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Voorwoord  

 
Kinderopvang biedt unieke mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen. Het is een aanvulling op 

de opvoeding door ouders/verzorgers. Het unieke van de kinderopvang is de groep, groepsopvoeding heeft 
een grote meerwaarde want kinderen leren van en met elkaar. In dit pedagogisch plan beschrijven we onze 

manier van omgaan met  kinderen en de groep, in elke opvangvorm. Het bevat twee delen:  
 

 pedagogisch beleid dat geldt voor alle locaties van ‘de eerste stap’ 

 de pedagogische praktijk van de betreffende locatie 

 
Het is ons kompas waarop we varen in ons dagelijks werk met kinderen. De kracht van de groep staat 
hierbij centraal. 
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de Centrale Oudercommissie en met de 
Oudercommissie van de locatie.  
 
We laten je graag kennismaken met onze manier van werken. 

 
Annelies Janssen   Juliette Hilte 
Directeur/bestuurder   Manager KDO Borretweg 
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Pedagogisch plan 
Goede kinderopvang stelt de ontwikkeling van het kind centraal en hierbij is aandacht voor de groep waarin 

het kind zich bevindt. Dat doen we binnen ‘de eerste stap’ van dag tot dag met veel plezier door middel van 
onze ontwikkelingsgerichte aanpak. Wij geloven in de kracht van de groep. Door samen te spelen leren 
kinderen van elkaar. Ze houden rekening met elkaar en leren verschillen te waarderen. In dit algemene 
gedeelte van het pedagogisch plan is te lezen welke waarden ’de eerste stap’ kenmerkt en hoe bij ons de 
wettelijke basisdoelen voor kinderopvang concreet zijn uitgewerkt. Dit gedeelte van het pedagogisch plan 
geldt voor al onze locaties binnen ‘de eerste stap’. 

 

Missie 
‘De eerste stap’ wil bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen op een eigentijdse manier 
zodat ze optimaal toegerust de toekomst tegemoet kunnen treden. We geven kinderen de ruimte en 
stimuleren hen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste, creatieve, sociale en verantwoordelijke 
burgers. 
  

Kernwaarden  
Onze kernwaarden geven aan wat wij belangrijk vinden, waar we voor staan in ons dagelijks werk met 
kinderen. Hieronder tref je ze aan: 

 

 
 
 
 

Plezier 

Spelen staat binnen ‘de eerste stap’ centraal. Spel vraagt creativiteit en zorgt voor 
plezier: 
het plezier van het onderzoeken en ontdekken van nieuwe dingen, het je eigen 

maken van nieuwe vaardigheden, het plezier wanneer iets voor de eerste keer lukt.  
Spelen met leeftijdgenootjes in de groep en samen plezier beleven legt een 
essentiële basis voor later. 
Plezier, dat is de kracht van ‘de eerste stap’. 
 

 

 
Samen 

 

In een groep leer je samen spelen, delen en dat er grenzen zijn. Samen spelen 

vraagt om samenwerken, communiceren en rekening houden met elkaar. De 

verschillende achtergronden van kinderen in de groep maakt kinderopvang tot een 

rijke en waardevolle omgeving waar veel te ontdekken valt. Kinderen reageren al 

vroeg op het wel en wee van andere kinderen. Een kind is al jong gevoelig voor wat 

werkt en wat niet. Als een kind met anderen wil spelen, moet het ‘ invoegen’, een 

vaardigheid die je hele leven terugkomt. Kinderen leren van en met elkaar. 

Iedereen is welkom, iedereen doet mee. We bereiden kinderen voor op deelname 

aan de democratische samenleving, we stimuleren zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

Samen, dat is de kracht van ‘de eerste stap’. 

 
 

 
Uniek 
 
Ieder kind is uniek. We hebben oog voor verschillen en zien daarin de kansen en 
uitdagingen. Wij zien en waarderen verschillen tussen kinderen: jongens en 

meisjes, lichamelijke verschillen, verschil in ontwikkeling, verschil in interesse.  
We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. We laten 

kinderen ervaren dat ze er mogen zijn omdat we weten dat wanneer kinderen 
zichzelf accepteren, hun talenten tot ontplooiing kunnen komen. Elk in hun eigen 
tempo en op hun eigen manier. Wij stimuleren kinderen om zich verantwoordelijk te 
voelen voor zichzelf. Ieder mag op eigen wijze de toekomst tegemoet.  
Uniek, dat is de kracht van ‘de eerste stap’. 

 
  

Veilig 
 
De eerste stap is een veilige plek voor kinderen, zowel fysiek als emotioneel. Wij 
bieden de warmte en geborgenheid die nodig is om zelfvertrouwen te krijgen, want 
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Samen zorgen we voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (op) groeien en zich 
ontwikkelen, ieder op zijn of haar unieke manier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

pas wanneer kinderen zich veilig voelen komen ze tot spel en ontwikkeling. 
Kinderen hoeven bij ons niet bang te zijn om fouten te maken. Wij bieden een 
veilige omgeving om ook dingen te leren die je niet meteen kunt. Bij ontwikkelen 
hoort soms ook vallen en opnieuw proberen. Een kind durft alleen te vallen als het 

weet dat het opgevangen wordt. Wij vangen kinderen op!                                                     
Veilig, dat is de kracht van ‘de eerste stap’. 

