4 jaar.  
Sinds april 2021 is begonnen met een aantal veranderingen in de werkwijze. 
Toen is een methodiek voor spelend leren geïntroduceerd,  UK&PUK. In augustus 2021 is de 
peuteropvang voor het ochtendprogramma naar boven verhuisd.  
Dat betekent dat de kinderen tot 2 jaar en 3 maanden beneden in baby- en dreumes groep 
worden opgevangen en de kinderen boven die leeftijd boven.  
Door dit leeftijdsgerichte werken kunnen we beter vanuit onze visie werken.  
 
De groepssamenstelling bij Kinderopvang het Paradijsje is zowel horizontaal als verticaal. Het 
kinderdagverblijf werkt met twee groepen*.  

1. Baby en dreumesgroep (ochtend, middag “verticale groep” (0-4 jaar) 
2. VVE Peutergroep de “toppertjes” (2 jaar en 3 maanden -4 jaar) 

 
Voor beide groepen bestaat een werkplan waarin het programma, de werkwijze én de 
onderbouwing is uitwerkt.  
 
De baby en dreumes groep 
De baby- en dreumes groep is een verticale groep, waar in de ochtend de baby’s en 
dreumesen worden opgevangen. In de middag wordt de groep uitgebreid met de kinderen 
van 2 jaar en 3 maanden – 4 jaar die dagopvang hebben. 
In deze verticale groepen leren oudere kinderen om rekening te houden met de jongere 
kinderen en leren de jongere kinderen weer van de oudere kinderen. Bovendien geeft dit de 
mogelijkheid om broertjes en zusjes bij elkaar in één groep te plaatsen.  Door de verticale 
samenstelling van de groep kan een kind met kinderen van diverse leeftijden spelen. Aan 
sommige kinderen kan een kind zich een beetje optrekken, anderzijds leert het zich 
beheersen in contact met jongere kinderen. De grote kinderen houden rekening met de 
kleintjes en de kleintjes leren van de grote en soms is dat ook omgekeerd.  
 
De grootte en de samenstelling van de groep wisselt per dag en soms per halve dag. De 
grootte van de groep is afgestemd op de wettelijke kind leidster-kind ratio.  
 
 
De baby’s 
De baby’s hebben voor hun verzorging twee vaste gezichten. Zij zijn diegenen, die 
verschonen, flessen en hapjes geven, troosten.  Het gaat om twee vaste gezichten, zodat de 
baby’s hun kennen, weten waar ze aan toe zijn, zich bij hen veilig voelen, en er 
voorspelbaarheid is in de verzorging. Baby’s hebben nog geen grote activiteiten nodig. Het 
belangrijkste wat ze moeten leren is, draaien, rollen, tijgeren, kruipen, zitten. Hun motorische 
ontwikkeling staat voorop. Er is een grote box, die tegemoet komt aan deze behoefte van de 
baby’s. Een plekje waar ze zich veilig kunnen ontwikkelen. Ze zijn daar samen met andere 
baby’s, waar ze naar kunnen kijken en tegen wie ze kunnen brabbelen. Wippertjes worden 
spaarzaam ingezet. 
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Wij praten heel veel tegen de baby’s, zodat ze zich veilig voelen. We leren hun de woordjes  
en leggen uit wat we gaan doen.  
Ongeveer 80% van de contactmomenten bestaat uit verzorgingsmomenten. Dit zijn voor ons 
dé momenten om met 100% aandacht en gericht met de baby’s bezig te zijn.  
 

De dreumes 
Een dreumes is een kind tussen de 1 en 2 jaar. In deze fase begint het kind vaak met lopen en 
praten. Het kind gaat met sprongen vooruit in zijn of haar ontwikkeling. Het kind kan vaak 
steeds beter duidelijk maken wat het wil, en vooral wat het níet wil. Driftbuien horen bij die 
leeftijd. 
Kinderen ontwikkelen zichzelf. Ze hebben hun omgeving (andere kinderen, de pedagogisch 
medewerkers en de ruimte) nodig om ervaringen op te doen en de juiste begeleiding te 
krijgen.  
We volgen tempo en voorkeuren van de kinderen en bieden activiteiten aan die aansluiten op 
hun ontwikkelingsbehoefte. 
Wat betekent dit in onze opvang?  

• Kinderen hebben veel ruimte en mogelijkheden voor de ontwikkeling van hun 
motoriek. Het kind leert zelfstandig lopen, vergroot de mogelijkheden en leefwereld. 
Het wil rennen, springen, klimmen, maar ziet nog geen gevaar. Er is veel vrije 
speelruimte zonder gevaar, En we beschermen hen en we beschermen de baby's 
tegen de dreumesen. 

• We praten veel, geven,  woorden geven aan de gebarentaal van de dreumes en 
proberen de oorzaak van de driftbuiten te achterhalen. De dreumes heeft driftbuiten 
kan nog niet vertellen wat hij/zij wil. We lezen voor, geven informatie en leggen uit.  

• De kinderen zeggen vaak “nee”, dit zien we beginnende zelfstandigheid. We zoeken 
een balans tussen het respect voor deze beginnende zelfstandigheid en het geven van 
structuur en grenzen.   

• Het kind speelt nog naast andere kinderen, en niet met andere kinderen. Er is veel 
imitatiespel, ze willen met hetzelfde spelen. De kinderen zijn (nog) niet empathisch. 
We hebben veel van hetzelfde speelgoed, want ze willen met hetzelfde spelen 

• De peuter kan gevoelens niet uiten, maar gaat leren begrijpen dat sommige dingen 
niet mogen 

• We stellen grenzen en bieden structuur:,   zit op stoeltjes,  kent de vaste gezichten op 
de groep, werken aan gewoonten en rituelen, het kind slaapt meestal 1 x per dag, 
kinderen leren opruimen 

• Activiteiten: we openen in de kring, de kinderen leren elkaar kennen d.m.v. 
kringversje. Op de groep wordt een lightversie van Uk en Puk ingezet voor het 
aanbieden van activiteiten, zo wordt er spelend gewerkt aan de taalontwikkeling, 
sensomotorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de eerste stappen naar 
“rekenen”.  

 

De pedagogisch medewerker volgt de kinderen en biedt gericht op het ontwikkelingsniveau 
van de kinderen activiteiten aan.  
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Alle kinderen spelen met elkaar of als ze daar behoefte aan hebben spelen ze alleen. Onze 
maximale bezetting per dag bedraagt 16 kinderen. Per 1 april 38 kindplaatsen. (Conform kind 
ratio) 
 
De peutergroep “de toppertjes” 
Sinds 1 april 2021 is het mogelijk om kinderen op te vangen met een VVE-verwijzing.  Peuters 
uit de reguliere opvang en peuters met een VVE verwijzing worden samen opgevangen in de 
VVE groep. Alle kinderen gaan vanaf 2 jaar en 3 maanden naar de peutergroep. Alle kinderen 
van de peutergroep doen mee aan het VVE programma Uk en Puk. Sommige kinderen volgen 
het ochtendprogramma en blijven in de middag in de dagopvang. 
 
Wanneer het kind een VVE-indicatie heeft zal aan het kind 16 uur per week VVE aangeboden 
worden. Deze uren worden verdeeld over de week, 4 dagdelen van 4 uur. 
De VVE-uren zullen in de ochtenden van 8.30 uur – 12.30 uur plaatsvinden. 
Het maximale aantal kinderen is 16 kinderen, begeleid door 2 VVVE gecertificeerde 
pedagogisch medewerkers.  
De kinderen in de peutergroepen worden door middel van spelend leren voorbereid op de 
basisschool. 
 

Tijdens het spelend leren stimuleren we de kinderen:  

 Taal stimulering: voorlezen, zingen, rijmversjes, dag- en woordkaarten bij het 
thema 

 Motorische ontwikkeling: beweegspelletjes, buitenspelen (vrij en gericht spelen) 
 Rekenen: tellen bij het uitdelen van fruit en drinken, meetkunde bij het “passen” 

bijvoorbeeld bij puzzels en in de bouwhoek 
 Sociaal-emotioneel: samen delen en spelen, grote kinderen zijn voorbeeld voor de 

kleine kinderen, zelfvertrouwen ontwikkelen, complimenteren en stimuleren.  
 

Bij Uk&Puk gaat het om spelend leren. Puk is het vriendje van de kinderen in de groep, dat 
dezelfde dingen mee maakt als de kinderen. Puk wordt in de activiteiten betrokken. In het 
jaar werken we met Puk aan de hand van 10 thema’s.  
Er zal per 6 weken een nieuw thema starten met bijpassende activiteiten.  
Gedurende de 6 weken wordt met de kinderen op verschillende manieren hard gewerkt aan 
het thema 

 In de grote groep – activiteiten worden groepsgericht aangeboden 
 In kleine groepjes – in samenhangende groepjes worden thema-activiteiten 

aangeboden aan 3 kinderen tegelijk 
 Individueel – op basis van observaties wordt met kinderen individueel en gericht 

gewerkt. 
In de laatste week van het vindt er een afsluitende bijeenkomst met kinderen én hun ouders 
plaats.  
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De 10 thema’s zijn 

 Welkom Puk 
 Wat heb jij aan vandaag? 
 Eet smakelijk 
 Dit ben ik! 
 Reuzen en kabouters 
 Regen 
 Hatsjoe! 
 Knuffels 
 Oef, wat warm! 
 Ik en mijn familie 

 

De kinderen worden voortdurend geobserveerd en er wordt per kind een persoonlijk plan 
gemaakt waarop gestimuleerd wordt.  
Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waar de 
ontwikkeling van het kind centraal staat.  
Wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, vindt voor de VVE kinderen een warme 
overdracht naar de basisschool plaats, dat wil zeggen dat wij samen met u, als ouders, met de 
school een gesprek hebben over de ontwikkeling van uw kind. 
 
(*Het kinderdagverblijf heeft ruimte voor uitbreiding naar 3 groepen, te weten één 
baby/dreumes groep, twee peutergroepen (een ochtend en een middaggroep, voor in totaal 
38 kindplaatsen)).   
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4.2 Dagindeling 

Onze dagindeling kent op vaste tijden een aantal vaste onderdelen. Op vaste tijden wordt 
eten aangeboden, gedronken en fruit gegeten,  De concrete invulling van een dag is 
afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en specifieke behoeften. 
Baby’s worden, in nauwe afstemming met de ouders, verzorgd wanneer zij daar behoefte aan 
hebben. Ze krijgen eten en drinken wanneer ze honger (volgens eigen ritme) hebben en gaan 
slapen wanneer ze moe zijn. 
De rest van de tijd kunnen ze spelen in de babyhoek op de groep of op de grond kruipen, 
worden ze geknuffeld op schoot, meedoen aan activiteiten enz. 
Kinderen die ouder zijn eten, drinken en slapen gezamenlijk. Kinderen slapen naar eigen 
behoefte en/of wensen van de ouders. De overige bezigheden worden aangepast aan de 
behoeften van de kinderen. De kinderen kunnen binnen- en buitenspelen. Daarbij kunnen ze 
kiezen uit gevarieerd speelgoed en uiteenlopende bezigheden. 
In grote lijnen hanteren wij een dagindeling zoals die in onderstaande tabel is opgenomen. 
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Dag ritme baby’s en dreumesen 
Tijd Wat te doen.. 

07:00 – 08:00 - Vroege kinderen ontvangen en een kort gesprekje/ overdracht met de 
ouders voeren. Laatste voeding van de baby’s bespreken. 

- Sommige baby’s gaan naar bed. 
- Fruithapjes worden voorbereid. 

08:00 – 09:00  - De kinderen begeleiden tijdens het vrij spelen/ opruimen 
- Baby krijgt fruithapje  

09:00 – 09:30 - Kring, dagopening 
- Fruit/ fles voorbereiden 
- Baby wordt naar bed gebracht. 

  
09:30 – 10:00 - Fruithapje + Sap 

- Babyvoeding 
- Verschonen van de opgebleven baby’s 
 

10:00 – 11:00 - Baby en dreumes activiteit….op de grond. 
 

11.00 – 12.00 - baby’s die in de ochtend hebben geslapen worden wakker, krijgen een 
schone luier, en dan krijgen ze een flesje/hapje/brood. 

- Peuters en dreumes brood + melk. 
12.30 – 13.15 - groentehapje worden aan de baby’s gegeven. 

- 13.00 uur 1e pedagogisch medewerker pauze. 
14.00 – 15.30        -     baby’s 2e dutje   

       -     2e pedagogisch medewerker om 13.30 pauze  
       -     3e pedagogisch medewerker om 14.00 pauze  
       -     schriftjes worden geschreven van de baby’s. 

15.30 – 16.00        -   baby’s worden wakker  
       -   baby’s worden opgehaald. 

16.00 – 18.00        -   baby’s worden opgehaald 

 
Dag ritme van de baby’s onderscheiden zich van de dreumesen vooral in de rust momenten. 
Baby’s hebben een eigen slaapritme. Dit verschilt per dag. Waar de ene baby 2 tot 3 keer 
overdag slaapt heeft een andere baby genoeg aan 1 rust moment. Dit natuurlijk altijd in 
overleg met de ouders.  
 
Dit is een globale dagindeling; iedere dag wordt opnieuw bekeken wat er zal worden 
gedaan met de kinderen. Alleen de pauze momenten van de pedagogisch medewerkers zijn 
vastgelegd volgens de wet IKK.  Een en ander is daarbij afhankelijk van het weer, de 
groepssamenstelling en de stemming van de kinderen. 
 
Wij sturen daarbij aan het einde van de dag, in verband met vermoeidheid van de kinderen, 
bewust op rustige activiteiten. Vaak vullen we dat samen in met het spelen aan de tafel, 
het doen van spelletjes en/of (voor)lezen van boekjes. 
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Dag ritme peuters  

07:00* - De vroege kinderen worden opgevangen bij flexibele opvang. 

08:00 - Kinderen ontvangen 
- Overdracht/gesprek ouders 

08:15 - 2e pedagogisch medewerker aanwezig 

09:00 - Met de kinderen in de kring. 
- 3e pedagogisch medewerker aanwezig. 

09:15 - Fruit voorbereiden 
- Kring 
- Liedjes + lezen 

09:30 - 10:00 - Fruit + Sap 

10:00 - 11:00 - Kinderen verschonen/ wc-ronde 
- Tafel opruimen 
- Naar buiten/ Puk activiteit/ Thema activiteit 

11:00 - 12:00 - Brood eten  
- Wc ronde/ verschonen 

12:00 - 12:30 - Kinderen naar bed 
- Kinderen uitkleden en/of verschonen 
- De andere pedagogisch medewerker ruimt de tafel op. 
- Kinderen uit bed halen die in de ochtend sliepen.  

12:45 - 13:30 - Opblijvende kinderen wordt een rustige activiteit aangeboden. 
- Afwassen 
- Peuterkring  

13:00- 13:30 - Pedagogisch medewerker 1 met pauze 

13:30 - 14:00 - Pedagogisch medewerker 2 met pauze   
(de dagen wanneer er met 3 pedagogisch medewerkers gewerkt 
wordt, heeft de derde pedagogisch medewerker om 14:00-14:30 
pauze. Hiervoor is er dan vervanging) 

- 1ste pedagogisch medewerker BSO aanwezig. 
 

14:00/14:30 - Kinderen uit bed halen en aankleden 
- Yoghurt/ cracker voorbereiden 

15:00 - Aan tafel voor yoghurt + cracker 

15:30 - Poetsen 
- Verschonen 
- Groep opruimen 

15:45 - 16:30 - Jasjes aan naar buiten of gerichte thematische activiteit 

16:30-17:00 - Warm eten 

17:00-18:00 - Kinderen worden langzamerhand opgehaald. 
- Kinderen doen een rustige activiteit aan tafel. 
- Overdracht doen bij de ouders 
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4.3 Opvangtijden en halen en brengen 

Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week geopend van 08.00 –18.00 uur. Extra opvang is 
mogelijk vanaf 7.00- 8.00 of 18.00-18.30 dit dient bij de inschrijving aangegeven te worden. 
De dagen zijn verdeeld in dagdelen: ochtend van 8.00 – 13.00 uur en middag van 13.00 – 
18.00 uur. In principe is elke combinatie van dagdelen mogelijk. Kinderen kunnen zowel voor 
hele als voor halve dagen worden gebracht. Om vanuit onze pedagogische visie te kunnen 
werken, geldt wel een minimum opvang van twee dagdelen per week. 
 
Om rust in de groep te bewaren hebben wij breng- en haaltijden vastgesteld: 

 Brengen voor een hele dag of alleen de ochtend: tussen 8.00 en 9.30 uur. 
 VVE-groep heeft inloop van 8:30 – 9.00 en eindigt om 12:30 
 Halen na een ochtend: tussen 12.30 en 12.45 uur. 
 Brengen voor een middag: tussen 12.45 en 13.00 uur. 
 Halen na een hele dag of alleen een middag: tussen 16.30 en 18.00 uur. 