 
 

 

 
Groei 
 
Alles wat aandacht krijgt groeit. 
Kinderen die zich veilig en prettig voelen, groeien in alle opzichten. Een kind dat 
zich sterk voelt kan op ontdekkingstocht gaan en nieuwe ervaringen opdoen. Wij 

geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en uit te diepen. We 
stimuleren kinderen om te bewegen, buiten te zijn, actief te zijn en samen te 
spelen. Wij stimuleren het zelf ontdekken en zoeken naar creatieve oplossingen. We 
bieden uitdagende activiteiten, die voor het kind betekenisvol, leuk en leerzaam 
zijn. 
Wij hebben aandacht voor de groei van ieder kind. 

Groei, dat is de kracht van ‘de eerste stap’. 
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Basisdoelen voor kinderopvang   
In de Wet Kinderopvang zijn vier basisdoelen opgenomen waaraan de opvoeding van kinderen in de 

kinderopvang, binnen de context van de groep moet voldoen. 
  
Deze doelen zijn: 
1. het bieden van emotionele veiligheid 
2. de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
3. de ontwikkeling van sociale vaardigheden 

4. het overdragen van waarden en normen, ‘cultuur’ 
 
1. Emotionele veiligheid  

Kinderen voelen zich veilig in een vertrouwde omgeving met structuur en voorspelbaarheid 
van wat er komen gaat. Zeker in een groep kinderen met pedagogisch medewerkers die ze 
kennen. Een veilige basis, een thuis waar kinderen zich ontspannen, plezier hebben en 
zichzelf zijn, is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de andere drie doelen. 

 
Hoe werken we aan die emotionele veiligheid? 

 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen  

Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 ieder kind individueel begroet en gedag zegt 

Baby’s (0-2 jaar): Wanneer een baby binnenkomt, zegt de pedagogisch medewerker ‘Goedemorgen…’ 

aansluitend met de naam van de baby. De pedagogisch medewerker neemt de baby over van de 

ouder/verzorger en zwaait samen de ouder gedag.  

 

Peuters (2-4 jaar): Wanneer een peuter binnenkomt, zegt de pedagogisch medewerker ‘Goedemorgen…’ 

aansluitend met de naam van de peuter. Samen met de pedagogisch medewerker zal de peuter naar de 

ouder/verzorger gedag zwaaien.  

 

 gevoelig is voor de signalen die een kind afgeeft en hierop reageert (sensitieve responsiviteit) 

Baby’s (0-2 jaar): Wanneer een baby begint te huilen, zal de pedagogisch medewerker kijken/onderzoeken 

wat er aan de hand is en positief reageren op de baby.  

 

Peuters (2-4 jaar): ): Wanneer een kind graag mee wil spelen, maar nog niet durft aan te sluiten, reageert 

de pedagogisch medewerker door zich samen met het kind bij de spelende kinderen te gaan zitten en mee 

te doen aan het spel.  

 

 

 een vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact heeft met de kinderen, afgestemd op de leeftijd 

Baby’s (0-2 jaar): Hoe jonger het kind hoe belangrijker het lichamelijk contact. Baby’s worden opgetild en 

zitten op schoot bij de pedagogisch medewerkers. De warmte van de pedagogisch medewerkers is 

belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook zitten de pedagogisch medewerkers regelmatig tussen 

de kinderen op de grond om zo meer contact te hebben met de baby’s. 

 

Peuters (2-4 jaar): Wanneer een peuter verdrietig is, gaat de pedagogisch medewerker naar het kind toe 

om te troosten door met de peuter op ooghoogte te praten over de oorzaak van het verdriet. 

 

 bij jonge kinderen zoveel mogelijk aansluit op bioritme en afspraken met thuis 

Baby’s (0-2 jaar): Pedagogisch medewerkers stemmen met de ouders de slaap- en voedingstijden van de 

baby af. 

 

Peuters (2-4 jaar): Pedagogisch medewerkers stemmen met de ouders af of de peuter ’s middags slaapt en 

hoe lang.  
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De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 laat merken dat ze de kinderen accepteert zoals ze zijn 

Baby’s (0-2 jaar): Iedere baby wordt op een eigen manier benaderd waarvan de pedagogisch medewerker 

weet dat de betreffende baby het prettig vindt. Bijvoorbeeld op schoot of even de speen/knuffel of een 

liedje zingen.  

 

Peuters (2-4 jaar): Pedagogisch medewerkers zijn spaarzaam met correcties en benaderen de kinderen 

zoveel mogelijk op een positieve manier door ze complimenten te geven over wat ze aan het doen zijn of 

hoe ze het doen.  

 

 op een warme, ondersteunende manier individuele aandacht geeft, op een ongedwongen manier 

Baby’s (0-2 jaar): Pedagogisch medewerkers geven elke baby individuele aandacht door erbij te zitten of ze 

op schoot te nemen. 

 

Peuters (2-4 jaar): Pedagogisch medewerkers geven een compliment als de peuter vanuit zichzelf 

speelgoed wil afstaan om samen te spelen. 

 

 zoveel mogelijk vast gekoppeld is aan een groep 

Baby’s (0-2 jaar): Op de groep werken er afhankelijk van de grootte van de groep twee of drie vaste 

pedagogisch medewerkers verdeeld over de hele week.  

Ook is zoveel mogelijk een vaste invalkracht voor de groepen. 

 

Peuters (2-4 jaar): Op de groep werken er vaste pedagogisch medewerkers verdeeld over de hele week. 

 

 op eigen initiatief extra begeleiding en steun biedt aan kwetsbare kinderen 

Baby’s (0-2 jaar): De afspraak bij de groep is dat er minimaal één pedagogisch medewerker bij de babyś op 

de grond zit, om zo alles beter te kunnen overzien en de baby’s direct iemand hebben naar wie ze toe 

kunnen als dat nodig is.  

 

Peuters (2-4 jaar): Als een nieuw kind komt spelen, wordt dit verteld aan de groep en besproken hoe ze 

deze peuter kunnen helpen om fijn te kunnen spelen. 

 

 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 een dagschema volgt met herkenbare routines en activiteiten 

Baby’s (0-2 jaar): Op de groep zijn er voor de baby’s van 0-1 jaar geen vaste dagschema’s, maar volgen 

wij het ritme van thuis.  Vanaf 1 jaar op vaste tijden eet- en slaapmomenten. 

 

Peuters (2-4 jaar): Op de groep zijn er op vaste tijden eet- en slaapmomenten. Voor een eetmoment 

worden er altijd liedjes gezongen of een verhaal voorgelezen.  

 

 zich inspant voor een goede sfeer in de groep waarbij er ruimte is voor het tonen van emoties. 

Baby’s (0-2 jaar): Pedagogisch medewerkers benoemen naar baby’s wanneer dit van toepassing is dat ze 

verdrietig/boos/blij mogen zijn. Het verdriet of de boosheid wordt in de gaten gehouden. Natuurlijk wordt er 

altijd getroost, waarbij het taalgebruik wordt aangepast bij de leeftijd van het kind. Je benoemt wat je ziet. 

Er wordt naar een passende oplossing gezocht. 

 

Peuters (2-4 jaar): Tijdens het brengmoment benoemt de pedagogisch medewerker bij het afscheid nemen 

van de ouder wanneer zij ziet dat de peuter verdrietig wordt, dat de peuter best even mag huilen want 

afscheid nemen is niet leuk, maar dat ze er samen een leuke dag van maken. En benoemt wie er het kind 

aan het einde van de dag weer komt ophalen.  Wanneer een peuter verdrietig of boos is wordt dit naar de 

groep indien nodig benoemd en uitgelegd en wordt er aan de groep gevraagd hoe we dit kunnen ‘oplossen’.  
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 zich inspant voor het welbevinden van ieder kind, te herkennen aan het ontspannen bezig zijn van de 

kinderen  

 

Baby’s (0-2 jaar): Bij de jonge baby wordt speelgoed aangeboden, waarin de pedagogisch medewerker 

rekening houdt met de interesses en de ontwikkelingsfase van de baby. Bij kinderen vanaf 1 jaar kiest het 

kind met behulp van de pedagogisch medewerker welke activiteit ze willen doen. 

 

Peuters (2-4 jaar): De peuters kiezen vaak zelf een activiteit waarin ze op bepaalde momenten begeleid 

worden vanuit hun interesses. De pedagogisch medewerker sluit aan bij de kinderen en praat, luistert en 

speelt mee met de kinderen.  

 

 evenwicht bewaart tussen structuur en flexibiliteit 

Baby’s (0-2 jaar): Bij de groepen wordt ervoor gezorgd dat er structuur is op een dag door vaste eet- en 

slaapmomenten te hebben. Hier wordt ook flexibel mee omgegaan wanneer een kind slaapt op het moment 

dat het tijd is voor de fles, er wordt dan met de ouders overlegd hoeveel er afgeweken mag worden van de 

tijden. 

 

Peuters (2-4 jaar): Bij de peuters is er een vast dagritme, hier wordt flexibel mee omgegaan als kinderen 

enthousiast een activiteit aan het doen zijn of als het bijvoorbeeld buiten opeens sneeuwt. . Er wordt hierin 

gekeken naar de groep en in plaats van binnen wordt er dan buiten gespeeld. 

 

 Zorgt voor een omgeving waar kinderen worden uitgedaagd om te gaan spelen in de veilige nabijheid 

van de pedagogisch medewerker.  