 
 

4.4 Activiteiten en VVE 

De kinderen ouder dan 2 jaar en 3 maanden vormen de peutergroep. In de peutergroep 
bieden we voorschoolse educatie aan. Dit doen we aan geïndiceerde kinderen en niet 
geïndiceerde kinderen.  De geïndiceerde kinderen zijn er vaak alleen in de ochtend. De niet 
geïndiceerde kinderen zijn er vaak de hele dag. 
Bij de voorschoolse activiteiten werken we aan de volgende ontwikkelingsgebieden via het 
programma Uk en Puk 

- Taal 
- Sociaal emotioneel 
- Motorisch 
- Beginnend rekenen 

 
Nagenoeg iedere ochtend hebben we na het drinken en voor de lunch een activiteit. In deze 
activiteiten houden we rekening met de ontwikkelingsgebieden. Daarbij 
kiezen we bijvoorbeeld uit: 

 Knutselen. We doen dit in kleine groepjes met de kinderen. Een globale 
richtlijn is dat kinderen vanaf een leeftijd van ongeveer 1 jaar mee knutselen. 

 Alle kinderen mogen zelf het door hen gewenste speelgoed pakken en zelf hun eigen 
weg zoeken. 

 Buiten spelen. Bij geschikt weer (zomer en winter) gaan de oudere kinderen 
             nagenoeg iedere dag buiten spelen. 

 Stukje wandelen. 
 Gymles 
 Georganiseerd aan tafel spelen met speciaal speelgoed. 
 Verkleden. 
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 Brieven posten. 
 Zelf speelgoed kiezen (eventueel aan tafel) 

 
We bieden de activiteiten groepsgericht, in kleine groepjes en individueel aan. We stimuleren 
de kinderen om mee te doen, zeker voor de “oudere“ kinderen, de peuters verwachten wij 
dat de kinderen meedoen aan de activiteiten. Uiteraard starten we hier geleidelijk mee en 
wat we daarbij verlangen is afhankelijk van de leeftijd en ook de specifieke kindkenmerken.  
Voor kleinere kinderen geldt vaak dat zij sneller wisselen en iets anders kunnen gaan doen. 
Grotere kinderen worden gestimuleerd om de werkjes af te maken èn mee te helpen met 
opruimen. Veel activiteiten ondernemen we met kleinere groepjes.  
 
We werken in de groep met Uk en Puk, dit is een officieel erkend VVE-programma. Deze 
methode gebruikt de pop Puk. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop 
Puk helpt daarbij.  
Het is een methode waarbij kennis spelenderwijs met veel handelingen, begrippen, emoties e 
gebeurtenissen uit het dagelijks leven behandeld wordt. Hierbij staat voor de taalontwikkeling 
centraal.  
 
Uk en Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk 
thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt. De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in 
een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens 
verzorgingsmomenten. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving 
en het inzetten van materiaal.  
De inrichting van het lokaal, dat is de leeromgeving en het inzetten van materialen, sluiten 
aan op deze methode Uk en Puk. Het lokaal en de materialen worden steeds weer afgestemd 
op het thema waaraan gewerkt wordt. 
 
Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich 
veilig voelen. 
 
1. Welkom Puk! 
2. Wat heb jij aan vandaag? 
3. Eet smakelijk! 
4. Dit ben ik! 
5. Reuzen en kabouters 
6. Regen 
7. Hatsjoe! 
8. Knuffels 
9. Oef, wat warm! 
10. Ik en mijn familie 
 
Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!” Hierin 
wordt de peuter voorbereid op de overgang van kindercentrum naar basisschool. 
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VVE-Ochtend 
 

Tijd  Wat te doen… 

08:00- 8.30  - Ontvangst van de kinderen 
- Overdracht/gesprek ouders: Nb samenwerking ouders, 

ouderbetrokkenheid 
08:30-09.00 - Puzzles en kleurplaten liggen klaar  

(gericht op het aangeboden thema) 

09.00- 9.30 - Zingen van opruimliedje 
- Openingskring: voorbereiding op de dag 
- Het welkomstlied. Wie zijn er vandaag? 
- Dagen van de week. Welke dag is het vandaag. 
- Seizoenen van het jaar welke seizoen is het nu? 
- Het weer van vandaag? 
- Thema van Uk en Puk. 
- Herhalen van de woorden aan de woordenboom. 

09:30- 10.00 - Fruitmoment:  
- Liedjes + lezen, o.a. fruitliedje  
- Gesprekken, ook individueel en in kleine groepjes, afstemmen op de 

kinderen 
- Fruit en sap 
- Kinderen verschonen/ wc ronde 

10:00 – 10:30 - Puk activiteit/ Thema activiteit  
- Puk activiteit, individueel of in kleine groepjes – afstemmen op 

concentratie en ontwikkeling 
10:30 - 11:00 - Naar buiten 

11.00 – 11.45 - Smakelijk eten liedje 
- Eten van een boterham 

11.45 - 12:00 - Wc ronde/verschonen 
- Jongere kinderen / baby’s naar bed.  
- VVE-kinderen lezen in de leeshoek 

12.00-12.30 - Puzzels maken/ boekje voorlezen, individueel of in groepjes 

 - Jasjes en schoenen aan (kinderen oefenen zelf) 

12.30 - Einde VVE activiteit en eventueel kinderen naar huis 
- Overdracht aan ouders; Nb samenwerking ouders, 

ouderbetrokkenheid. Observatie invullen van de kinderen in kijk 
programma.  

 - Observatie invullen van de kinderen in “kijk” programma. 
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4.5 Speciale activiteiten en feesten 

De feesten die aandacht zullen krijgen zijn de volgende: 
 Suikerfeest     
 Offerfeest 
 Sinterklaas  
 Kerst  
 Oud en nieuw 
 Voorleesdag 
 Moederdag 
 Koningsdag  
 Vaderdag 
 Modderdag 
 Pasen 

 
Verjaardagen van de kinderen en de pedagogisch medewerker natuurlijk. 
Op verzoek krijgen speciale verjaardagen bij ons ook speciale aandacht. Dit betekent dat de 
kinderen ook mogen knutselen voor hun jarige papa, mama, opa’s en oma’s.  
En als er een broertje of zusje wordt geboren, besteden we daar vanzelfsprekend ook op een 
leuke manier aandacht aan. 
Ook willen we de 4 seizoenen uitgebreid/ spelenderwijs bespreken en zelf ontdekkend aan de 
kinderen bieden. (herfstbladeren zoeken, sneeuw voelen, zonnebrandcrème smeren enz.) 
 

4.6 Feest-en vrije dagen  
Onze vestigingen zijn op alle werkdagen geopend, behalve op de algemene erkende 
feestdagen (2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en 1 
januari). Suikerfeest en offerfeest worden nader bekend gemaakt. 
In 2022 wordt voor het eerst ervaring opgedaan met een zomersluiting. Dit is uiteraard aan 
de ouderraad en de ouders voorgelegd.  
 

4.7 Eten en drinken 

Als uw kind bij ons geplaatst is, zijn de producten en middelen die nodig zijn voor de voeding 
en verzorging voor het kind standaard in het pakket. U hoeft dus geen luiers, flesvoeding of 
andere voeding mee te nemen naar het kinderdagverblijf. Tenzij uw kind dieetvoeding nodig 
heeft. 
Indien u geen borstvoeding geeft aan uw kind, bieden wij: 

 Hero 1 / Hero 2 
 Nutrilon 1 / Nutrilon 2 

 
Andere etenswaren die gebruikt worden zijn: 

 Broodmaaltijden 
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 Crackers 
 Rijstwafels 
 Koekjes 
 Fruit 
 Fruithapjes 
 Sap 
 Melk/ karnemelk  
 Vla/ yoghurt 
 Thee 
 Hartig en zoetbeleg 
 Hartige/warm hapjes bij feestelijkheden 

 
 
Hoewel “het Paradijsje” geen kinderdagverblijf is op islamitische grondslag en openstaat voor 
alle kinderen (uit alla landen en alle achtergronden), is de voeding altijd halal.  
 
Luiers worden tevens verstrekt door de kinderopvang. Op het Kinderdagverblijf gebruiken we 
de luiers van Kruidvat. Dit omdat deze luiers als beste uit te test gekomen zijn. 
In de lente en de zomer adviseren wij u uw kind voor dat u het kind naar het kinderdagverblijf 
brengt in te smeren met een zonnebrandproduct. Dit vanwege het gegeven dat de huid van 
kinderen beter beschermd is tegen de zon als u een inwerkperiode aanhoudt. Op het 
kinderdagverblijf Het Paradijsje zullen wij uw kind regelmatig insmeren met een 
zonnebrandproduct. Baby’s worden niet in de zon gelegd dit omdat kinderen onder 1 jaar zo 
weinig mogelijk in de zon aanwezig mogen zijn. 
Indien er nog expliciete wensen zijn adviseren wij dit tijdens het intakegesprek kenbaar te 
maken.  

4.8 Kinderen en persoonlijke hygiëne 

Het is handig om een extra verschoning in een tasje mee te geven, zo ook bijvoorbeeld een 
knuffel of speen waar het kind erg aan gehecht is. We verzoeken u de spullen die u 
meegeeft te voorzien van de naam van uw kind. Ieder kind heeft een eigen mandje voor 
zijn/haar persoonlijke spulletjes. 
Gedurende de gehele dag worden de kinderen regelmatig verschoond. Elk kind dat gebruik 
maakt van een bedje heeft een eigen dekbedhoes, slaapzak. (Indien nodig een eigen dekentje 
en onderlaken). Ook het bedje is steeds hetzelfde. Elke keer wordt het bed verschoond. Bij 
het verschonen van de kinderen wordt er alles aan gedaan om vervuiling of besmetting te 
voorkomen. De kinderen moeten voor en na het eten en na het plassen hun handen (laten) 
wassen. 
Wanneer u aangeeft dat uw kind eraan toe is om zindelijk te worden, beginnen we met de 
zindelijkheidstraining. De kinderen kunnen dan regelmatig naar speciaal voor hen beschikbare 
toiletjes. Dit alles gebeurt in goed overleg met u. 
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4.9  Sfeer en inrichting 

Wij proberen op onderdelen de sfeer van thuis te creëren. We sluiten daarbij zoveel mogelijk 
aan bij de belevingswereld van onze kinderen. Op het kinderdagverblijf werken we met 
thema’s die weer aan seizoen/ feestdagen zijn verbonden en met thema’s van Uk en Puk. 
Een aantal keer per jaar kleden wij ons kinderdagverblijf in een bepaald thema/ feest aan. 
 

4.10 De pedagogisch medewerkers 

De begeleiding van de groepen wordt verzorgd onder verantwoording van MBO 
gediplomeerde (volgens de Cao-kinderopvang), ervaren groep pedagogische medewerkers. 
Een pedagogisch medewerker heeft maximaal 4- 8 kinderen onder haar hoede, afhankelijk 
van de leeftijd van de kinderen. Wij hanteren hiervoor de regels gesteld in de CAO en Wet 
Kinderopvang.  
De kinderen worden aan de hand van de site: http://1ratio.nl/bkr/ in de groep opgevangen. 
Wij kijken regelmatig om te controleren hoeveel pedagogisch medewerkers er per dag nodig 
zijn. 
Een stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. (op 3 pedagogisch medewerkers) 
 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep moet een gemiddelde berekend worden 
voor het vaststellen van een aantal kinderen per pedagogisch medewerker. 
 
De pedagogisch medewerkers hebben allen een pedagogische opleiding genoten en worden 
regelmatig bijgeschoold in de vorm van workshops, cursussen of een opleiding. Elke 
pedagogisch medewerker is in het bezit van een VOG en EHBO.  Per dag is er 1 Bhv’er 
aanwezig. 
 
Naast de groep pedagogisch medewerkers kunnen er ook groepshulpen en stagiaires 
aanwezig zijn, welke onder toezicht van de groepsleiding taken of leeropdrachten zullen 
uitvoeren. De stagiaires zullen altijd boventallig op de groep aanwezig zijn.  
 
Onze pedagogisch medewerkers hebben een open en positieve houding naar alle kinderen, 
waardoor het kind zijn eigen ontwikkeling kan doormaken. De pedagogisch medewerker zorgt 
mede voor een vertrouwde en stimulerende sfeer.  
 
Belangrijk in de benadering van de pedagogisch medewerkers is dat zij kunnen variëren in 
hun gedrag en zowel stimulerend, begeleidend, corrigerend, sturend als ook afwachtend 
kunnen zijn. Daar waar mogelijk zullen de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk mee 
doen met de diverse activiteiten. Dominant is dat gewenst gedrag wordt beloond. Ongewenst 
gedrag wordt zoveel mogelijk omgebogen door het kind iets anders aan te bieden. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk met een vast team van pedagogisch 
medewerkers te maken hebben. Voor de baby’s zijn er twee vaste gezichten aangesteld. De 
inzet van de pedagogisch medewerkers is gebaseerd op een vast weekschema. Bij 
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kortdurende vervanging maken wij gebruik van een vaste vervangster en zoeken wij in 
principe naar mogelijkheden binnen ons vaste team. 
 
Elke dag is er minimaal 1 BHV’er in het pand aanwezig.  
 
De pedagogisch medewerkers worden permanent geschoold, voor verdieping en verrijking en 
tevens ook om alle nieuwe ontwikkelingen en wetgeving te volgen. Zie hiervoor het schema 
op pagina 17/18. 
 

4.11 Waarden en normen 

Wij beschouwen het als een van onze taken om aan de kinderen vrij algemeen geldende 
waarden en normen over te dragen. Hier valt te denken aan je aan regels en afspraken 
houden, respect hebben voor anderen, beleefd zijn, samen delen, samen spelen, anderen 
geen pijn doen. 
 

4.12 Schriftjes 

 Dagelijks wordt er voor de baby’s in geschreven hoe het met uw kind gaat, vorderingen en 
bezigheden worden genoemd. Als ouder krijgt u daardoor een goed overzicht hoe de dag van 
uw kind bij het Kinderdagverblijf 'Het Paradijsje' is verlopen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk 
om het schrift in het mandje te leggen. Schriften worden alleen geschreven als ze in de 
schriftmand liggen. Aan het einde van de opvangtijd heeft u een leuk overzicht van de periode 
bij ons kinderdagverblijf. 

 

4.13 Ouders 

Wij stimuleren betrokkenheid van de ouders bij het kinderdagverblijf. Dit komt zowel bij 
het dagelijkse contact als ook bij bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld uitstapjes, 
ouderbijeenkomsten en oudercommissie) tot uiting. Wij hechten belang aan het dagelijks 
praatje bij het brengen en halen van de kinderen. Zo weten de pedagogisch medewerkers de 
bijzonderheden van uw kind per dag.  Bovendien heeft ieder kind een eigenschriftje waarin de 
belangrijkste gebeurtenissen vermeld staan. Wij bieden verder alle gelegenheid tot een 
gesprek met de ouders. 
Eén keer per kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief met informatie en actualiteiten. Alle 
ouders ontvangen deze brief. Middels de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de 
bezigheden van de oudercommissie. (zie ook: beleid VVE) 
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VVE-groep “Toppertjes” 
In deze groep vindt een actief ouderbeleid plaats vanwege de VVE. Tijdens de intake wordt dit 
besproken 
Dagelijks worden ouders gestimuleerd om samen met het kind rustig binnen te komen. We 
vinden het prettig als ouders bij binnenkomst samen met het kind starten met een activiteit, 
bv. het maken van een puzzel of een spel in een van de hoeken. Hiervoor is het kwartier 
tussen 8.30u en 8.45u ook gereserveerd. Bij brengen en halen wisselen pedagogisch 
medewerk(st)ers en ouders informatie uit over het verloop van de dag en bijzonderheden 
over het kind. Daardoor voelen ouders zich meer betrokken bij wat hun kinderen die dag 
hebben gedaan en meegemaakt. Dit maakt het ondernemen van activiteiten thuis 
gemakkelijker. 
De ouders van de kinderen met een VVE-indicatie krijgen regelmatig informatie mee naar 
huis.. Voorgaand aan een thema worden ouders ingelicht over het desbetreffende thema en 
de woorden die centraal staan. Ouders worden gestimuleerd de woorden thuis te herhalen, 
om voor te lezen, te zingen en activiteiten te doen. In de maand brief over het thema vindt u 
alle informatie over de komende activiteiten.  
Er is nauw contact met ouders om de kinderen beter te kunnen begeleiden. Daarnaast vinden 
er ook mentorgesprekken plaats.  

4.14 Gezondheid 

We houden de gezondheid van alle kinderen goed in de gaten. Als een kind ziek is en/of 
koorts heeft, kan een kind niet naar ons gebracht worden. Wij achten ons op zo’n moment 
niet voldoende in staat om een ziek kind de gewenste zorg en aandacht te geven. 
Als kinderen ziek worden tijdens hun verblijf bij Kinderdagverblijf 'het Paradijsje' 
nemen wij altijd contact op met de ouders. We overleggen dan samen hoe verder te 
handelen. Belangrijk aandachtspunt bij zieke kinderen is, voor de pedagogisch medewerkers 
en voor de ouders, het eventueel besmettingsgevaar. 
(Indien van toepassing volgen we corona beleid; zie bijlage 20. En in het werkplan “Corona”). 

 
4.15 Afmelden 
Als een kind niet kan komen dan wordt de ouder verzocht aan de groepsleiding door te geven 
op welke dagdelen uw kind afwezig zal zijn. Dit wordt gemeld tijdens de breng uren van 8.00 
tot en met 9.30.   
Tijdens de vakantieperiode wordt er verwacht van de ouders dat er minimaal 2 weken van 
tevoren de vakantie aangegeven wordt. (Dit om rooster technische redenen). 
 