Kinderen zijn van jongs af aan geïnteresseerd in hun omgeving en in andere kinderen. Op de groep zijn 

er plekken waar ze samen kunnen spelen met uitdagend materiaal. Rituelen, liedjes zingen, verhalen 

vertellen, grapjes maken en werken in kleine groepjes… dat maakt de groep tot een gezellige plek waar 

kinderen veel plezier aan elkaar beleven. 

 

Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen 
Dit betekent dat:  

 pedagogisch medewerkers vertrouwde gezichten zijn voor de kinderen  

Zowel bij de babygroepen als bij de peutergroepen wordt er gewerkt met een vaste groep kinderen en 

vaste pedagogisch medewerkers. Ieder kind speelt op een eigen (vaste) groep waardoor ze in een 

veilige omgeving kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. 

 we zoveel mogelijk werken met vaste invalkrachten 

 we continuïteit in groepsritme en groepssamenstelling nastreven 

Baby’s (0-2 jaar): Bij de groepen is er naast de vaste medewerkers zo veel mogelijk een vaste invalkracht 

die op de locatie werkt als de vaste mensen verlof hebben of ziek zijn. 

 

Peuters (2-4 jaar): Bij de peuters wordt er veel samengewerkt door de groepen onderling door 

gezamenlijke activiteiten te doen (buitenspelen) en kennen de peuters daardoor alle pedagogisch 

medewerkers. 

Er is informatieoverdracht en –uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 op eigen initiatief contact zoekt met de ouders bij het brengen/halen 

 voor een mogelijkheid zorgt dat ouders, zonder dat anderen mee kunnen luisteren, 

 informatie kunnen overdragen. 

 actief informatie overdraagt aan ouders en ouders ook om tips en advies vraagt. 

Baby’s (0-2 jaar): Bij het brengen en halen van de baby op de groep vraagt de pedagogisch medewerker 

aan de ouder hoe het met het kind is of vertellen hoe de dag van het kind was, zoals wat de activiteiten van 

het kind waren(alleen en met andere kinderen) en of er nog bijzonderheden zijn. 

 

Peuters (2-4 jaar): Bij het brengen van de peuter op de groep vraagt de pedagogisch medewerker aan de 

peuter hoe het gaat en vraagt indien nodig aanvulling aan de ouder. Bij het ophalen van de peuter vertelt 
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de pedagogisch medewerker samen met het kind hoe de dag gegaan is en wat hij/zij heeft gedaan (alleen 

en met andere kinderen). 

 

2. Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

Vaardigheden zoals veerkracht, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit en zelfvertrouwen 
zijn persoonskenmerken die een kind in staat stellen om allerlei typen situaties adequaat aan 
te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. De interactie in de 
groep met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers biedt het kind oefening en 

ervaring om deze vaardigheden te ontwikkelen.  
 
 

Hoe werken we aan de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden? 
 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van de (individuele) kinderen 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 het aanbod van activiteiten afstemt op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen 

Baby’s (0-2 jaar): Als een baby in de ontwikkelingsfase zit van net beginnen met staan/lopen, gaat de 

pedagogisch medewerker vaker met de baby activiteiten doen om het proces tot lopen te stimuleren zoals 

op de grond zitten en vragen naar je toe te komen lopen.  

 

Peuters (2-4 jaar): Peuters worden als groep betrokken bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten, 

hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfases waarin de kinderen zich bevinden.  

 

 passende steun geeft bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker biedt verschillende soorten spel aan zodat de baby’s 

ervaring opdoen met verschillend materiaal (klei/verf/blokken etc.). en met de groep kinderen om hun 

heen. 

 

Peuters (2-4 jaar): Door twee of meer kinderen samen een spel te laten doen waarbij de pedagogisch 

medewerker uitlegt wat de ‘spelregels’ zijn en helpt wanneer ze er niet uitkomen. 

 

 de zelfstandigheid van kinderen bevordert 

Baby’s (0-2 jaar): Een baby eet zodra het mogelijk is, zelf stukjes fruit en brood. 

 

Peuters (2-4 jaar): Een peuter smeert zelf zijn boterham en gaat zelfstandig naar het toilet wanneer hij 

meerdere keren samen met de pedagogisch medewerker is geweest.  

 

 de (zintuigelijke) ontwikkeling van baby’s prikkelt 

Op de groep zijn verschillende materialen (hard/zacht, dik/dun) aanwezig en de baby’s spelen op 

verschillende plaatsen, zoals in de box, op een kleed, op de grond of buiten. We stimuleren ze zoveel 

mogelijk om vrij te bewegen.  

 

 kennis heeft van de ontwikkelingsfasen van kinderen  

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerkers worden ontwikkelingsgericht opgeleid en volgen de 

babytraining. 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerkers hebben kennis over de ontwikkelingsfasen van kinderen 

door met elkaar in gesprek te zijn, cursussen te volgen en te letten op elk kind als individu en als 

groepsgenoot.  

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 kinderen passende uitleg, aanwijzingen en sturing geeft waarbij kinderen mee kunnen denken en 

kunnen kiezen 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerkers geven de baby’s de keuze waar ze mee willen spelen, door 

bijvoorbeeld twee verschillende soorten speelgoed voor de baby te houden/zetten.  

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerkers overleggen met de peuters wat voor een activiteit ze 
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willen doen. Als een peuter niet weet wat hij of zij wil doen zal de pedagogisch medewerker activiteiten 

opnoemen/laten zien wat de groepsgenoten aan het doen zijn en zo aansluiting zoeken 

 

 met aandacht luistert naar een individueel kind zonder de groep uit het oog te verliezen. 

Baby’s (0-2 jaar): Door goed te kijken naar de baby, erbij op de grond te gaan zitten.  

 

Peuters (2-4 jaar): Door te luisteren naar het verhaal wat de peuter op een centrale plek in de groep 

waar het mogelijk is om ook andere peuters erbij te betrekken. 

 

 de situatie voor een kind inzichtelijk maakt 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker benoemt alles wat ze doet bij een baby, zoals ‘ik ga jou de 

fles geven’, ‘ik haal jou nu uit de kinderstoel’, ‘ik ga je verschonen’. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker benoemt in de ochtendkring hoe de dag eruit gaat zien een 

de hand van dagritme kaarten. Ook geeft ze de kinderen de ruimte om zelf te vertellen hoe ze denken dat 

de dag eruit zal gaan zien. 

 

 kinderen ruimte biedt voor zelfsturing en zelfredzaamheid 

Baby’s (0-2 jaar): Bij het aankleden van een (oudere) baby zal de pedagogisch medewerker kijken waar het 

kind zelf bij kan helpen en als dit niet lukt dan hulp aanbieden, bijvoorbeeld zelf de arm door de mouw 

duwen of een schoen aandoen. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker zal de peuter eerst laten proberen zelf  de jas aan te laten 

trekken en hulp bieden als de peuter het zelf niet lukt. Dit kan ook hulp van een andere peuter zijn. 

 

 de initiatieven van het kind volgt, ontvangt en daarop kindgericht reageert 

Baby’s (0-2 jaar): Als een baby een bal volgt die langs hem rolt, pakt de pedagogisch medewerker de bal 

en rolt deze naar het kind. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker speelt samen met peuter met de blokken. Het kind legt de 

grote blokken in een rij en zegt dat het een trein is. De pedagogisch medewerker luistert en volgt het spel 

van het kind en past zich aan zodat er gezamenlijk spel ontstaat. 

 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker:    

 een dagprogramma biedt dat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten bestaat en dat de 

verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert 

Baby’s (0-2 jaar): Bij de baby’s bestaat het dagprogramma vooral uit vrij spel, zodat de kinderen zelf 

kunnen ontdekken. Er wordt met verschillend materiaal gewerkt zoals muziekinstrumenten, boekjes, klei en 

auto’s zodat de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. 

 

Peuters (2-4 jaar): Bij de peuters is er veel vrij spel. Daarnaast worden er ook verschillende geleide 

activiteiten aangeboden waaruit kinderen kunnen kiezen.   

 gelegenheid biedt tot spel met maatjes en gelijkgestemden in kleine groepjes 

 

Peuters (2-4 jaar): Door kinderen n.a.v. hun ontwikkeling een activiteit aan te bieden in een groepje met 

kinderen die ongeveer dezelfde ontwikkeling hebben, bijvoorbeeld op het gebied van spraak.  

 

 zorgt dat het aanbod van activiteiten passend en betekenisvol is voor de kinderen  

Baby’s (0-2 jaar): Er wordt gekeken waar de interesse van de baby’s ligt, wat ze leuk vinden en wat de 

leeftijd is en daar wordt op ingespeeld met bijvoorbeeld een thema. Zoals bijvoorbeeld bij het thema boom 

wordt er met bladeren gespeeld. 

 

Peuters (2-4 jaar): Bijvoorbeeld bij het thema bos wordt er een uitstapje naar het bos gepland om samen 

met de peuters op zoek te gaan naar herfstspullen. 

 

 iedere dag activiteiten onderneemt voor taalverrijking 
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Baby’s (0-2 jaar): Er worden iedere dag boekjes gelezen door en met de kinderen. Ook wordt er gewerkt 

met woorden met afbeeldingen van begrippen tijdens een thema.  

 

Peuters (2-4 jaar): Iedere dag wordt er voorgelezen en dit boek besproken met de kinderen. Bij een thema 

is er aandacht voor ‘nieuwe’ woorden. . Ook gebeurt het dat kinderen zelf ‘voorlezen’ aan de groep. 

 

 zorgt voor een omgeving waar kinderen van elkaar kunnen leren. 