4.16 Speelruimte en speelgoed 

Onze open en lichte ruimtes zijn zo ingedeeld dat kinderen zonder directe begeleiding daar 
veilig kunnen spelen. We beschikken over een groepsruimte en een slaapkamer. Voor de 
kleinere kinderen beschikken we over een eigen hoek; bestaande uit boxen, bouwhoek, 
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schommelstoel, puzzelhoek, grote middenruimte, speelmat enz. Daarnaast hebben we een 
buitenspeelruimte. We beschikken over buitenspeelgoed voor diverse leeftijden.  
Wij voeren een bewust speelgoedbeleid. Dit betekent dat we middels het speelgoed de 
kinderen stimuleren en proberen uit te dagen om nieuwe dingen te proberen.  
We beschikken over een breed assortiment aan speelgoed voor alle leeftijdscategorieën. 
Regelmatig schaffen we nieuw speelgoed aan, zodat we ook voldoende kunnen blijven 
variëren. In de hele ruimte is speelgoed direct voor alle kinderen beschikbaar. Daarnaast is 
er ook speelgoed waar kinderen pas na overleg met de pedagogisch medewerkers mee 
kunnen spelen. 
De ruimtes worden dagelijks schoongehouden door de pedagogisch medewerkers met hulp 
van onze schoonmaakster. 

4.17 Plaatsingsbeleid 

Een inschrijving bij ons vindt plaats met het inschrijfformulier die in een informatiepakket 
aangeboden wordt. Voor een inschrijving wordt er een eenmalig bedrag van €5, gevraagd. Die 
we aanbieden in een informatiepakket. Als deze inschrijving binnenkomt wordt deze verwerkt 
en krijgen de ouders vervolgens van “Het Paradijsje” een bevestiging van de inschrijving. Dan 
volgt er een intake, deze vindt plaats op het Kinderdagverblijf het Paradijsje. Tijdens de intake 
worden de “bijzonderheden” van het kind besproken en opgeschreven.  
 
Na inschrijving zorgen wij zo snel mogelijk voor plaatsing van uw kind. Enkele weken voor 
de plaatsing van uw kind vindt er een gesprek plaats met de directie en/of een pedagogisch 
medewerker. 
Tijdens dit gesprek ontvangen ouders/verzorgers (nogmaals) informatie over de gang van 
zaken in Kinderdagverblijf Het Paradijsje. Eventuele vragen worden beantwoord, wij leiden 
u rond en we maken afspraken over de wenperiode. 
 
Ieder kind is welkom bij Kinderdagverblijf Het Paradijsje. Alleen indien de begeleiding veel 
zwaarder is vanwege een handicap of speciale verzorging kunnen wij tot de conclusie 
komen dat Kinderdagverblijf Het Paradijsje niet de juiste aandacht en verzorging aan uw 
kind kan bieden. Kinderdagverblijf Het Paradijsje is dan niet de juiste plaats voor uw kind. 
Moeilijke kinderen kennen wij niet. Wel kinderen die of tijdelijk of constant meer aandacht 
nodig hebben.  

Wanneer een kind geplaatst wordt op het kinderdagverblijf worden de volgende onderdelen 
besproken en afgesproken. Bij bezwaar moet dit schriftelijk ingediend worden.  

 Ouders/verzorgers die hun kinderen plaatsen, geven daarmee toestemming dat in 
voorkomende gevallen kinderen zich buiten het kinderdagverblijf bevinden onder 
toezicht van de groepsleiding.  

 Ouders/verzorgers geven toestemming tot het plaatsen van genomen groeps- en/of 
individuele foto’s van kinderen gedurende hun aanwezigheid op het kinderdagverblijf 
in publicaties van Kinderdagverblijf Het Paradijsje.  
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 We verzoeken u om kinderen geen speelgoed van thuis mee te geven, om vermissing, 
kapotgaan en ruzies te voorkomen.  

 Privacy. Al uw gegevens worden conform de wet op de privacy behandeld.  

4.18 Wennen 

In overleg met de ouders worden afspraken gemaakt over het wennen van het kind bij  
Kinderdagverblijf Het Paradijsje. Mede afhankelijk van (de leeftijd van) het kind wordt hier 
een invulling aangegeven. Soms start de opvang door samen met de ouders even te spelen, 
andere kinderen komen meteen voor enkele uurtjes. Altijd wordt het brengen en halen voor 
de eerste keren op een rustig moment gepland. Zo kan het verblijf goed voorgesproken 
worden en kunnen de eerste ervaringen achteraf ook goed uitgewisseld worden. De 
pedagogisch medewerkers observeren het nieuwe kind nauwlettend en sluiten verder zoveel 
mogelijk aan bij het tempo en de wensen van het kind. 
 

4.19 Opzegging, wijziging en annulering overeenkomst 
 
Kinderopvang het Paradijsje heeft een opzegtermijn van 1 maand (conform kinderopvang 
branche). Voor zowel opzeggen als verzoeken tot wijziging kunt u dit schriftelijk doen of per 
mail. Asmae.hajji@gmail.com. Het onregelmatig incidenteel ruilen van dagdelen is afhankelijk 
van de situatie mogelijk en moet in dezelfde week geruild worden. Voorwaarde is dat dit 
binnen de capaciteit van het kinderdagverblijf mogelijk is, het plaats vindt binnen een periode 
van 7 dagen en het dagdelen van dezelfde contractant betreft. Feest en vrije/ ziekte dagen 
zijn uitgesloten van ruilen.  

4.20 Oudercommissie 

De Wet Kinderopvang bepaalt dat elk kinderdagverblijf een oudercommissie in het leven 
moet roepen. Graag geven we hier samen met de ouders van onze kinderen invulling aan, om 
zodoende de kwaliteit van de kinderopvang waar mogelijk nog beter te maken.  

Kinderopvang het Paradijsje heeft een oudercommissie.  De oudercommissie komt regelmatig 
bijeen en heeft overleg met de directie. 

In overleg met de oudercommissie is het 4 ogen en orenbeleid tot stand gekomen. Zij 
behartigt de belangen van ouders. De notulen van de oudercommissies vergaderingen zijn op 
het kinderdagverblijf te lezen.  

Oudercommissies hebben het recht om het kinderdagverblijf te adviseren over een aantal 
onderwerpen met betrekking tot het te voeren beleid in een kinderdagverblijf. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om openingstijden en het beleid op gebieden zoals opvoeding, veiligheid 
en gezondheid. Het kinderdagverblijf kan van een dergelijk advies afwijken. Dit kan alleen als 
er schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het 
advies verzet. Daarmee houden de inspraakmogelijkheden van de oudercommissie op. In de 
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praktijk kan echter een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van ouders en de 
verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf voor een goede bedrijfsvoering. In die situatie 
kan een klachtbehandeling voor oudercommissies de mogelijkheid bieden om klachten over 
het te voeren beleid op een eenvoudige wijze aan de orde te stellen en tot een oplossing te 
brengen  

De oudercommissie/centrale oudercommissie onder de Wet kinderopvang                            

Een houder van een kindercentrum of een gastouderbureau stelt voor elk door hem 
geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau een oudercommissie in.  De leden van de 
oudercommissie worden gekozen uit en door degenen van wie de kinderen in het 
kinderdagverblijf worden opgevangen.  

De oudercommissie is bevoegd de houder gevraagd en ongevraagd te adviseren over de 
onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft.  

De oudercommissie heeft recht op tijdige (en schriftelijke) informatie. Alle informatie die de 
oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft.  

De oudercommissie heeft adviesrecht op elk voorgenomen besluit met betrekking tot: 
 Wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid (w.o. aantal pedagogisch medewerkers, 

groepsgrootte, opleidingseisen pedagogisch medewerkers en inzetbaarheid 
pedagogisch medewerkers in opleiding, verantwoorde uitvoering van de 
werkzaamheden.)  

 Voedingsaangelegenheden, algemeen beleid op gebied van opvoeding, veiligheid, 
gezondheid en hygiëne.  

 Openingstijden.  
 Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten.  
 Vaststelling of wijziging klachtenregeling en aanwijzen leden klachtencommissie.  
 Wijziging van de prijs van kinderopvang.  

 (Bron: Artikel 60, Wet Kinderopvang)  

4.21 Aansprakelijkheid 

Door kinderdagverblijf Het Paradijsje wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor 
zover de door kinderdagverblijf Het Paradijsje afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in 
voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. 
Bovengenoemde aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot het bedrag van de door de 
verzekeraar gedane uitkering. 
Het Paradijsje heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering kent een 
beperkte dekking van kosten ten gevolge van een ongeval ten tijde van de opvang. 
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4.22 Vier ogen/ oren beleid 

Uitgangspunt bij het vier ogen principe is “Veiligheid voor alles”: Zorgen voor vier ogen, vier 
oren en transparantie. 
Vanaf 1 juli 2013 wordt het “vier-ogenprincipe” verplicht gesteld voor de dagopvang. Het vier-
ogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met 
een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang maar 
op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. 
 
De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. En de GGD controleert hier ook op. 
Naar aanleiding van de zedenzaak is de commissie Gunning ingesteld om onderzoek te doen 
naar de toedracht van de Amsterdamse zedenzaak met als doel om hieruit lessen te trekken 
voor een betere en veiliger kinderopvang. Na gedegen onderzoek naar de praktijk van de 
kinderopvang, de regelgeving, het toezicht en hulpverlenende instanties is de commissie 
Gunning met een rapport vol aanbevelingen gekomen.  
 
De commissie richt zich met haar aanbevelingen tot alle betrokkenen bij de kinderopvang. De 
aanbevelingen zijn niet alleen relevant als het gaat om seksueel misbruik, maar ook als het 
gaat om kindermishandeling of andere veiligheidsrisico's. 
Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen voor de 
kinderopvang naast onze eigen praktijk, protocollen en werkinstructies gelegd.  
(zie voor verdere toelichting protocol) 

4.23  3-uursregeling 

Binnen ons kinderdagverblijf nemen wij de 3 uurs-regeling serieus in acht. Door deze regeling 
is het mogelijk om maximaal 3 uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in 
te zetten, dan volgens de pedagogisch medewerker kind-ratio is vereist. Wij zullen binnen ons 
bedrijf gebruik maken van deze uren: tussen 8:00-9:00 en 13:00-14:00 en 17:00-18:00. De 
uitwerking hiervan kunt u vinden in het werkplan. 
 

Dagen: Maandag  Dinsdag * Woensdag Donderdag* Vrijdag 

Uren 
waarvan 
afgeweken 
wordt: 

8:00-9:00 

12:30-13:30 

17:00-18:00 

8:00-9:00 

12:30-13:30 

17:00-18:00 

8:00-9:00 

12:30-13:30 

17:00-18:00 

8:00-9:00 

12:30-13:30 

17:00-18:00 

8:00-9:00 

12:30-13:30 

17:00-18:00 

 

*Op dinsdag en donderdag wordt er met 3 pedagogisch medewerkers gewerkt. De derde 
pedagogisch medewerker neemt van 13:30 pauze tot 14:00. De pedagogisch medewerker 
wordt overgenomen door de BSO-pedagogisch medewerker voor een half uurtje. De kind 
ratio klopt dan.  
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4.24 Meldcode huiselijk geweld  

In 2013 de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. In het 
kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, 
vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd 
geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de 
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. 

De meldcode verplicht medewerkers om zorgen en vermoedens die kunnen duiden op 
kindermishandeling te onderzoeken, met ouders te bespreken en stappen te ondernemen 
door hulp te organiseren en/of te melden bij Veilig Thuis.  

Deze wet heeft de directie van het Paradijsje verplicht een protocol vast te stellen en de 
kennis en gebruik ervan te bevorderen. Het kunnen signaleren van kindermishandeling is een 
belangrijke competentie waarover iedere beroepskracht die met kinderen werkt dient te 
beschikken.  

Daarnaast is een wettelijke meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van een geweld- of 
zedendelict jegens een kind door een collega. Dit betekent dat een houder van een 
kinderopvangorganisatie (zie definitielijst) wettelijk verplicht is om contact op te nemen met 
een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega een geweld 
of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is.  

Het protocol is vastgesteld op basis van de door de branche kinderopvang opgestelde model 
voor de kinderopvang, het wettelijke basismodel van VWS is vertaald naar de werkprocessen 
van de kinderopvang. (Voor verdere toelichting en werkwijze zie protocol) 

 

4.25 Risico-inventarisatie 

Om de veiligheid van uw kind te waar borgen voldoen alle ruimtes aan de GGD gestelde eisen. 
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. (Zie Bijlage) Tevens beschikken wij over 
een ontruimingsplan; dit plan kunt u indien gewenst bij ons op kantoor inzien.  
 
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. De inventarisatielijst wordt door de 
pedagogisch medewerkers jaarlijks gecontroleerd, geëvalueerd en geüpdatet.  Voorafgaand 
het nieuwe jaar uiterlijk eind januari ingediend bij de directie. 
De pedagogisch medewerkers doen dit in samenspraak met de andere pedagogisch 
medewerkers die op de groep werken.  
 
Voor de ongelukjes die toch gebeuren ondanks alle voorzorgsmaatregelen, hebben wij een 
protocol calamiteiten. Hierin staat beschreven hoe onze medewerkers moeten handelen bij 
een gebeurtenis als een ongeval met een medewerker of kind. Ouders zijn zelf 
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verantwoordelijk voor een geldig WA-verzekering. Kinderdagverblijf het Paradijsje heet een 
ongevallenverzekering voor kinderen en medewerkers. 

 

4.26 Protocollen 

Een aantal zaken hebben wij middels protocollen vastgelegd. Hierin wordt precies 
omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan: Vier 
ogen/ oren beleid, medicijngebruik, buikligging, kindermishandeling, kinderziektes, enzovoort. 
Ook deze protocollen zijn aanwezig en in te zien. 
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5. Tot slot 

Dit pedagogisch beleidsplan biedt ouders en pedagogisch medewerkers inzicht in de 
pedagogische grondbeginselen van ons kinderdagverblijf en is tevens de leidraad voor de 
dagelijkse omgang met uw kinderen. Wij hebben bewust gekozen voor de hierboven 
beschreven vorm van kinderopvang. Deze vorm sluit het beste aan bij onze ideeën om samen 
met ouders te zorgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar.  
Wij hechten dan ook groot belang aan kinderopvang in een groep en een 
goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Deze samenspraak zal 
mogelijk leiden tot verdieping en veranderende inzichten. Ons pedagogisch beleidsplan is dan 
ook geen eindproduct. Regelmatig (jaarlijks) zullen wij het plan herzien aan de hand van deze 
wisselwerking.  
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Bijlage 1 Horizontale groepen  
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Bijlage 2 Weekplanning  
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Bijlage 3 Protocol zieke kinderen 

Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd 
is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet 
bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd 
hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van 
medicijnen zijn. 
 
“Wat is “ziek?.”: Kinderen zijn ziek als: 

 hun lichaamstemperatuur boven 38,5 graden koorts is 
 ze 1-op-1 aandacht van de pedagogisch medewerker nodig hebben 
 ze een besmettelijke ziekte hebben 

 
Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een 
lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een 
lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben 
vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op het 
kinderdagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de 
lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten kinderen 
met een temperatuur boven de 39 graden opgehaald worden! 
Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. 
Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun 
gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een kinderdagverblijf 
groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele 
dag 1-op-1 aandacht te geven. 
 
Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar het 
kinderdagverblijf kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Bij 
onderstaande ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf komen. 

 Waterpokken (tot de blaasjes zijn ingedroogd: besmetting vindt plaats voordat de 
blaasjes ontstaan maar ook door het vocht dat uit de blaasjes komt. 
Doordat kinderen zich niet bewust zijn van het besmettingsgevaar van het 
vocht, kunnen andere kinderen nog steeds besmet worden. Daarom is 
ervoor gekozen om kinderen niet toe te laten totdat de blaasjes 
ingedroogd zijn) 

 Krentenbaard tenzij de plek goed afgedekt kan worden met steriel gaas en kleding. 
 Hoofdluis tot de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broertje/zusje hoofdluis 

heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij het kinderdagverblijf daarvan op de 
hoogte brengen) 

 Zesde ziekte 
 Corona* 
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Minder vaak voorkomend: 
 Vijfde ziekte 
 Hand, voet en mond ziekte 
 bof 
 ernstige diarree 
 veelvuldig braken 
 kinkhoest 
 Mazelen 
 rodehond 
 roodvonk 
 RS-virus 
 Spruw  
 hersenvliesontsteking 
 geelzucht 

 
Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende maatregelen 
genomen: 
1. kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet op het kinderdagverblijf toegelaten 
2. kinderen die tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, moeten zo snel 
mogelijk door de ouders worden opgehaald 
3. alle handelingen worden verricht met inachtneming van het protocol Hygiëne 
Wijze van handelen door de pedagogisch medewerkers. Het handboek van de GGD wordt 
hierbij gebruikt. 
Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Het Paradijsje wordt door de pedagogisch 
medewerker in het dagschrift de symptomen, de temperatuur de datum en het tijdstip 
genoteerd. Vervolgens worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht om hun kind op 
te (laten) halen. 
Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders daarvan op 
de hoogte gebracht. 
Indien er tussen de ouder en de pedagogisch medewerker onenigheid dreigt over het 
ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen 
uit dit protocol gevolgd of de GGD-arts geraadpleegd voor advies. 
 
Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor een pedagogisch medewerker om de ouders te 
bellen: 

 gedrag 
 lichamelijke kenmerken 
 andere signalen 
 lichaamstemperatuur boven 39 graden 
 wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen 

worden 
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Bijlage 4 Protocol medicijnen 

 
Toedienen van medicijnen 
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn 
voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te onderteken waarop zij vermelden welk 
medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend en dat de verantwoording bij 
de ouders ligt. De pedagogisch medewerker noteert in het dagschrift het tijdstip van 
toediening en parafeert daarvoor. 
 