 

 
 

 

3. Ontwikkeling van sociale vaardigheden 

 
Kinderen hebben in principe een aangeboren ‘sociale gerichtheid’: ze zijn van nature geneigd 
hun aandacht en gedrag te richten op mensen in hun omgeving. Het begrip ‘sociale 
vaardigheden’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld het zich in 
een ander verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen 

en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met 
leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een 
leeromgeving voor het opdoen van sociale vaardigheden. De mate waarin sociale vaardigheden bij kinderen 

verwacht mogen worden is afhankelijk van de ontwikkelingsfase van een kind maar ook van aanleg die bij 
ieder kind verschillend is. Het geeft kinderen kansen zich te ontwikkelen tot personen die kunnen 
functioneren in de samenleving 
 

Hoe werken we aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden? 
 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 kinderen stimuleert in het aangaan en onderhouden van contact en samenspel 

Baby’s (0-2 jaar): Kleine baby’s worden naast elkaar gelegd of tegenover elkaar gezet zodat ze naar elkaar 

kunnen kijken. Zodra ze ouder worden wordt het samenspel gestimuleerd door elkaar speelgoed te geven 

en te leren zien wanneer iemand iets niet leuk vindt door het verdriet te benoemen. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker speelt met de peuters een rollenspel en zal iedereen hier 

bij proberen te betrekken, waardoor de kinderen contact met elkaar hebben. 

 

 gerichte activiteiten opzet voor samenspel tussen de kinderen.  

Baby’s (0-2 jaar): Bij de baby’s kan een voelbord op de groep gezet worden en zal de pedagogisch 

medewerker de kinderen stimuleren om met meerdere kinderen daarmee te spelen. 

 

Peuters (2-4 jaar): Bij de peuters worden er bewust activiteiten aangeboden die het samenspel bevorderen 

zoals gym, samen opruimen of samen tekenen op één blad. 

 

 spannende, verdrietige of blije momenten benut voor het delen van emoties onderling 

Baby’s (0-2 jaar): Wanneer een baby verdrietig is door het toedoen van andere kinderen, laat de 

pedagogisch medewerker aan de andere kinderen zien dat de baby verdrietig is en legt uit hoe het komt. 

 

Peuters (2-4 jaar): Wanneer een kind een broertje/zusje heeft gekregen, wordt dit besproken in de kring of 

aan tafel. Als de ouder met de kinderwagen op de groep komt, bewonderen de kinderen samen met de 

pedagogisch medewerker de baby. In de kring of aan tafel worden spannende, verdrietige en blije 

momenten met elkaar gedeeld en is er ruimte voor de kinderen om erop te reageren. 

 

 kinderen stimuleert onderlinge conflicten zelf op te lossen op een verantwoorde wijze passend bij de 

leeftijd 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker verwoord wat zij ziet, bijvoorbeeld  als een dreumes iets 

van een andere baby afpakt. De pedagogisch medewerker begeleidt de dreumes om het terug te geven aan 

de baby of besluit het even aan te zien. 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker stimuleert de peuter om het eerst zelf op te lossen door dit 

te benoemen. De medewerker houdt hierbij de situatie in de gaten en begeleidt als ze ziet dat het niet lukt. 
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De sociale vaardigheden van de kinderen groeien door de mogelijkheid te krijgen om te oefenen met 

conflictsituaties. 

 

De kinderen zijn deel van de groep 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 de kinderen leert om elkaar te accepteren met ieders eigenheid, iedereen is uniek 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker benoemt de dingen die verschillen per kind wanneer dit van 

toepassing is, bijvoorbeeld ‘deze baby moet nog leren lopen en jij kan lopen’ of dat het ene kind een jurk 

aan heeft en het andere kind een broek. 

 

Peuters (2-4 jaar): Wanneer een kind een nieuwe bril heeft, wordt deze bril in de kring geshowd. Ook wordt 

er benoemd dat een kind blond haar heeft en de ander rood haar. Regelmatig keert het thema ‘ikke’ terug 

waarin veel aandacht is voor ieders eigenheid.  

 

 de kinderen veel initiatief laat tot samenspel en met elkaar plezier laat beleven 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker betrekt alle kinderen waarvan ze ziet dat ze interesse 

hebben bij het spel en benoemt het plezier van de kinderen door te zeggen ‘leuk, hè?’ of ‘ik zie dat je lacht’.   

 

Peuters (2-4 jaar): De kinderen zijn zich aan het verkleden en spelen dat één kind jarig is. De pedagogisch 

medewerker haalt de muziekinstrumentenkast. 

 

 gesprekjes tussen de kinderen aanmoedigt en tussen de kinderen en zichzelf 

Baby’s (0-2 jaar):. Wanneer er een gesprekje tussen 2 oudere baby’s ontstaat, begeleidt de pedagogisch 

medewerker dit gesprekje door ze complimenten te geven, indien nodig iets te verduidelijken en een veilige 

omgeving hiervoor te creëren door bijvoorbeeld een ouder  kind weg te ‘houden’. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker stimuleert gesprekken tussen kinderen door vragen te 

stellen aan de kinderen of mee te spelen met het rollenspel van de kinderen. Ook doet ze dit door de 

kinderen aan te moedigen om aan elkaar vragen te stellen en zelf een terughoudende rol aan te nemen. 

 

 zich bewust is van (en reageert op) de behoeften van de groep kinderen en probeert alle kinderen in 
de groep te betrekken,  

bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op het behoren tot de groep en door kinderen voortdurend te 
ondersteunen deel te nemen aan de activiteit met elkaar. 
Kinderen leren om te gaan met elkaar, elkaar te respecteren en te helpen.  
 

 

 zich inzet voor een positieve sfeer, onder andere door zorg voor de inrichting en aankleding van de 

ruimte. 

Baby’s (0-2 jaar): Op iedere groep staat een bank waar je relaxed op kan zitten of een fles gegeven kan 

worden of een boek voor te lezen. 

 

Peuters (2-4 jaar): Bij het thema wordt de themahoek samen met de kinderen ingericht, evenals de locatie. 

Ook hangen er regelmatig “werkjes of foto’s  van de kinderen in de gang of in de groep.  
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4. Overdragen van waarden en normen 
Kinderen krijgen binnen de kinderopvang de kans om zich de waarden en normen, de ’cultuur’ 
eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een bredere 
samenleving dan het gezin en is daarom van waarde bij de overdracht van normen en waarden. 

Pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie om te laten zien dat er met meer plezier 
gespeeld kan worden als je met elkaar een aantal afspraken maakt. Die afspraken hebben alles te 
maken met normen en waarden. In een groep met kinderen met verschillende achtergronden doen 
zich als vanzelf leermomenten voor. Wij besteden veel aandacht aan het groepsproces door 
kinderen te begeleiden in hun interacties. Daarbij worden hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden bijgebracht. Kinderen leren zo steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen 
en te onderhouden. 

 
 
 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 uitleg geeft over de afgesproken huisregels en omgangsvormen en deze voorleeft 

Baby’s (0-2 jaar): De regels en omgangsvormen worden gehanteerd door de pedagogisch medewerkers en 

zij zijn het voorbeeld voor de baby’s, bijvoorbeeld niet met volle mond praten, geen speelgoed afpakken 

etc. Deze regels worden tijdens een kennismakingsgesprek met ouders ook benoemd. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker vertelt de kinderen dat je binnen mag in de groep, legt uit 

waarom en vertelt dat als ze buiten zijn op het speelplein ze wel mogen rennen. Ook geeft ze de peuters 

zelf de mogelijkheid om dit aan elkaar te vertellen. 

 

 woorden geeft aan de dingen die de kinderen zelf ontdekken 

Baby’s (0-2 jaar): Als een baby met iets (nieuws) speelt, benoemt de pedagogisch medewerker het 

voorwerp. Wanneer een baby iets ontdekt dat geen gevaar oplevert, laten we de baby zijn gang gaan en 

benoemen het voorwerp.  

 

Peuters (2-4 jaar): Als een peuter met een nieuw voorwerp komt, vraagt de pedagogisch medewerker eerst 

wat de peuter denkt dat het is en anders vraagt ze het aan de kinderen van de groep. Indien nodig 

benoemt ze zelf hoe het heet. 

 

 respect en waardering toont voor ieder kind en uitsluiting of discriminatie actief tegengaat  

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker is voor de baby’s hier het voorbeeld in en laat zien en 

benoemt ieder kind te waarderen zoals het is door bijvoorbeeld een kind even te knuffelen of een 

compliment te geven. 

 

Peuters (2-4 jaar): Als de pedagogisch medewerker ziet dat een peuter niet mag meespelen, gaat ze met 

de peuter(s) in gesprek  door vragen te stellen en te benoemen dat iedereen mag meedoen met het spel. 

 

 in gesprek gaat met ouders over de omgangsvormen en huisregels en tips/adviezen van ouders 

meeneemt 

Baby’s (0-2 jaar): Tijdens een kennismakingsgesprek worden de omgangsvormen en huisregels benoemd. 

Uiteraard staan we open voor tips en adviezen en vragen over waarom er iets op een bepaalde manier 

doen. Ouders zijn onze partners en dat waarderen we.  

Peuters (2-4 jaar): Als een kind zindelijk wordt, vindt er een gesprekje plaats tussen de betreffende ouders 

en de pedagogisch medewerkers waarin we afstemmen hoe hiermee om te gaan. Ook worden 

veranderingen zoals bijvoorbeeld het slapen zonder slaapzak en het gebruik van de speen/knuffel 

besproken en afgestemd. 

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 actief is in het benoemen en waarderen van verschillen 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker benoemt kort dat het ene kind uit een tuitbeker drinkt en 

het andere kind uit een beker. 

 

Peuters (2-4 jaar): Regelmatig wordt op de groep besproken dat het ene kind anders dan het andere kind, 

zoals bril, krullen, kleur haar/ogen, jongen/meisje en dat het allemaal mooi is 
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 vragen van kinderen altijd beantwoordt 

Baby’s (0-2 jaar): Wanneer een baby ergens naar wijst, zal de pedagogisch medewerker benoemen wat het 

kind bedoelt. 