Paracetamol 
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en 
kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. 
Op advies van de GGD wordt door de pedagogisch medewerkers paracetamol alleen op 
voorschrift van een (huis)arts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak 
niet direct aan te tonen is.  
Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt geen 
paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met 
paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Om dat te voorkomen, 
wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven. Indien ouders ’s ochtends thuis een 
kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet 
toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven 
om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten. 
 
Homeopathische middelen 
Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals Chamodent of neusspray. 
Ouders wordt gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen. Een verklaring is 1 
maand geldig en wordt dus per maand opnieuw ingevuld als een middel gedurende langere 
tijd wordt gegeven. 
 
Medische handelingen 
De pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. 
Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het 
verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan 
dit verzoek gehoor kan worden gegeven. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. 
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Formulier verstrekking medicijnen KDV Het 
Paradijsje 

Wij verzoeken u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen en te voorzien van een handtekening. Het 
kinderdagverblijf is niet aansprakelijk (op geen enkel wijze) bij het toe dienen/ geven van medicatie. Het 
formulier kan ingeleverd worden bij een van de vaste medewerkers van het Paradijsje. 

 

1. Hierbij geeft (naam ouder/ verzorger):……………………………………….. 
 

Ouder/ verzorger van (naam kind):……………………………………………. 

Toestemming om zijn/ haar kind tijdens het verblijf op het Paradijsje, door een van de pedagogisch 
medewerkers, het hierna genoemde geneesmiddel toe te dienen conform doktersvoorschrift (zie etiket van de 
verpakking). 

2. Naam geneesmiddel:………………………………………………………….. 
 

3. Het geneesmiddel wordt verstrekt op voorschrift van:………………………... 
 

a) naam en telefoonnummer arts:………………………………………... 
b) naam en telefoonnummer apotheek:…………………………………… 

      

      4.  Het geneesmiddel dient te worden verstrekt: 

Van (begindatum):…………………….. tot (einddatum):……………………………… 

 

5. Dosering:………………………………………………………………………... 
 

6. Tijdstip (pen):……………………………………………………………………. 
 

7. Wijze van toediening:…………………………………………………………… 
 

8. Het geneesmiddel zal worden toegediend door: (naam pedagogisch medewerker) ………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 

9. Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats:…………….. 
…………………………………………………………………………………… 
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10. Het geneesmiddel is te minste houdbaar:………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………. 

11. De pedagogisch medewerker kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf contact opnemen met de huisarts  
of apotheek. 

 

12. Kinderdagverblijf Het Paradijsje is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen 
die kunnen optreden als gevolg van het door haar personeel toegediende medicijn/ geneesmiddel. 

 

13. Aanvullende opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………….…… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Voor akkoord (ouder/verzorger)  voor akkoord (pedagogisch medewerker): 

 

Plaats: _____________________ Plaats: __________________________ 

 

Datum: ____________________ Datum: __________________________ 

 

Naam: _____________________ Naam: ___________________________ 

 

Handtekening:    Handtekening: 

__________________________       ________________________________ 
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Bijlage 5 Calamiteiten 

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of 
omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in het kinderdagverblijf Het 
Paradijsje bevinden.  
Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de 
pedagogisch medewerkers u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het 
pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van het 
Paradijsje. Zie vluchtroute en ontruimingsplan. 
 
Eventueel evacueren wij de kinderen.. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte 
gesteld en verzocht hun kinderen daar te komen halen. Meldt altijd aan de pedagogisch 
medewerker als u uw kind meeneemt. 
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 Bijlage 6  Klachtenformulier 

 
Datum:          

Naam ouder:          

  

Omschrijving van de klacht: 

            
            
            
            
            
            
             

 

Eventuele suggestie voor verbetering: 

            
            
            
             

 

In te vullen door Het Paradijsje: 

Ingeleverd op:            

Naam medewerker:           

Genomen actie: 
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Indien de klacht in gezamenlijkheid met directie is afgehandeld: 

 

Ontvangst directie op:          

Ontvangstbevestiging naar ouder op:       
  

Afgehandeld op:           

 

De klacht is wel / niet naar tevredenheid van bovengenoemde ouder afgehandeld 

 

 

             

Paraaf ouder       Paraaf directie 
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Bijlage 7 Uitstapjes  

Regelmatig maken wij spontane kleine uitstapjes, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het 
park of een picknick in de speeltuin. U heeft hiervoor wel of geen toestemming gegeven 
d.m.v. een formulier. Het formulier wordt tijdens de intake besproken. 

Indien u toestemming heeft gegeven, zullen wij u niet van ieder uitstapje vooraf op de hoogte 
stellen. Uw kind mag mee als u hiervoor toestemming hebt gegeven in het intakeformulier. 
Dit formulier krijgt u van het kinderdagverblijf van uw kind. 

Aan deze uitstapjes zijn over het algemeen geen kosten verbonden. Zijn er wel kosten aan 
verbonden en/of is het een georganiseerd uitstapje, dan zullen we dit van tevoren aangeven. 
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Betreft: Toestemmingsbrief  

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Wij zouden wat vaker een uitje willen organiseren voor de kinderen op het Kinderdagverblijf, 
en om uw kindje mee te kunnen laten gaan is uw toestemming hiervoor vereist. Dit doen wij 
zodat wij niet elke keer als er een uitje is gepland uw daarvoor op uw werk of op school 
moeten storen. Als u hiervoor uw toestemming geeft dan kunt u onderaan de brief ‘ik geef 
wel mijn toestemming’ aankruisen en ondertekenen. Als u niet uw toestemming hiervoor wilt 
geven dan kruist u aan ‘ik geef niet mijn toestemming’ en ondertekend de brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team ‘Het Paradijsje’ 

 

 

 

Naam kind 1: 

Naam kind 2: 

Ik geef wel/niet toestemming om mijn kind(eren) aan de uitjes deel te laten nemen 

 

Datum:…………………………………………. 

Handtekening ouder/verzorger: 

…………………………………………………………………. 
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Bijlage 8 Vier ogen en oren beleid 

KDV Het Paradijsje heeft het vier-ogen-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar als volgt 
uitgewerkt. Aan de oudercommissie wordt hierbij om advies gevraagd: 
Er wordt gestreefd naar meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig op de groep. 

 Elke pedagogische medewerker heeft in 2013 opnieuw haar VOG moeten aanvragen. 
 Pedagogische medewerkers gaan altijd met z'n tweeën (of meer) op stap met de 

kinderen. 
 Pedagogische medewerkers lopen regelmatig onaangekondigd elkaars groepsruimtes 

binnen. Vooral op de momenten waarop PM’ers alleen op de groep staan, zoals 
pauzemomenten. 

 De leidinggevenden komen regelmatig binnen in de groepsruimtes. Vooral op de 
momenten waarop PM’ers alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/ sluiten en 
pauzemomenten. Zij zorgen ervoor dat hun bezoek geen vast patroon aanneemt. 

 De groepsruimte is voorzien van hele grote ramen aan de straat kant. Iedereen die 
langsloopt, kan het kinderdagverblijf inkijken. 

 Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met 
werkjes en mededelingen. Ook de groepsruimte deur. 

 De gordijnen mogen niet dicht op het moment dat er 1 pedagogisch medewerker 
aanwezig is. In pauzetijd en tijdens breng en haal momenten. 

 Verschonen wordt in de groepsruimte gedaan. Tijdens breng en haalmoment wordt er 
niet verschoond. (uitzonderlingen daargelaten, Indien dit echt niet uitgesteld kan 
worden, wordt er gevraagd aan de desbetreffende ouder of hij er even bij kan blijven) 

 Er is altijd een babyfoon in de slaapkamer. 
 De toiletdeur is gehalveerd in 2021. Dit zorgt ervoor dat er altijd iemand binnen kan 

kijken.  
 Deze audiovisuele middelen gebruiken wij ook op het moment dat er maar 1 PM’er 

aanwezig is op de groep bv tijdens pauze of door een laag kind-aantal.  
 Het buitenspeelterrein is overzichtelijk. Er loopt regelmatig iemand in de omgeving 

langs. De Pedagogische medewerkers gaan gezamenlijk naar buiten. Op de drukke 
dagen, wanneer er 3 pedagogisch medewerkers in gezet wordt is het mogelijk dat 1 
pedagogisch medewerker met een ander pedagogisch medewerker/stagiaire binnen 
blijft voor de jongste kinderen. De andere pedagogisch medewerker gaat dan met een 
stagiaire/ pedagogisch medewerker naar buiten.  

 De flexibele inzet van stagiaires en een groepshulp vergroot deze aanwezigheid van 
ogen en oren. Daarbij in het oog houdend dat stagiaires onder de 18 jaar niet ingezet 
mogen worden als volwassene.   

 De groepshulp zal dus een wisselend rooster hebben en ingezet worden op groepen 
waar maar 1 pedagogisch medewerker werkt. 

 Op het kinderdagverblijf sterven we ernaar dat we de stagiaires zo inzetten dat er 1 
stagiaire met een pedagogisch medewerker opent en er een met een pedagogisch 
medewerker sluit. (met uitzondering van de vakanties) 
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Het vier ogenprincipe is opgenomen in onze jaarlijkse Risico- en Veiligheid Inventarisatie en 
Evaluatie. Hierdoor wordt het vier ogenprincipe jaarlijks geëvalueerd en onder de aandacht 
gebracht. 
 
Transparantie  
Kinderopvang het Paradijsje heeft over het algemeen ruime locatie met veel glas. Het is een 
opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en 
mededelingen. Er zijn tussendeuren die open staan.  
  
Personeelsbezetting  
Het kinderdagverblijf is een kleine organisatie waardoor er veel intern meegekeken wordt, 
iedereen bij iedereen naar binnen loopt. (iedereen = de pedagogisch medewerker/ stagiaire/ 
ouders en directie) Er zijn geen ruimtes waar een medewerker zich kan afzonderen zonder 
dat een ander medewerker dit niet ziet. De inzet van stagiaires vergroot deze aanwezigheid 
van ogen en oren.  
 
Specifieke situaties  
Gedurende een kinderdagverblijf dag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, 
bezetting qua kinderen en bezetting van medewerkers.  
Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een medewerker alleen 
is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen en 
orenprincipe.  
  
Beschrijving situaties:  

Halve groepen met 1 pedagogisch medewerker.  

Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de  
Beroepskracht-kind ratio of minder.:  

 Maximaal 5 baby’s in een babygroep  
 Maximaal 7 peuters in een peutergroep  
 Verticale groep maximaal 5 kinderen waarbij 1 baby. 

 
Werken volgens vier ogen principe: 
 Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van een stagiaire.  
 Bij 1 halve groep zijn de gordijnen de gehele dag geopend, daarnaast wordt er 

onverwacht binnengelopen bij de halve groep door collega’s of teamleider, en 
natuurlijk in de ochtend en avondspits door de ouders.  

 Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden.  
 
 
 

Toiletbezoeken 
Kinderen die zindelijk zijn of met hun zindelijkheidstraining bezig zijn maken gebruik van de 
kindertoiletten die zich op de gang bevinden. De toiletten zijn aangrenzend aan de groepsruimte.  



56 

 

Juli 2022  

 

 
Werken volgens vier ogen principe:  

 Tijdens breng en haalmoment worden kinderen liever niet naar de toiletten gebracht. 
(uitzonderlingen daargelaten, Indien dit echt niet uitgesteld kan worden, wordt er 
gevraagd aan de desbetreffende ouder of hij er even bij kan blijven) 

 De deur is gehalveerd. Er is geen mogelijkheid om je daar terugtrekken. 

Verschonen. 
Op het kinderdagverblijf het Paradijsje wordt er op de groep verschoond. 

Werken volgens vier ogen principe 
 Tijdens breng en haalmoment wordt er niet verschoond. (uitzonderlingen daargelaten, 

Indien dit echt niet uitgesteld kan worden, wordt er gevraagd aan de desbetreffende 
ouder of hij er even bij kan blijven) 

 

Breng en haal momenten tijdens de 3 uurs-regeling.  
3 uur per dag alleen staan bij brengen en halen en pauzetijden, is bij regelgeving geregeld.  
Na en voor het gezamenlijk opvangen in de hal is de pedagogische medewerker een half uur 
tot een uur alleen in de groep tot de 2e collega begint of de 1ecollega naar huis gaat 
(rooster). 
 
Werken volgens vier-ogen principe 
 tijdens deze drukke ‘verkeersuren’ is er een voortdurende inloop door ouders, 
 de groepen open en hebben transparante deuren en ramen zowel naar de gang/hal 

als naar buiten (dus niet beplakt met posters, berichten voor ouders e.d.).  
 Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact 

wanneer een ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico 
dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.  

 

De vroege middag:  

Slaapruimte  
De slaapruimte van de groep is altijd aangrenzend aan de groep, als een PM’er de slaapruimte ingaat. 
 
Werken volgens het vierogen principe 

 blijft de deur open (bij het in bed stoppen van de kinderen, 
 inloop moment door andere Pm –er doordat kinderen op verschillende momenten 

wakker worden en naar de groep gebracht worden of door een PM’er worden 
opgehaald, 

 een babyfoon gebruiken bij het slaapkamerdienst rooster  
 

Opblijfgroep  
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Op blijvers worden gezamenlijk opgevangen in de groep waar ogen, oren en onverwacht 
binnenlopen het risico moeten verkleinen, er is in principe één PM’er aanwezig (vanwege 
pauzetijd en slaapkamerdienst).  

 
Kortdurend 
Kortdurend alleen op de groep wordt opgelost door de tussendeur open te zetten, te melden 
dat jij of je collega even weg is.  

Werken volgens het vierogen principe  
 Momenten waarvoor deze afspraken gelden zijn bijvoorbeeld:  Kortdurend: even zelf naar de 

toilet, Knutselmateriaal boven halen.  Melden bij je collega.  
 Indien op kantoor een werkje uitprinten voorbereiden, gaat de babyfoon beneden aan.  

 
Toezicht bij buiten spelen 
Werken volgens het vierogen principe  
 Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met 

kinderen. Op het kinderdagverblijf werken we met stagiaires. Er gaat altijd een 
stagiaire mee naar buiten en een andere stagiaire met een pedagogisch medewerker 
blijft binnen. Bij afwezigheid van een stagiaire gaan de pedagogisch medewerkers 
gezamenlijk naar buiten. 

 Het buitenspelen geschiedt over het algemeen op de speelplaats die zichtbaar is door 
omringende woningen. De zichtbaarheid voor de buurt/omgeving moet zo min 
mogelijk belemmerd worden.  

 Van de omwonenden verwachten wij geen directe betrokkenheid en input, wel zullen 
medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat 
ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken.  
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Bijlage 9 Protocol kindermishandeling 

 



59 

 

Juli 2022  

 

Bijlage 10 Oudercommissie 
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Bijlage 11 Opgave oudercommissie  
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Bijlage 12  Procedure bij adviesrecht 

Werkwijze van advisering binnen de Kinderopvang  

STAP 1:  

Het voorgenomen besluit wordt ter advisering voorgelegd aan de oudercommissie op het 
moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het uiteindelijk te nemen 
besluit;  
   

STAP 2:  

De oudercommissie/Centrale oudercommissie geeft schriftelijk advies;  

STAP 3A:  

De oudercommissie/ centrale oudercommissie stemt met het voorgenomen besluit in à de 
ondernemer kan het voorgenomen besluit uitvoeren.  

 
Of:  

STAP 3B :  

Oudercommissie/centrale oudercommissie geeft een afwijkend advies:  

 3B1: Afwijkend advies wordt overgenomen door ondernemer  

 Of:  

  
3B2: Ondernemer is het niet eens met het advies, dan komt stap 4  
   

STAP 4: 

De ondernemer mag slechts afwijken van het advies van de oudercommissie indien hij 
schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies 
verzet 
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Bijlage 13 Reglement klachtencommissie 

Elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en peuterspeelzaal moet een 
eigen onafhankelijke klachtencommissie hebben of zijn aangesloten bij een regionale of 
landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie legt haar werkwijze vast in een 
reglement. Als kinderdagverblijf zijn wij verplicht ouders bekend te maken met de manier 
waarop klachten kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld via een informatiebrochure. U doet 
jaarlijks voor 1 juni verslag aan de GGD.  

Houders van kinderopvangcentra en gastouderbureaus moeten oudercommissies de 
mogelijkheid bieden om klachten bij een klachtencommissie in te dienen. Het gaat om 
klachten over het voorgenomen beleid van de houder en de wijze waarop hij daarbij rekening 
houdt met de adviezen van de oudercommissie. 

Het kinderdagverblijf het Paradijsje heeft gekozen om zich aan te melden bij Stichting 
Klachtencommissie Kinderopvang. Afgekort SKK 
De SKK is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. 
 

Wat doet SKK                                                                                                                                 

Dit is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk 
maakt welke stappen genomen kunnen worden. 
Kinderopvanginstellingen uit het gehele land zijn hier aangesloten voor de externe 
klachtenbehandeling. 
Een klacht van ouders wordt behandeld door een klachtencommissie van 3 deskundigen met 
ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de 
inhoud wordt een commissie samengesteld. 

De SKK stelt voor het behandelen van klachten onafhankelijke commissies samen bestaande 
uit drie deskundige mensen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De commissie 
bestaat in ons geval uit de volgende leden  

Nd. enZd.Holland-midden Ned    25/7 nakijken!!!!! 
Hr. mr. H.W.V. (Erik) Rouffaer 
Hr. drs. S. (Serv) Vinders 
Hr. mr. A.J.M. (Ben) Zonneveld 
Mevr. mr. drs. A.M. (Mieke) Gruschke 
Mevr. mr. S.A.M.F. (Fieke) Sjoukes 
Hr. mr. J. Quakkelaar 
Mevr. mr. M.I.T. (Miranda) Manderfeld 

De deskundigheden liggen op verschillende terreinen, zoals juridisch, organisatorisch, 
pedagogisch, didactisch en analytisch denken gecombineerd met ervaring met het 
behandelen van klachten. De klacht wordt afgehandeld volgens een vastgesteld reglement. 
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Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en wordt eind 2005 na een evaluatie 
bijgesteld. (voor tekst zie bijlage klachtenregelement)  

Klacht 
Indien ouders de stap maken om een klacht definitief in te dienen, verzoeken wij hen de 
klacht goed geformuleerd met onderbouwing op papier te zetten en dit schrijven met 
relevante informatie, voorzien van een handtekening, naar ons op te sturen. (zie 
klachtenformulier) 
Een klacht wordt schriftelijk naar het centrale adres gestuurd. Bij binnenkomst wordt gekeken 
waar de klacht vandaan komt en gaat hij naar de betreffende ambtelijk secretaris en 
voorzitter.  
Afhankelijk van de inhoud van de klacht nodigen zij twee commissieleden uit deel te nemen 
aan de behandeling van deze klacht.  

Bij ontvangst van de klacht krijgen de klager en de aangeklaagde instelling een 
ontvangstbevestiging met daarin vermeld dat de klacht door gestuurd is naar de ambtelijk 
secretaris en de voorzitter. Deze gaan dan beoordelen of de hele klacht ontvankelijk verklaard 
kan worden, of dat meer informatie nodig is of welk deel van een klacht ontvankelijk is. 
Als dit vastgesteld is krijgen de klager en aangeklaagde instelling hierover bericht en begint de 
procedure van hoor- en wederhoor. De procedure kan afgesloten worden met een 
hoorzitting, waarin beide partijen gehoord worden. 
Hierna brengt de commissie een schriftelijk advies uit. 

Wordt de klacht ontvankelijk verklaard dan ontvangen de partijen daar bericht van en begint 
de schriftelijk hoor- en wederhoor procedure. De behandeling kan op verzoek van de 
commissie afgesloten worden met een hoorzitting waarbij beide partijen aanwezig zijn. 
De klachtbehandeling wordt afgesloten met een rapportage waarin een eindoordeel en een 
advies is opgenomen. 
 
Klachtprocedure  
Bij klachten geeft de commissie advies waarop wij als eigenaar van een 
kinderopvangorganisatie binnen een maand moet reageren. Er moet jaarlijks voor 1 juni, ook 
als er geen klachten door de commissie zijn behandeld, een openbaar verslag opstellen. In dit 
verslag neemt u op: 

 beknopte omschrijving van de klachtenregeling;  
 manier waarop u de klachtenregeling onder de aandacht van ouders hebt gebracht;  
 samenstelling van de klachtencommissie;  
 in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen uitvoeren;  
 aantal en aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten;  
 strekking van de oordelen;  
 aanbevelingen en aard van de genomen maatregelen.  
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 Wat te doen bij klachten?                                                                                                     

 Als u als ouder ontevreden bent over iets op het kinderdagverblijf heeft u een aantal 
mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt twee wegen bewandelen: de interne en de 
externe.  

"Intern" houdt in dat u eerst met uw klacht binnen de organisatie gehoor tracht te vinden bij 
de pedagogisch medewerker, leidinggevende of de directie. In de meeste gevallen is het 
raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die het heeft opgeroepen of met 
degenen die in eerste instantie verantwoordelijk is. Als u niet tevreden bent over de wijze 
waarop met uw klacht wordt omgegaan kunt u de "externe" weg bewandelen. Dit betekent 
dat u de externe klachtencommissie benadert. Voor deze externe klachtencommissie maken 
we graag gebruik van de SKK. Deze fungeert als een onafhankelijk orgaan. 

SKK zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 0900-0400034 en per email 
info@klachtkinderopvang.nl. 
 

Klachtenreglement Stichting Klachtencommissie Kinderopvang - 1 januari 2006 

Artikel 1Begripsomschrijvingen 

1.1Stichting Klachtencommissie Kinderopvang            
De stichting Klachtencommissie Kinderopvang, hierna te noemen SKK, werkt voor de 
aangesloten kinderdagverblijven (KDV), peuterspeelzalen (p.s.z.), instellingen voor na- en 
buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus (GOB). Voor GOB’s werkt de SKK voor 
zover het de werkzaamheden van het bureau betreft, inclusief die gastouders waarmee het 
GOB een arbeidsrelatie geeft. De SKK kan worden ingeschakeld door de ouders/verzorgers 
van de aangesloten organisaties. 
 
1.1.1Meldpunt          
Het bestuur van de SKK heeft voor de uitvoering van haar taken een landelijk meldpunt 
ingericht. Het meldpunt is voor vragen, melding van klachten en informatie dagelijks 
telefonisch bereikbaar onder nummer 0900-0400034 of via postbus 398, 3740 AJ Baarn. 
 
1.2 Kinderopvang               
Het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen, in de 
leeftijd van 0 t/m 4 jaar door anderen dan de eigen ouders, pleeg- of stiefouders. 
 
1.3 Organisatie      
Een aangesloten kinderopvangorganisatie die als rechtspersoon (en) of natuurlijk persoon(en) 
in organisatorisch verband een of meer voorzieningen in stand houdt/houden om regelmatig 
gedurende twee of meer uur per etmaal opvang te bieden aan kinderen uit verschillende 
gezinnen, waarvoor vergoeding verschuldigd is. 
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1.4 Eigenaar of bestuur               
De persoon of de verzameling van personen die krachtens opgedragen bevoegdheden 
eindverantwoordelijk is, c.q. zijn. voor de uitvoering van de kinderopvang in de organisatie. 

1.5 Medewerker                 
Een persoon werkzaam voor de organisatie, zowel in dienst van als verbonden aan de 
organisatie. Alsmede personen die, onder verantwoordelijkheid van of in opdracht van de 
organisatie, diensten verlenen aan de organisatie. 

1.6 Ouder/verzorger                          
Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de 
diensten van de organisatie, voor de opvang van zijn of haar kinderen.  
 
1.7 Gedraging                         
Enig handelen of nalaten, alsmede het nemen van een besluit of het nalaten daarvan dat gevolgen 
heeft voor een ouder/verzorger of het kind dat gebruik maakt van kinderopvang van de organisatie.  

1.8 Klacht                
Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een ouder/verzorger over een 
gedraging van de organisatie, haar bestuur of dooreen medewerker van de organisatie. De 
klacht kan gaan over alle aspecten van de kinderopvang. 

1.9 Klager               
Een ouder/verzorger die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien aan de 
Klachtencommissie. 

1.10 Beklaagde                             
De organisatie waarover een klacht wordt ingediend. Bij behandeling van een klacht wordt de 
organisatie als partij beschouwd, niet de individuele medewerker. 

1.11 Klachtencommissie               
De Klachtencommissie ingesteld en in stand gehouden door het bestuur van de SKK ten 
behoeve van de behandeling van klachten van ouders/verzorgers van de aangesloten 
organisaties en van het doen van aanbevelingen hieromtrent aan de betrokken besturen, c.q. 
eigenaren. 

1.12 Secretaris                   
De ambtelijk secretaris, zijnde geen lid van de Klachtencommissie, wordt door SKK ter 
ondersteuning van de werkzaamheden toegevoegd aan de Klachtencommissie. 

1.13 Uitspraak          

De uitspraak van de Klachtencommissie bestaat uit haar bevindingen van het onderzoek naar 
de klacht met daaraan toegevoegd haar oordeel en eventuele aanbevelingen. De partijen 
ontvangen een niet geanonimiseerde uitspraak. Daarnaast ontvangt de beklaagde een versie 
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die openbaar gemaakt kan worden en waar de gegevens van de klager geanonimiseerd zijn; 
alleen de betrokken organisatie staat hierin met naam vermeld. 

Artikel 2. Doelstelling klachtencommissie                                                                                             
De Klachtencommissies, die door de SKK worden ingesteld, geven ten behoeve van de 
deelnemende organisaties aan de SKK, middels dit reglement uitvoering aan de Wet 
Klachtrecht Cliënten Zorgsector. 

Artikel 3Samenstelling klachtencommissie                                                                                   
3.1Samenstelling               
Het bestuur van de SKK benoemt natuurlijke personen op basis van hun deskundigheden tot 
lid van de Klachtencommissie.. Per klacht wordt uit de benoemde leden een behandelende 
Klachtencommissies samengesteld. Deze Klachtencommissie bestaat uit minimaal drie leden, 
die zowel in hun oordeelsvorming als hun positie onafhankelijk zijn van de klager en de 
beklaagde. De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een door het bestuur aangewezen 
secretaris. 

3.1.1 Een Klachtencommissie dient in haar gezamenlijkheid te beschikken over 
deskundigheden op het gebied van: —consumentenbelangen; —inhoud van 
kinderopvang. organisatie van de kinderopvang. juridische kennis en/of mediation  

In bijzondere omstandigheden kan het bestuur een extern deskundige aan een 
Klachtencommissie toevoegen. Deze deskundige ondersteunt de leden van de 
Klachtencommissie ten aanzien van de inhoud van de klacht. De deskundige heeft 
geen stemrecht binnen de Klachtencommissie.,  

3.1.2  Het bestuur wijst uit de door haar benoemde Klachtencommissieleden een voorzitter 
voor een behandelende Klachtencommissie aan. De voorzitter stelt in overleg met de 
secretaris, met inachtneming van artikel 3.1.1 een behandelende Klachtencommissie 
samen. De samenstelling en de omvang wordt gerelateerd aan de aard en de ernst van 
de klacht. 

 3.2 Benoeming                 
De Klachtencommissieleden worden door het bestuur benoemd voor een periode van drie 
jaar. Zij kunnen na het verstrijken van hun zittingsperiode aansluitend worden herbenoemd.  

3.3 Werkwijze                  
De door het bestuur van de SKK aangewezen voorzitter en de secretaris regelen, met 
inachtneming van hetgeen in dit reglement voorgeschreven is, de werkwijze van de 
behandelende Klachtencommissie. Indien de ambtelijke secretaris niet deelneemt aan de 
besprekingen en de hoorzittingen wijst de Klachtencommissie uit haar midden een secretaris 
aan. Deze maakt een vertrouwelijk verslag van de beraadslagingen en hoorzittingen ten 
behoeve van de oordeelsvorming door de Klachtencommissie. Deze verslagen maken op geen 
enkele wijze deel uit van de stukken en/of correspondentie.  
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3.4 Beëindiging                
Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt: a. doordat een lid zijn lidmaatschap 
opzegt; b. door het overlijden van een lid: c. door het verstrijken van de benoemingsperiode; 
d. doordat een lid op verzoek van de overige Klachtencommissieleden door het bestuur uit 
zijn functie wordt ontheven wegens: - verwaarlozing van zijn/haar taak; - andere redenen op 
grond waarvan handhaving als lid niet kan worden verlangd; e. door royement van een lid op 
grond van het niet naleven van artikel 16.1 van dit reglement.  

Artikel 4. Wraking en verschoning  

4.1 Wraking:                  
De klager en/of beklaagde kan bezwaar maken tegen de deelneming van een lid van de 
Klachtencommissie aan de behandeling van de klacht (wraking) wanneer zich ten aanzien van 
dat lid feiten of omstandigheden voordoen die het vormen van een onpartijdig oordeel over 
de klacht zouden bemoeilijken.  

4.2 De overige leden van de Klachtencommissie beslissen of dit bezwaar terecht is gemaakt. 
Bij staking van stemmen wordt dit geacht het geval te zijn. De beslissing wordt schriftelijk 
medegedeeld aan de klager en de beklaagde, alsmede aan het bestuur van de SKK.  

4.3 Verschoning:                
Een lid van de Klachtencommissie kan zich onttrekken aan de behandeling van een klacht 
wanneer zich ten aanzien van dat lid feiten of omstandigheden voordoen die het vormen van 
een onpartijdig oordeel over de klacht zouden bemoeilijken. Hij/zij is verplicht dit te doen, 
indien de (beide) overige leden van de Klachtencommissie, die aan de behandeling van de 
klacht zullen deelnemen, van oordeel zijn dat voornoemde feiten of omstandigheden zich ten 
aanzien van hem/haar voordoen.  

4.4 In geval van wraking of verschoning wordt het betrokken lid vervangen door een ander lid 
van de Klachtencommissie.  

Artikel 5. Indiening van de klacht  

5.1 Het recht tot indienen van een klacht komt toe aan: a. de ouder(s)/verzorger(s); b. 
zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er; c. zijn/haar nabestaanden; d. natuurlijke personen 
die door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk zijn gemachtigd. 

 5.2 Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van 
de SKK. Indien de klacht mondeling wordt ingediend, legt de secretaris deze op schrift vast en 
toetst bij de klager of de klacht juist is geformuleerd. Vervolgens wordt de klacht door de 
klager ondertekend. SKK stelt een klachtformulier ter beschikking.  

5.3 Indien van toepassing attendeert de Klachtencommissie de ouder erop dat in het kader 
van het oplossen van de klacht, het aan te bevelen is de klacht eerst voor te leggen aan de 
organisatie waar de klacht betrekking op heeft. De ouder is hiertoe niet verplicht.  
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5.4 De klager is te allen tijde gerechtigd de klacht in te trekken. De klager dient hiervan 
schriftelijk mededeling te doen of te laten doen aan de secretaris van de SKK.  

5.5 Bij intrekking van de klacht door de klager blijft de Klachtencommissie bevoegd onderzoek 
te doen naar de klacht, de klacht te beoordelen en/of aanbevelingen te doen. De klager wordt 
hiervan in kennis gesteld.  

Artikel 6. Nadere bepaling van een klacht  

6.1 Een klacht omvat tenminste: - naam, adres en - indien mogelijk - telefoonnummer van de 
klager; - voor zover van toepassing naam en geboortedatum van het kind; - naam, adres, 
telefoon en – emailadres van de beklaagde: - een feitelijke beschrijving van de gebeurtenis 
waarover geklaagd wordt: - de reden waarom hierover een klacht wordt ingediend; - de 
beschrijving van de handelingen die de klager reeds heeft ondernomen om tot een oplossing 
te komen; - de bevestiging dat de klager akkoord gaat met het Klachtenreglement van de SKK. 
- Een handtekening gezet door of namens de ouders onder de klacht. 

 6.2 De Klachtencommissie is niet verplicht een klacht te onderzoeken of onderzoek voort te 
zetten, indien: a. de klacht, na overleg, niet voldoet aan de vereisten in artikel 6.1 b. de klager 
bericht niet akkoord te gaan met de bepalingen van dit klachtenreglement c. de termijn 
tussen de gedraging waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht onredelijk lang 
is; d. de klacht kennelijk ongegrond ice. het belang van de klager of het gezicht van de 
gedraging waarover wordt geklaagd, kennelijk onvoldoende is; f. de klager een ander is dan 
degene jegens wie of jegens wiens kind de gedraging heeft plaats gevonden; g. de klacht 
dezelfde gedraging betreft of een gedraging die hiermee nauw verband houdt, als een 
gedraging die bij een andere klachtinstantie of een rechter is voorgelegd of voorgelegd is 
geweest. h. een klacht over een gedraging die al eerder is voorgelegd of afgedaan door de 
Klachtencommissie; i. de klager geen gegevens aan de Klachtencommissie verstrekt, dan wel 
geen toestemming verleent om informatie bij derden in te winnen, terwijl de 
Klachtencommissie van mening is dat deze informatie noodzakelijk is om een oordeel te 
kunnen geven over de klacht. j. de klager om schadevergoeding of beslechting van een 
financieel geschil verzoekt en het gewicht van de claim of de complexiteit van de rechtsvraag 
te groot is. De voorzitter van de Klachtencommissie beslist, na overlegging aan de andere 
Klachtencommissieleden of een klacht in behandeling wordt genomen, dan wel wordt 
voortgezet. 

6.3 De Klachtencommissie kan op ieder moment partijen voorstellen de behandeling van de 
klacht op te schorten om gedurende de opschorting partijen in de gelegenheid te stellen de 
klacht alsnog in gezamenlijk overleg op te lossen. Partijen kunnen de Klachtencommissie ook 
om bemiddeling of mediation verzoeken. De Klachtencommissie kan ook een bemiddeling of 
mediation voorstellen aan de partijen. Indien een Klachtencommissielid hiermee wordt 
belast, neemt dit lid niet meer deel aan de behandeling van deze klacht, indien de 
behandeling wordt voortgezet.  
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6.4 In geval er sprake is van een klacht die als bedoeld in 6.2. onder g. kan de 
klachtencommissie de behandeling van de klacht opschorten tot de andere instantie een 
uitspraak heeft gedaan. De commissie beziet na afloop van de opschorting of de behandeling 
van de klacht wordt voortgezet of beëindigd. Indien de andere instantie een oordeel heeft 
gegeven over dezelfde klacht als ingediend bij de commissie ziet de commissie af van verdere 
behandeling. 

6.5 Bij uitzonderlijke omstandigheden kan de Klachtencommissie besluiten de naam van de 
klager geheim te houden bij de behandeling van de klacht. Een anonieme klacht wordt niet in 
behandeling genomen. Anonieme klachten worden gearchiveerd. 

Artikel 7. Behandeling van de klacht 

7.1 De secretaris bevestigt binnen 5 werkdagen schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de 
ouder/verzorger en aan de organisatie. Indien van toepassing bericht de secretaris de ouder 
bij deze ontvangstbevestiging of zo spoedig mogelijk daarna- na overleg met de ouder- dat de 
behandeling van de klacht voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt opgeschort, omdat de 
ouder in de gelegenheid wordt gesteld de klacht eerst aan de organisatie voor te leggen. 
Indien de ouder/verzorger de Klachtencommissie alsnog verzoekt de klacht in behandeling te 
nemen, geldt het moment van deze mededeling als moment van ontvangst van de klacht voor 
de bepaling van de termijnen van verdere behandeling. 

7.2 De voorzitter van de SKK wijst binnen vijf werkdagen op voordracht van de secretaris de 
voorzitter en leden van de behandelende Klachtencommissie aan. 

7.3 Indien de voorzitter van de behandelende Klachtencommissie van oordeel is dat de klacht 
niet in behandeling wordt genomen, deelt de secretaris dit binnen 15 werkdagen na 
ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouder/verzorger mee.  

7.4 Indien afdoening of opschorting van de klacht krachtens artikel 6.2; 7.1, niet van 
toepassing is, ontvangt de ouder en de organisatie binnen15 werkdagen na ontvangst van de 
klacht een bericht dat de klacht ontvankelijk verklaard is. In dit bericht is geformuleerd welke 
klacht(onderdelen) onderzocht worden. Gedurende de behandeling kan de ouder/verzorger 
de Klachtencommissie verzoeken de formulering uit te breiden. De Klachtencommissie beslist 
hierover binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek. De Klachtencommissie waakt dat 
ten aanzien van het aangevulde klachtonderdeel hoor en wederhoor wordt toegepast. 

7.5 De Klachtencommissie stelt de organisatie in de gelegenheid om binnen 20 werkdagen na 
de verzenddatum van de ontvankelijkheidverklaring schriftelijk te reageren op de klacht. 

7.6 De secretaris zendt een kopie van het verweer van de organisatie binnen 5 werkdagen na 
ontvangst aan de ouder. Deze krijgt de gelegenheid om daarop binnen 10 werkdagen 
schriftelijk commentaar te geven. 
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7.7 De secretaris zendt van het laatste commentaar van de ouder op het verweer van de 
beklaagde binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan een kopie toe aan de organisatie, die 
daarop binnen 10 werkdagen na verzending schriftelijk commentaar kan indienen. 

7.8 Bij iedere ronde van hoor- en wederhoor zendt de secretaris zoveel mogelijk een afschrift 
van de nog niet bij partijen bekende stukken mee. 

7.9 De Klachtencommissie roept, indien zijzelf zulks wenselijk acht, één of beide partijen op 
voor een mondelinge toelichting en bepaalt daartoe dag, uur en plaats. Partijen worden 
afzonderlijk, dan wel gezamenlijk gehoord. De Klachtencommissie maakt dit bij de uitnodiging 
bekend. Indien de Klachtencommissie mondelinge toelichting niet nodig acht, worden beide 
partijen hiervan op de hoogte gesteld. Indien een van de partijen niet is verschenen en 
binnen twee werkdagen aannemelijk kan maken dat er sprake was van overmacht, kan de 
voorzitter besluiten om de partij(en) alsnog te horen. 

7.10 Indien tot afzonderlijk horen van de partijen wordt overgegaan, zal de 
Klachtencommissie alleen die informatie hij haar overwegingen betrekken waarop de 
wederpartij de gelegenheid heeft gehad te reageren, tenzij bij wijze van uitzondering de 
Klachtencommissie van oordeel is dat er voldoende belang aanwezig is om de informatie niet 
bekend te maken, maar wel mee te wegen. 

7.11 Tijdens de behandeling kan de Klachtencommissie de klacht of reacties van de hoor en 
wederhoor ter bespoediging of met een verzoek om een reactie voorleggen aan de persoon 
die de gedraging heeft gepleegd of andere betrokkenen, getuigen of deskundigen. 

Artikel 8. Bijstand en vertegenwoordiging 

8.1 De klager en de beklaagde kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een 
door hem/haar/hen aan te wijzen persoon. Een gemachtigde dient een door de 
vertegenwoordigde partij ondertekende volmacht over te leggen. 

8.2 Partijen dienen bij een hoorzitting altijd in persoon aanwezig te zijn onverminderd hun 
recht zich te doen bijstaan.  

Artikel 9. Het inwinnen van inlichtingen  
 
9.1 De Klachtencommissie kan ter beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen bij 
partijen, alsmede bij derden. Voor het inwinnen van informatie bij derden is schriftelijk 
toestemming nodig van betrokkene(n), voor zover het hun privacy betreft.  

9.2 Van het inwinnen van nadere informatie wordt schriftelijk aantekening gehouden door de 
Klachtencommissie. Deze aantekening wordt opgenomen in het dossier en bevat datum, 
inhoud en eventueel plaats of bron van de verkregen informatie. Op verzoek wordt 
vertrouwelijke informatie buiten het dossier gelaten.  
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9.3 Van alle verkregen informatie wordt zo spoedig mogelijk een kopie gezonden aan 
betrokkenen. Hierbij wordt, indien nodig, aangegeven dat de informatie vertrouwelijk is en de 
ontvanger gehouden is aan een geheimhoudingsplicht. De ouder/verzorger en de organisatie 
worden in de gelegenheid gesteld om binnen 5 werkdagen te reageren op de verkregen 
informatie.  

9.4 De Klachtencommissie is verplicht alle bescheiden en/of informatie, betrekking hebbende 
op de klacht, vertrouwelijk te behandelen en geheimhouding te verzekeren ten opzichte van 
de bij de behandeling van de klacht betrokken personen, indien dit gevraagd wordt door 
degenen van wie deze bescheiden en/of informatie afkomstig zijn/is.  

Artikel 10. Inzagerecht   

De partijen worden in de gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende stukken 
in te zien. Stukken die door een van de partijen worden ingediend onder de conditie dat de 
andere partij hierin geen inzage mag hebben. worden niet in behandeling genomen en spelen 
bij de uiteindelijke oordeelsvorming geen rol.  

Artikel 11. Beslissing klachtencommissie  
 
11.1 De Klachtencommissie neemt met meerderheid van stemmen een beslissing omtrent de 
gegrondheid van de klacht en de aanbevelingen. De Klachtencommissie verzendt haar 
uitspraak binnen vier maanden na ontvangst van de klacht of zoveel eerder als mogelijk is. 

11.2 Bij afwijking van de in 11.1 genoemde termijn, doet de Klachtencommissie daarvan met 
redenen omkleed mededeling aan de klager en beklaagde onder vermelding van de termijn 
waarbinnen de Klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen. De 
Klachtencommissie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van haar oordelen/uitspraken of 
aanbevelingen. De Klachtencommissie kan de volgende oordelen uitspreken: De klacht is 
gegrond; De klacht is ongegrond; Er kan op basis van de feiten en omstandigheden geen 
uitspraak worden gedaan over de (on)gegrondheid van de klacht; Een oordeel wordt door de 
Klachtencommissie altijd gemotiveerd.  

Artikel 12. Maatregelen organisatie  
 
12.1 De beklaagde organisatie deelt bij monde van de directie, het bestuur of de eigenaar aan 
de ouder/verzorger en de Klachtencommissie binnen een maand na verzending van het in 
artikel 11 bedoelde oordeel van de Klachtencommissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding 
van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke.  

12.2 Bij afwijking van de in 11.1 genoemde termijn, doet de beklaagde instelling daarvan met 
redenen omkleed mededeling aan de klager en de Klachtencommissie. onder vermelding van 
de termijn waarbinnen het bestuur, c.q. de eigenaar, zijn standpunt aan hen kenbaar zal 
maken. 
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Artikel 13 Termijnen  
 
13.1 De Klachtencommissie is te allen tijde bevoegd van de in dit reglement opgenomen 
termijnen af te wijken. Zij doet hiervan met reden omkleed mededeling aan de betrokken 
partijen, onder vermelding van een nieuwe termijn.  

13.2 Indien de Klachtencommissie van oordeel is dat de behandeling van de klacht een 
spoedeisend karakter heeft, dan kan zij de in dit reglement genoemde termijnen bekorten. De 
Klachtencommissie deelt dit de betrokkenen zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave 
van redenen mede.  

Artikel 14. Verslagen  
                
De SKK maakt jaarlijks geanonimiseerd haar bevindingen bekend in een rapport waarin aantal, 
aard en inhoud van de ingediende klachten, het oordeel van de Klachtencommissie en de 
eventuele aanbevelingen worden vermeld. Tevens kan in dit verslag een overzicht 
gepresenteerd worden van de door de Klachtencommissie gesignaleerde structurele 
knelpunten. Een organisatie, waarover in een kalenderjaar een klacht is behandeld, kan de 
geanonimiseerde uitspraak als bedoeld in artikel 1,11. gebruiken voor het verslag dat zij 
moeten opmaken en verstrekken aan de in de Wet Klachtrecht cliënten zorginstellingen 
(artikel 2.9) genoemde organen en de inspectie, met inachtneming van de wettelijk gestelde 
termijnen.  

Artikel 15. Bekendmaking klachtenregeling  

De aangesloten organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht 
van de ouders/verzorgers verbonden aan haar organisatie, zodat aantoonbaar is dat zij 
hiervan kennis hebben kunnen nemen.  

Artikel 16. Geheimhouding  

16.1 Elk lid van de Klachtencommissie is op straffe van royement tot geheimhouding verplicht 
ten aanzien van alle, de partijen betreffende, gegevens en informatie die hem bij de 
behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen. Voorts is ieder die bij de behandeling van 
de klacht wordt betrokken eveneens tot geheimhouding verplicht. Alleen de gegevens uit de 
openbare uitspraak mogen worden gedeeld met anderen. 

16.2 De Klachtencommissie deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen, voorafgaand 
aan de behandeling van de klacht, de in 16.1 omschreven plicht mede.  

16.3 Klachten die naar het oordeel van de klachtencommissie ernstig van aard zijn, worden 
door de klachtencommissie gemeld aan de in artikel 3a van de Wet klachtrecht cliënten 
zorginstellingen bedoelde ambtenaren. De klachtencommissie overlegt daarbij de 
noodzakelijke gegevens. 
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16.4 Stukken, behorende bij de klachtbehandeling worden gedurende 5 jaar op een centrale 
plaats bewaard. Daarna worden zij door de secretaris van de SKK vernietigd. 

Artikel 17. Beschikbaar stellen faciliteiten 

De beklaagde organisatie stelt aan de leden van de Klachtencommissie die middelen en 
faciliteiten ter beschikking, die zij redelijkerwijs nodig hebben ter vervulling van hun taken. 

Artikel 18. Aansluiting bij en afwijzing door de Klachtencommissie 

18.1Iedere kinderorganisatie kan, zonder enige vorm van toetsing, zich aansluiten bij de SKK 
door acceptatie van en zich binden aan dit reglement.  

18.2 Indien een organisatie zich bij voortduring niet houdt aan dit reglement of er andere 
zwaarwegende argumenten zijn, kan het bestuur van de SKK besluiten verdere behandeling 
van klachten over de aangesloten organisatie af te wijzen. Een zwaarwegend argument kan 
zijn dat de organisatie zich niet houdt aan de betaling van de jaarlijkse financiële 
aansluitingskosten. Indien de SKK geen klachten van een organisatie meer in behandeling gaat 
nemen, wordt hiervan schriftelijk, met datum van ingang, mededeling gedaan aan de 
organisatie. 

Artikel 19. Vaststelling en wijziging van dit reglement 

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van de SKK, op haar eigen 
gezag of op voorstel van aangeslotenen. Bij wijzigingen tijdens het contributiejaar kunnen 
aangeslotenen hun relatie met de SKK ontbinden, zonder tenietdoen van hun verplichting tot 
het betalen van de aansluitkosten.  

Artikel 20. Slotbepalingen 

20.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SKK naar 
redelijkheid en billijkheid. 

20.2 Het reglement wordt geacht in werking te treden op 1 januari 2006. 

 

Voor meer informatie:  info@klachtkinderopvang.nl | www.klachtkinderopvang.nl 

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 
Postbus 398 
3740 AJ Baarn 
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Bijlage 14 Protocol wiegendood  

Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens kinderopvang overlijdt 
onder het beeld van wiegendood.  

Aandacht voor preventie en voorzorgsmaatregelen kan het risico tot het uiterste beperken. 
Ouders van baby’s ontvangen adviezen over veilig slapen in de regel van consultatiebureaus, 
verloskundigen of kraamzorg.  De volgende adviezen gelden zeker voor de eerste twee 
levensjaren.  

Wat kunt u doen om de veiligheid te bevorderen? 

1. Leg een baby nooit op de buik te slapen 

Er zijn bepaalde, maar niet vaak voorkomende (aangeboren) afwijkingen waarbij buikligging 
(tijdelijk) wel wenselijk kan zijn. In dit geval vragen wij ouders om een kopie van de 
schriftelijke verklaring van hun arts. De schriftelijke verklaringen maken duidelijk hoe en 
waarom van de preventieadviezen wordt afgeweken en dienen om te kunnen aantonen dat 
het kinderdagverblijf zorgvuldig te werk is gegaan. In geval van aansprakelijkheidsstelling is 
dat van belang.  

Als ouders er toch op staan dat hun kind op zijn/ haar buik te slapen moet worden gelegd, 
dient er een verklaring getekend worden dat het kinderdagverblijf niet aansprakelijk is voor 
de bij komende gevolgen/ risico’s. 

Naast juridische is er de morele aansprakelijkheid. In dat kader is van belang dat het 
kinderdagverblijf zichzelf achteraf geen verwijten hoeft te maken over zaken die hadden 
kunnen voorkomen. 

Als ouders verzoeken hun baby op de door hen toegepaste wijze in te bakeren, dient 
allereerst te worden nagegaan of het inbakeren wordt gedaan in overleg met 
consultatiebureau of kinderarts en of de juiste, veilige methode, met goed materiaal en 
binnen veilige leeftijdsgrenzen, wordt toegepast. 

 een baby die niet in goede conditie is mag nooit worden ingebakerd! 
 op verkeerde wijze of met ongeschikte middelen inbakeren kan risicovol zijn 
 en de kans op het ontwikkelen van een heupafwijking bevorderen! 
 strikte leeftijdsgrenzen zijn van belang: een al wat oudere baby die er ingebakerd of 

losjes ingepakt in slaagt om te draaien, belandt in een potentieel levensbedreigende 
situatie! 

2. Voorkom dat de baby te warm ligt 

3. Zorg voor veiligheid in bed 
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4. Voorkom gezondheidsschade door (mee)roken 

5. Houd voldoende toezicht 

Houd nieuwkomers/jonge baby’s zoveel mogelijk extra in het oog. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat veranderingen in omstandigheden en routine bij (jonge) baby’s stress veroorzaken. Het is 
daarom verstandig om hetzelfde ritme aan te houden als dat van de ouders. Het 
kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor het toepassen van de regels omtrent veilig slapen. 
Het kinderdagverblijf wordt geacht eventuele problemen in de praktijk te signaleren. Van 
belangrijke gebeurtenissen (ongelukken of bijna-ongelukken) te registreren.  

Als er ondanks alle voorzorgen toch een baby in ogenschijnlijk slechte conditie wordt 
aangetroffen;  

 prikkel het kind dan door het aan te tikken,  
 de voetzolen te kietelen en het op te pakken en zie of het zich herstelt.  
 Zo niet, sla dan terstond alarm (112 bellen) en begin met reanimatie.  
 Roep indien mogelijk hulp in van anderen.  
 Laat kinderen nooit zonder toezicht.  

Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren zoals tijdstip, de omstandigheden en 
betrokkenen. Neem contact op met de ouders en directie. Betrouwbare voorlichting is 
belangrijk. Het is helaas onmogelijk om volledige veiligheid te garanderen, maar niemand 
hoeft onder angst voor wiegendood gebukt te gaan. Wie de preventieadviezen volgt, 
vermindert de kans dat er iets met de baby gebeurt tot het uiterste. Heel veel kan worden 
voorkomen door bepaalde dingen niet en andere juist wel te doen. 

Samenvatting preventiemaatregelen 

Wees goed geïnformeerd over veilig slapen; 

 Houd jonge baby’s tijdens het slapen extra goed in de gaten; 
 Leg een baby nooit op de buik te slapen, tenzij de ouders een schriftelijke verklaring 

van de kinderarts kunnen overleggen; 
 Controleer steeds alle kinderen als je er een naar bed brengt en minimaal eens per 

kwartier; 
 Zet de babyfoon aan; 
 Ventileer de slaapkamer/ruimte regelmatig en zorg dat het er niet te warm is; 
 Maak het bedje laag op en gebruik geen dekbed; 
 Rook nooit in huis. 

Handelen in geval van calamiteit 

 Blijf kalm; 
 Prikkel de baby (zonder krachtig te schudden!); 



76 

 

Juli 2022  

 

 Roep de hulp in van buren/andere aanwezigen; 
 Pas bij niet reageren op prikkelen reanimatie en mond-op-mondbeademing toe 
 Bel direct 112; 

Het volgende moet doorgegeven worden: 

1. uw naam 
2. plaats waarheen de hulp moet komen 
3. beschrijf het ongeval; wat is er gebeurd? 
4. meld dat het om een kind/kinderen gaat, vermeld de leeftijd erbij 
5. beschrijf de toestand van het kind. Meld wanneer het kind beademd of 

gereanimeerd wordt 

6. Waarschuw de ouders en De directie 
7. Maak notities. 
 

Het kinderdagverblijf beseft dat in geval van overlijden nazorg voor de ouders, het 
kinderdagverblijf en medewerkers belangrijk is. Goede communicatie tussen alle betrokkenen 
staat daarbij voorop. In de eerste plaats hebben de ouders recht op volledige informatie. 

Nazorg is van groot belang. © Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte kan 
adviseren behulpzaam zijn bij nazorg. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Websites: www.wiegendood.nl en www.veiligslapen.nl 
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Bijlage 15 Formulier buikligging  behorende bij het protocol 
wiegendood 

U geeft aan dat u wilt dat uw baby op de buik te slapen wordt gelegd in het Kinderdagverblijf Het 
Paradijsje. 

Naam (kind):……………………………….. 

De ouder(s)/ verzorgers van …………………………………………. In de vlindertjes/ beertjes groep willen graag 
dat hun kind op de buik te slapen wordt gelegd. 

Wij vragen u om een handtekening aangezien dit, in het kader van wiegendoodpreventie, niet onze 
normale werkwijze is. 

 

Handtekening voor akkoord: 

Datum:………………………………… 

 

 

Handtekening         Handtekening  

Ouder(s)/ verzorgers       Directie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

U geeft beëindiging buikligging door aan de pedagogisch medewerkers deze geven dit door aan de 
directie. De directie ondertekent vervolgens voor akkoord. 

Datum stop buikligging:…………………………………. 

Handtekening     Handtekening  

Ouder(s)/ verzorger(s)     Directie  
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Bijlage 16 Sieradenformulier 

U geeft aan dat u wilt dat de sieraden van uw kind om blijven ook tijdens het slapen. Het dragen van 
sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af.  Kinderdagverblijf Het Paradijsje is niet 
verantwoordelijk voor mogelijk letsel(s) ten gevolge van het dragen van een sieraad. Ook 
voorbeschadiging of verlies kan kinderdagverblijf Het Paradijsje niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

Naam (kind):……………………………….. 

De ouder(s)/ verzorgers van …………………………………………. In de vlindertjes/ beertjes groep, willen graag 
dat de sieraden om blijven ook tijdens het slapen. En nemen zelf de behorende risico’s op zich. 

 

Wij vragen u om een handtekening aangezien dit, in het kader van wiegendoodpreventie, niet onze 
normale werkwijze is. 

 

 

 

Handtekening voor akkoord: 

Datum:………………………………… 

 

Handtekening         Handtekening  

Ouder(s)/ verzorgers       Directie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage 17  Calamiteitenformulier 

NAAM KIND : …………………………………………….. 

In het geval van ziekte of een calamiteit contact opnemen met: 

1. Naam : ………………………………………………. 

Telefoonnummer(s) : ………………………………………………. 

………………………………………………. 

2. Naam : ………………………………………………. 

Telefoonnummer(s) : ………………………………………………. 

………………………………………………. 

3. Naam : ………………………………………………. 

Telefoonnummer(s) : ………………………………………………. 

………………………………………………. 

Naam huisarts : ……………………………………………….. 

Adres, plaats : ……………………………………………….. 

Telefoon : ……………………………………………….. 

Belangrijke gegevens m.b.t. de medische achtergrond van het kind: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Het kind heeft de volgende inentingen gehad (soort vaccinatie + datum): 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
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Bijlage 18 Personeelsbeleid 

A. Algemeen 

De eindverantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid ligt bij Asmae Hajji en Samia Tatou, 
eigenaren van kinderdagverblijf het Paradijsje.  De dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij de 
directie/ pedagogisch medewerkers. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat het 
personeelsbeleid in de praktijk tot uitvoering komt.  De taken betreffen onder meer: 

 de ziekteverzuimbegeleiding, 
 het voeren van functioneringsgesprekken,  
 coaching en begeleiding,  
 procedure werving en selectie en dergelijke. 

Overlegmomenten voor praktische en inhoudelijke zaken zijn: 

 praktisch werkoverleg; 
 teamoverleg met directie, pedagogisch medewerkers en stagiaires; 
 teamoverleg met oudercommissie; 
 functioneringsgesprek (zie bijlage). 

B. Werving en selectie 

Bij het ontstaan van een vacature wordt een procedure voor werving en selectie gestart. 
Kandidaten worden op grond van de bijgevoegde taak en functieomschrijving uitgenodigd en 
geselecteerd. De procedure verloopt als volgt: 

 vaststellen vacature, taak en functieomschrijving en procedure werving en selectie; 
 instellen sollicitatiecommissie; 
 opstellen advertentie vacature en vaststellen sluitingsdatum; 
 na sluitingsdatum: brieven selecteren en uitnodigen kandidaten; 
 voeren van sollicitatiegesprekken; 
 tweede ronde met één of twee geschikte kandidaten; 
 kiezen en informeren van de kandidaat; 
 overige kandidaten berichten; 
 voeren van arbeidsvoorwaardengesprek waarin afspraken gemaakt worden over 

datum indiensttreding, werktijden, omvang contract, indiensttreding voor bepaalde- 
of onbepaalde tijd, salaris en dergelijke; 

 schriftelijke bevestiging van indiensttreding verzenden met daarin de gegevens van 
het arbeidsvoorwaardengesprek; 

 opstellen arbeidsovereenkomst in tweevoud. 

C. Deskundigheidsbevordering 
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De visie en werkwijze zoals beschreven in dit pedagogisch plan, dienen als leidraad voor de 
pedagogisch medewerkers in het werken met de aan hen toevertrouwde kinderen. Steeds 
opnieuw zal er kritisch gekeken moeten worden naar de eigen beroepshouding. Dit kan door 
middel van deskundigheidsbevordering en reflectie en gebeurt op de volgende manieren: 

 Kindbespreking of pedagogische vergadering 
 Overleg 
 Supervisie en intervisie 
 Deelname aan bijscholingscursussen, themadagen en (internationale) conferenties 

D. Stagiaires en assistenten 

Stagiaires die de opleiding MBO-SPW volgen kunnen - in principe - stage lopen bij ons op de 
kinderdagverblijf. Over de aanwezigheid van stagiaires en assistenten worden afspraken 
gemaakt die naar de ouders gecommuniceerd worden. In het geval van een stage worden 
tevens afspraken gemaakt voor overleg tussen stagebegeleider, stagiaire en docent van de 
stagiaire. Alle stagiaires dienen in het bezit te zijn van een VOG en ingeschreven staan in het 
Lrk register. 
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Bijlage 19 Protocol Hygiëne en Veiligheid 

18.1 Inleiding 

In ons kinderdagverblijf hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Wij worden als 
kinderdagverblijf gecontroleerd door de GGD en brandweer op zaken als hygiëne en 
veiligheid. En wij krijgen pas een vergunning van de gemeente als de GGD de hygiëneaspecten 
en de brandweer de veiligheidsaspecten heeft goedgekeurd. Natuurlijk maken wij niet alleen 
schoon omdat wij gecontroleerd worden. Wij vinden het belangrijk dat het hygiënisch en 
veilig is voor de kinderen waar wij mee werken. Door een goede hygiëne proberen we ziektes 
te voorkomen. Ook leren we de kinderen dat het belangrijk is om op te ruimen en schoon te 
maken.  

18.2 Hygiëne 

Schoonmaakschema                   
Wij hebben voor iedere groep een schoonmaakschema, die voor een maand is gemaakt. In deze 
schoonmaakschema’s zijn alle voorkomende werkzaamheden van de groep opgenomen. Het is 
verdeeld in wekelijkse en maandelijkse schoonmaakwerkzaamheden. De dagelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden staan vermeld in het dagprogramma. Het schema wordt afgevinkt als de 
betreffende schoonmaakwerkzaamheden zijn gedaan. Het spreekt voor zich dat als de 
groepspedagogisch medewerker ziet dat een stuk speelgoed vies is, maar het is die week al schoon 
gemaakt, zij het toch weer zal schoonmaken. Er wordt niet gewacht tot volgende week.  
 
Was                  
Er staan op de groepen wasmanden die minimaal 1 keer per dag geleegd worden in de wasmanden in 
de wasruimte. Het streven is om de inhoud van deze wasmanden dagelijks leeg te wassen.  De was 
wordt direct in de wasmand in het washok gedaan. Wij wassen het wasgoed op de volgende 
temperaturen: 

 Washandjes, handdoeken e.d. 60 graden 
 Beddengoed 60 graden 
 Knuffels e.d. 60 graden 

Afwas              
Vieze vaat wordt in de keuken afgespoeld en met de hand afgewassen.                      
De afwasborstel die bij de spoelbak ligt wordt regelmatig vervangen. 
 
Levensmiddelen 
De kinderen eten op het kinderdagverblijf. De etenswaren wat geopend is dient opgeborgen 
te worden in de koeling met data (van de dag van openen) erop genoteerd. De pedagogisch 
medewerkers zien hierop toe dat dit gebeurt. De levensmiddelen die niet geopend zijn 
worden opgeborgen in de keukenkast (mits dit niet in de koeling moet).  

Schoonmaakmiddelen             
Met de aankoop van schoonmaakmiddelen wordt met een aantal zaken rekening gehouden. 
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Zoals : veiligheid/giftigheid, waarvoor het gebruikt moet worden en milieuaspecten. De 
volgende schoonmaakmiddelen worden in ons kinderdagverblijf gebruikt. 

 Driehoek groene zeep en allesreiniger voor het schoonmaken van het speelgoed, de 
kasten, vensterbanken, de keuken en het toilet.  

 Chloor wordt na werktijd gebruikt om de wc goed schoon te maken. 
 Vloeibaar schuurmiddel voor de wasbakken, 
 afwasmiddel voor de handmatige afwas,  
 waspoeder voor de wasmachine. 

De schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in de schoonmaakwerkkast in het portaal. Deze 
kast is op slot. De schoonmaakster en pedagogisch medewerker hebben hier een sleutel van.  

Legionella                 
Wij hebben onze elektronische temperatuurgeregelde boilers afgesteld op de wettelijke 
normen, en hebben daar een onderhoudscontract voor. 

Groepen                  
In de groepsruimtes waar de kinderen verblijven hebben de kinderen hun “buitenschoenen ”uit. Ze 
lopen op sloffen of sokken. 
 
Fopspenen en flessen              
De fopspenen zitten in de eigen mandjes van de kinderen. Fopspenen spoelen wij eerst af onder de 
kraan als hij op de grond is gevallen, voordat wij hem aan het kind teruggeven of in zijn mandje 
opbergen. De flesvoeding wordt opgewarmd in de magnetron, de borstvoeding wordt bij binnenkomst 
gelijk in de koelkast gezet en au- bain marie opgewarmd. Voedingen mogen eenmaal opgewarmd 
worden na bereiding. De flessen van de kinderen worden dagelijks mee teruggegeven aan de ouders . 
Alle flessen die van het dagverblijf zelf zijn, en de reserve spenen worden maandelijks uitgekookt. 
 
Kapstokken                
 Elk kind heeft een eigen mandje op de groep ter opberging van persoonlijke spulletjes. 
 
Kasten            
Deze zijn voorzien van kinderveiligheidssloten. 
 
18.3 Veiligheid 
 
Calamiteitenplan                 
Er is een calamiteitenplan opgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij moeten handelen in 
noodsituaties. We oefenen dit plan minstens één keer per jaar om goed voorbereid te zijn. De 
goedgekeurde blusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door een daartoe bevoegde instantie. 
 
EHBO                   
Er zijn EHBO-dozen en gifwijzers aanwezig in ons kinderdagverblijf.  
 
Deuren                 
Bij bijna alle deuren zijn de klinken hooggeplaatst. Zo kunnen de kinderen niet zelf de deuren 
opendoen. Tevens zijn er speciale kunststofstrips bevestigd, zodat de kinderen niet met hun vinger 
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tussen de deur kunnen komen. De buitendeuren zitten op slot, alleen tijdens haal en breng tijden is 
het slot eraf. Dit om onbevoegden te weren. 
 
Speelgoed                
Bij de aanschaf van speelgoed wordt er gelet op de veiligheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en de 
ontwikkeling die het stimuleert. Het aanwezige speelgoed wordt gecontroleerd op gebreken. Indien 
het een gevaar vormt voor de kinderen , wordt het apart gehouden voor reparatie of weggegooid. 
 
Roken                 
Het gehele kinderdagverblijf is rookvrij! 
 
Tassen van de medewerksters               
In de tassen van de personeelsleden kunnen kind onvriendelijke materialen zitten, zoals sigaretten, 
medicijnen enz. zitten. Daarom bergen de personeelsleden hun tassen op buiten het bereik van de 
kinderen. 
 
Slaapruimten             
Onze slaapruimten zijn goed geventileerd. Wij hebben goedgekeurde ledikanten voor de kinderen. De 
kinderen slapen onder een laken en een deken in de winter. Daarnaast slapen de kinderen in 
slaapzakken. De kinderen hebben zoveel mogelijk hun eigen bed met het oog op hygiëne. Elke week 
worden de onderlakens in de was gedaan. En word wekelijks het gehele bed verschoont. Zodra het 
vuil is wordt het natuurlijk eerder verschoont. 

Buitenspeelplaatsen             
Onze buitenspeelplaats is omringd met een goedgekeurd hekwerk. Hierbij is rekening 
gehouden met afstand tussen de spijlen. Daartussen is er gaas bevestigt voor de 
nieuwsgierige kindjes. Op deze manier past er geen kinderhoofd tussen en de kinderen 
kunnen niet vast te komen zitten of ongemerkt van de speelplaats af kunnen gaan.  Verder is 
het hek goed afsluitbaar en kunnen de kinderen er zich niet aan bezeren. Verder is bij de 
toekomstige invulling van de buitenspeelplaats rekening gehouden met schaduwplekken voor 
de kinderen. En zullen de speeltoestellen voldoen aan de veiligheidseisen. 

18.4 Risico-inventarisatielijst  
Om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen voldoen alle ruimtes aan de GGD 
gestelde eisen. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. De inventarisatielijst 
wordt door de pedagogisch medewerkers jaarlijks gecontroleerd en geüpdatet.  Voorafgaand 
het nieuwe jaar uiterlijk eind januari ingediend bij Asmae en Samia.  De pedagogisch 
medewerkers doen dit in samenspraak met de andere pedagogisch medewerkers die op de 
groep werken. De pedagogisch medewerkers worden hiervoor vrij geroosterd.  
 
Tevens beschikken wij over een ontruimingsplan: dit plan kunt u indien gewenst bij ons op het 
KDV inzien. Voor de ongelukjes die toch gebeuren, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, hebbe 
wij een protocol calamiteiten. In dit protocol staan beschreven hoe onze medewerkers 
moeten handelen bij gebeurtenissen als een ongeval met een medewerker of kind.  
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Bijlage 20 Protocol corona maatregelen 

Corona regelementen Kinderdagverblijf  

 
 
 
 
 

Bijlage 21 Huisregels 

Huisregels Kinderdagverblijf Het Paradijsje 

Algemeen 

 Tijdens intakegesprek met de ouders van het kind leggen wij de procedure van de aanmelding uit. De 
ouders krijgen een informatie brochure mee waarin de werkwijze van kinderdagverblijf Het Paradijsje 
vast staat. Na inschrijving krijgen ze een bevestiging toegestuurd. Bij akkoord krijgen de ouders een 
contract waarin onze algemene voorwaarden in staan. 

 Ouders dienen de huisregels doorgelezen te hebben en voorzien van een paraaf. 
 De ouders moeten de auto’s in de desbetreffende parkeergelegenheden parkeren. Fietsen worden 

buiten het speelterrein geplaatst. 
 Het is verboden voor ouders/ verzorgers en leiding om te roken in het kinderdagverblijf en directe 

omgeving. Bijv. het Speelterrein 
 Alle aanwezigheidslijsten worden accuraat en bij binnenkomst kinderen ingevuld, 

ook vul je in dat kinderen zijn opgehaald 
 Zorg dat je altijd overzicht houdt op de kinderen in de groep. Denk bij alles logisch 

na en kijk vanuit een kinderperspectief naar je groep en naar de ruimte 
 Zorg dat je altijd weet waar elk kind zich bevindt, wat het doet en met wat/wie 
 Pedagogisch medewerkers houden zich aan hun beroepscode voor de kinderopvang. 
 Persoonlijke spullen pedagogisch medewerker buiten bereik kinderen houden in de werkkast op slot. 
 Zorg ervoor dat het hele gebouw er verzorgd en schoon uitziet, we zijn hier samen 

verantwoordelijk voor 
 De pedagogisch medewerker dient 10 minuten voor werktijd aanwezig te zijn. Om zich voor te 

bereiden. 
 De pedagogisch medewerker is gedurende werktijd verantwoordelijk voor de op te vangen kinderen. 

Een pedagogisch medewerker kan alleen de verantwoordelijkheid neerleggen als dit besproken is met 
de directie en vervanging is. 

 Op het kinderdagverblijf zijn de mobiele telefoons van pedagogisch medewerker uit. In nood kan 
thuisfront je op het kinderdagverblijfnummer bereiken. 

 Uitstapjes dienen van tevoren goed gekeurd te worden door de directie. a.d.v. een voorbereiding/ 
planning op schrift. Minimaal twee weken van tevoren. 

 Uitstapjes in de buurt naar het winkelcentrum/ speeltuin/ bibliotheek of gewoon wandelen moeten 
aangegeven worden. Dit kan nog dezelfde dag. Dit gebeurt nooit alleen. 

 De pedagogisch medewerker observeren twee keer per jaar een kind in de groep. 
De babygroep als het kind binnen komt en als het kind twee jaar wordt. De peutergroep a.d.v. 
observatiemethode. 
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 Een keer per jaar (in mei) vindt er een 10 minutengesprek plaats. 
 De pedagogisch medewerkers die in de ochtend beginnen vragen naar bijzonderheden. Waar ze als 

pedagogisch medewerker rekening mee moeten houden. 
 De pedagogisch medewerker die de dag afsluiten geven dan de overdracht met de bijzonderheden 

weer door aan de ouders. 
 Iedere dag wordt er een absentenlijst bijgehouden. 
 Iedere week vindt er groepsoverleg plaats tussen de pedagogisch medewerkers waarin het 

groepsgebeuren besproken wordt. 
 De pedagogisch medewerkers die parttime werken dienen hun doktersafspraken in de vrije dagen te 

plannen. 
 De pedagogisch medewerkers die fulltime werken moeten minimaal een week van tevoren 

doktersafspraak aan te geven. 
 Pedagogisch medewerkers met kinderen dienen voor hun eigen kinderen bij ziekte opvang te regelen. 

Je kan als pedagogisch medewerker niet weg. 
 Bij ziekte van een pedagogisch medewerker dient de pedagogisch medewerker de directie op te bellen 

(voor 18.00 ’s avonds)  

 
Entree  
 

 Laat kinderen zich niet bij de deuren ophouden. 
 In de gang wordt rustig gelopen. 
 In de gang wordt schoongemaakt als er (bijna) geen kindjes doorheen hoeven. 
 Laat kinderen niet zonder toezicht in de gang. Houdt toezicht op de kinderen zodat 

ze zich niet bezeren. 
 Kinderen mogen niet met de brandslang spelen/ aan zitten. 
 Controleer regelmatig voeten mat op slippingsgevaar/ opkrullen. 
 Hou de veiligheidstips van de deuren in de gaten bij gebreken dit melden aan de directie. 
 Kinderen mogen op de gang niet gooien met voorwerpen/spullen. 
 Controleer of er voldoende verlichting is geef door aan de directie wanneer de verlichting vernieuwd 

moet worden. 
 Hou stopcontacten in de gaten. Bij gebreken van stopcontact beveiligers dit melden bij de directie. 
 Zorg ervoor dat de schoonmaakmiddelen hoog in de werkkast op slot bewaard wordt.  
 Berg je tas in de werkkast op. Doe deze op slot.  

 
 
Halen en brengen 

 Kinderen moeten tussen 8 uur en 9 uur gebracht worden dit i.v.m. de structuur en de dag indeling wat 
verstoort zou kunnen worden. 

 Kinderwagens en buggy’s moeten bij het portaal geplaatst worden. 
 Fietsen die dienen als vervoersmiddel dienen buiten het speelterrein of in de fietsenrekken geplaatst 

worden. 
 Kinderen dienen door ouders opgehaald te worden tenzij dit anders aangegeven is (niet telefonisch).   
 Huisdieren mogen niet mee naar binnen. I.v.m. krab/ bijtgevaar, hygiëne en eventuele allergieën van 

andere kinderen. 
 

Garderobe  

 Zorg ervoor dat er geen los slingerende voorwerpen in de gangen bij de garderobe 
blijven liggen. 
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 Ruim luizenzakken na gebruik op en vraag ook ouders dit te doen. 
 Speelgoed en buggy’s van het kinderdagverblijf worden geplaatst op de gang. 
 Schoonmaakmiddelen worden in de werkkast op slot bewaard. 
 Schoonmaken van vloeren dient buiten de opvang plaats te vinden. 
 Na het spelen met een spel of speelgoed dient dat opgeruimd te worden al volgens een ander spel 

gepakt te worden. 
 Op de gang geen afvalzakken laten rondslingeren. 

 

Leefruimte 

 Niet gooien met voorwerpen 
 Laat kinderen binnen (behalve gestructureerd activiteit ) niet rennen in de gang en 

groepsruimte en wijs ouders hier ook op. Rennen = op de speelplaats buiten. 
 Er mag niet wild gespeeld worden op de bank en. 
 Leer kinderen om niet recht voor de deur te gaan zitten spelen i.v.m. vingers tussen 

de deur/botsen 
 Regelmatig controleren op kleine voorwerpen 
 Zorg dat de groepsruimte er schoon, verzorgd, dus aantrekkelijk en uitdagend uitziet 

voor kinderen 
 Ventileer de leefruimte, de onderste ramen worden niet geopend. Alleen de 4 boven ramen. 
 Op de groep wordt koffie en/of theegedronken met toezicht. Liever warme dranken in de 

pauze. 
 Hou de veiligheidstips van de deuren in de gaten bij gebreken dit melden aan de directie. 
 Kinderen mogen niet gooien met voorwerpen/spullen. 
 Controleer of er voldoende verlichting is geef door aan de directie wanneer de verlichting vernieuwd 

moet worden. 
 Hou stopcontacten in de gaten. Bij gebreken van stopcontact beveiligers dit melden bij de directie. 
 Zorg ervoor dat de schoonmaakmiddelen hoog in de werkkast op slot bewaard wordt.  
 Berg je tas in de werkkast op. Doe deze op slot.  
 Zorg ervoor dat de vloer geen oneffenheid bevat. Bij observatie direct melden aan de directie. 
 Hou de ruiten in de gaten bij gebreken direct melden aan de directie. 
 Speelgoed controleren op mankementen. 
 De speelruimte zodanig inrichten dat kinderen vrij kunnen spelen zonder zich te bezeren. 
 Leer de kinderen regels aan. Niet rennen in de groep. 
 Registreer ongevallen op de “lijst geregistreerde ongevallen” zodat de directie dit jaarlijks kan 

evalueren. Meld het ongeval bij de directie. 
 Na het spelen moet het speelgoed opgeruimd worden. 
 Iedere speelvoorwerpen hebben een eigen vaste plek. 
 Speelgoed wat in de mond is geweest direct wassen. 
 Speelgoed wat uitnodigt om in de mond te nemen dagelijks wassen 
 Knuffels en stoffenspeelgoed 1 x per maand op 60 graden was. 
 Er wordt niet gerent in het speellokaal. 
 Er wordt niet gefietst in het speellokaal 

 
Slaapruimte 

 De bedjes en stretchers hebben een vaste plek. 
 De kinderen slapen volgens rooster op een vaste plek. 
 Ieder kind heeft zijn eigen lakens/ dekentje en hoeslaken. 
 De pedagogisch medewerker die slaapdienst heeft zet de babyfoon aan, zodat de andere pedagogisch 

medewerker mee kan luisteren. 
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 Bij het in bed stoppen van de kinderen blijft de tussendeur open. 
 

Verschoonruimte 

 Bij het verschonen van een kind is het nadrukkelijk verboden om weg te lopen. 
 Verschonen gebeurt op de groep in bijzijn van een andere pedagogisch medewerker/ stagiaire. 
 Tijdens breng/ ophaal momenten wordt er niet verschoont. (in uitzonderlijke gevallen wel dan wordt er 

gevraagd aan de ouder om erbij te blijven) 
 Vieze luiers in de luieremmer deponeren. 
 Na iedere kind verschonen handen wassen, ook als je kinderen begeleid naar de wc. 
 Verschoningsmat na ieder kind afnemen het hygiënische wegwerpdoekjes 
 Na het verschonen handen wassen. 
 De kraan is afgesteld op 37 graden zodat een kind zich daar niet aan kan verbranden 
 

Keuken 

 Het is verboden voor kinderen in de keuken te komen tenzij dit onder begeleiding gebeurt. 
 Tassen worden niet opgeborgen in de keuken maar in de werkkast. 
 Scherpe kantoorartikelen opbergen in de afgesloten kast/ lade kast boven op kantoor . 
 Berg waterkoker of andere elektrische apparatuur uit het zicht van de kinderen. Zorg ervoor dat de 

snoeren niet zichtbaar zijn. Zet de waterkoker achteraan op het aanrecht.. 
 Kinderen niet laten spelen in de buurt van oven wanneer deze voor een activiteit wordt gebruikt. 
 Oven wordt bediend door een pedagogisch medewerker met ovenwanten.  
 Messen en andere scherpe voorwerpen hoog wegbergen of achter gesloten kast (werkkast) 
 Schoonmaakmiddelen staan altijd buiten bereik van kinderen in afgesloten kast (werkkast) 
 Natte plekken direct droog maken i.v.m. slippingsgevaar. 

 

Bergruimte 
 

 Kinderen mogen niet in de werkkast komen!  
 
Buitenterrein 

 Wanneer je met de kinderen naar buiten/ binnen gaat houd je als leiding de deur 
              open tot het laatste kind door de deur is. 

 Kinderen worden middels de slinger naar het speelterrein begeleidt.  
 Zorg voor voldoende beschutting tegen de zon op warme dagen (gebruik parasols) 

en smeer de kinderen goed in (zonnepetje van thuis) 
 Zorg dat je toezicht houdt als een kind gaat spelen. 
 Kinderen controleren op losse koordjes/veters. 
 Laat kinderen niet in de buurt van speeltoestellen rennen 
 Pekel strooien bij gladheid in de winter.  
 Geef door wanneer speeltoestellen mankementen hebben. 
 Geef oneffenheden door aan de directie. 

 
 
Materialen  
 

 Meubilair en speelgoed regelmatig controleren op veiligheid. 
 Proppenschieters, zwaarden/stokken en ander materiaal waarmee een ander kind 

              pijn gedaan kan worden zijn niet toegestaan; 
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 Na elke activiteit speelgoed gesorteerd opruimen en minimaal 2x per dag speelgoed 
              opruimen op een veilige plaats 

 Zorg ervoor dat het speelgoed schoon is, reinig het dus regelmatig en laat kinderen 
              geen speelgoed mee de toiletruimte innemen. 

 Binnen en buitenspeelgoed wordt gescheiden gehouden. 
 Binnen het KDV zijn geen dieren toegestaan 

 
Vervoer/ uitstapjes 
 

 Groepspedagogisch medewerkers registreren de aanwezigheid van de kinderen op vervoerslijst. 
 De groepsleiding is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de kinderen. Denk 

              daarbij aan het sluiten van de gordels en de deuren en het gebruik van een 
              stoelverhoger, indien nodig (dit is nu nog niet het geval maar kan in de toekomst ingezet worden) 
              Pedagogisch medewerkers maken zelf de gordels vast van de kinderen en sluiten altijd zelf de deur. 

 Zorg dat je hand in hand oversteekt met de kinderen 
 Leer de kinderen verkeersregels aan. 
 Bij uitstapjes naar plaatsen waar dieren zijn is er voldoende begeleiding bij. 
 Voeren van dieren gebeurt voorzichtig onder toezicht van pedagogisch medewerker. 

 
Eten&Drinken 
 

 Pedagogisch medewerker dient vooraf handen te wassen bij het voorbereiden van voedsel. 
 Kinderen met toezicht rustig laten eten aan tafel of op een picknickkleed. 
 Kinderen krijgen bij elke maaltijd een eigen bordje, beker en (bestek) wat na iedere 

              maaltijd zal worden afgewassen. 
 
Veiligheid (algemeen) 

 Zorg ervoor dat je van tevoren naar de wc gaat wanneer je (opent of sluit) alleen staat.  
 Controleer regelmatig alle vertrekken en toestellen op gebreken (neem hiervoor het initiatief) 
 Ken alle gevaren, geef aanvullingen en spreek met je collega’s regels af waar je 
       elkaar aan houdt om deze gevaren preventief te onderkennen.  
 Geen losse voorwerpen op de vloer laten slingeren, geef oneffenheden, kapot zeil 

etc. door aan de directie dan kan het gemaakt worden. 
 Lucifers/aanstekers zijn verboden op het kinderdagverblijf. 
 Het is niet toegestaan op de groep warme koffie/ thee te drinken zonder toezicht in het bijzijn van 

Kinderen. 
 Beweeglijke kinderen zitten niet alleen aan tafel. 
 Kinderen eten niet zonder toezicht in de groepsruimte. 
 Vloeren dweilen, niet als de kinderen erbij zijn. Als dit niet anders kan, zet dan de 

natte gedeeltes af i.v.m. uitglijden gevaar. 
 Schoonmaakmiddelen staan altijd buiten bereik in een afgesloten kast. 
 Kastdeuren altijd afsluiten 
 

Gezondheid(algemeen) 
 

 Wees alert met kinderen die opeens ander gedrag gaan vertonen of je constateert plekken . Bespreek 
dit met je naaste collega of dit haar ook opvalt. Bij vermoeden kindermishandeling dit niet uitspreken 
maar protocol meldcode huiselijk geweld erop na slaan. 

 Kinderen die dit begrijpen wordt een goede manier van omgaan met hygiëne 
               bijgebracht (hand voor de mond bij hoesten/niesen en hoofd wegdraaien. 

 Controleer regelmatig op snottebellen en laat kinderen die dit zelf kunnen hun neus 
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              snuiten. Gebruik hiervoor papieren doekjes die eenmalig gebruikt worden. 
 Leeg dagelijks de afvalbakken 
 Bij opvang van kinderen dient er ten alle tijden een raam opgezet te worden voor een gezonde 

ventilatie. 
 Leer kinderen hoe ze netjes hun handen moeten wassen, zonder te knoeien en wijs 

              ze er dagelijks op. 
 De handen worden zelf, of onder begeleiding gewassen, voor het eten, na het eten 

                en wanneer nodig. Bij de BSO meteen bij binnenkomst en wanneer nodig 
 Handen worden gewassen voor wondverzorging of het aanbrengen van zalf en/of 

               crème 
 Handen worden gewassen na het gebruik van toilet en/of verschonen van een kind. 
 Na het niesen of snuiten van de neus worden handen gewassen. Maak ook kinderen 

               hierop wijzen. 
 Handen worden gewassen na het in contact komen met lichaamsvocht zoals snot, 

              urine, braaksel e.d.  
 Lees het protocol handen wassen in de beleidsmap goed door 

 
Regels wat betreft de vakantieplanning. 

 Eind februari moet de vakantieplanning voor de zomerperiode bekend zijn. Ook bij opname van enkele 
vrije dagen 

 De directie geeft begin april goedkeuring. 
 Bij het opnemen van een vrije dag dient dit 3 weken van tevoren aangevraagd te worden. 
 In de vakantieperiode kan het zijn dat de groepen worden samengevoegd. Kind aantal wordt door de 

directie in de gaten gehouden.  

Administratie (indien aanwezig) 

 Zij neemt de telefoon op en verbind door met de desbetreffende groep. 
 Zij verzorgt administratie: facturering, herinneringen, kind lijsten, boodschappenlijst, 

inschrijvingen en uitschrijvingen.  
 Zij beantwoordt de vragen van de ouders voor zover dat kan. Overige vragen dienen met de 

directie/ pedagogisch medewerker besproken te worden. 
 Mededeling van de directie die door gegeven moeten worden aan de pedagogisch 

medewerker gebeurt door de administratie. 
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Bijlage 22  Schoonmaakrooster 

 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 1 x 
maand 

Tafel afnemen X X X X X  
Vloer vegen X X X X X  
Vloer dweilen X X X X X  
Ramen zemen   X  X  
W.C. afnemen X X X X X  
Commode 
afnemen 

X X X X X  

Vensterbanken 
afnemen 

  X    

Speelgoed 
kasten 
afnemen 

 X   X  

Speelgoed 
wassen 

     X 

Speelgoed dat 
uitnodigt om 
in de mond te 
nemen. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Knuffels en 
stoffen 
speelgoed 

      

X 
De box 
afnemen 

  X    

De bedden 
afnemen 

    X  

Bedden/ box 
goed 
verschonen 

    X  

Keuken 
afnemen 

X X X X X  

Stofzuigen 

 

X X X X X  

Afwassen  

 

X X X X X  

Toiletten 
afnemen 

X X X X X  

Indien nodig wordt er van dit schema afgeweken. Natuurlijk spreekt het voor zich wanneer de bedden/ box goed 
verschoont moeten worden. 



92 

 

Juli 2022  

 

Slotwoord 

Pedagogiek is niet statisch. Kijk op kinderen en wat zij gaan leren verandert voortdurend.  
Pedagogisch beleid vraagt daarom telkens om bijsturing.  Dit plan beschrijft hoe er het 
komende jaar gewerkt wordt.  In april 22 en juli 22 hebben we de werkwijze geëvalueerd en 
bijgesteld. Dit doen we continu en ieder geval een keer per jaar om aanpassingen in het 
beleidsplan te maken. Mocht het eerder nodig zijn, natuurlijk eerder.  

Pedagogisch medewerkers, stagiaires en directie zorgen ervoor dat dit beleid wordt 
uitgevoerd. Kinderen, ouders, Raad van Toezicht en externe instanties mogen ons daaraan 
houden. Bij de totstandkoming van dit plan zijn pedagogisch medewerkers, coach en directie 
betrokken geweest. 

Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage. 

 