 

Peuters (2-4 jaar): Wanneer een peuter naar iets wijst, zal de pedagogisch medewerker vragen of het kind 

kan benoemen wat het bedoelt en zo stimuleren om vragen te stellen zodat ze die kan beantwoorden. 

 

 kinderen stimuleert tot sociale omgang met elkaar, tot elkaar helpen en steunen, tot samen plezier 

maken  

Baby’s (0-2 jaar): Als een baby verdrietig is, wordt dit door de pedagogisch medewerker benoemd ook naar 

de andere kinderen toe. De pedagogisch medewerker  stimuleert een dreumes om bijvoorbeeld een 

verdrietige baby af te leiden met een stuk speelgoed.  

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker stimuleert de peuters om samen te spelen en elkaar te 

helpen als iemand pijn of verdriet heeft door dit te benoemen en complimenten te geven als ze dit doen. 

 

 kinderen stimuleert in verantwoordelijk gedrag, samen opruimen, zorg voor de materialen.  

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker ruimt samen met de oudere baby’s op en geeft 

complimenten hierbij. 

 

Peuters (2-4 jaar): Er wordt door de pedagogisch medewerker gezegd dat ze gaan opruimen voordat we 

aan tafel gaan. Hierbij wordt het opruimlied gezongen en iedereen wordt gestimuleerd elkaar te helpen met 

het opruimen.  

    

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerker: 

 op een respectvolle manier omgaat met kinderen, ouders en collega’s 

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerker laat voorbeeldgedrag aan de baby’s zien op de groep door 

bijvoorbeeld een verdrietige baby te troosten, ouders te begroeten op de groep en collega’s uit te laten 

praten. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerkers spreken de kinderen, ouders en collega’s op een 

respectvolle en gelijkwaardige manier aan door naar elkaar te luisteren, elkaar aan te spreken als iets niet 

goed gaat en elkaar te helpen als dat nodig is. 

 

 op een vriendelijke en hartelijke manier contact heeft met kinderen en ouders 

Baby’s (0-2 jaar): Door de baby’s te begroeten bij binnenkomst hoe klein ze ook zijn en dag te zeggen/te 

zwaaien als ze weggaan. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerkers begroeten de kinderen en ouders op een vriendelijke 

manier door vrolijk te zijn en te vragen hoe het met de kinderen en ouders gaat. 

 

 het contact afstemt op de behoefte van het kind  

Baby’s (0-2 jaar): De pedagogisch medewerkers kijkt of de baby behoefte heeft aan fysiek contact door op 

schoot te zitten of juist graag zelf op het kleed op de grond aan het spelen is. Ook wordt er aan ouders 

gevraagd of ze kunnen aangeven of het kind nog bepaalde behoeftes heeft. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerker kijkt naar en stelt vragen aan elk kind individueel om te 

bepalen welk contact het nodig heeft. Het ene kind wil vaker op schoot komen zitten en het andere kind 

vindt oogcontact prettiger.   

 

 in het bijzijn van kinderen en ouders het goede voorbeeld geeft door een gezonde leefstijl 

Baby’s (0-2 jaar): Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt de pedagogisch medewerker het 

voedingsbeleid van de eerste stap en legt uit waarom er voor gezonde voeding gekozen wordt. We hanteren 

richtlijnen van het voedingscentrum. 

 

Peuters (2-4 jaar): De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ze zelf ook fruit eten als de kinderen 
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een fruitmoment hebben. Ook zorgen ze voor gezond beleg op hun eigen boterham, zodat kinderen het 

goede voorbeeld zien. Wanneer een kind jarig is, wijzen de pedagogisch medewerkers de ouders op het 

voedingsbeleid en geven tips. 

 

Ontwikkelingsgerichte kinderopvang  
‘De eerste stap’ kiest voor ontwikkelingsgerichte kinderopvang waarbij de bovenstaande kernwaarden 
centraal staan: Samen zorgen we voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (op) groeien 
en zich ontwikkelen, ieder op zijn of haar unieke manier.  
 

Elk kind is in principe geïnteresseerd in zijn omgeving; in mensen, dieren, planten en dingen. 

Ook is elk kind meestal gericht op interactie met de wereld om zich heen en is onbewust en 
onwillekeurig nieuwsgierig en geboeid door zelf ontdekken en experimenteren. Het 
groepsgebeuren speelt hier een grote rol in; Gezamenlijke activiteiten leiden tot het leren van 
nieuwe vaardigheden en kennis. In interactie met anderen wordt het kind geprikkeld zijn 
eigen ontwikkeling een stap vooruit te zijn. Bij peuters kan het per dag wisselen welke rol ze 

invullen (leider, volger etc.), zodat ze kunnen oefenen met wat wel of juist niet bij ze past. 
 Welbevinden en zelfvertrouwen zijn daarbij de basisvoorwaarden. Het voeden en koesteren van 

welbevinden en zelfvertrouwen is heel belangrijk binnen de eerste stap. Alleen dan is er groei! 
 ‘De eerste stap’ gebruikt Startblokken als programma om de ontwikkeling van kinderen te  
 stimuleren met daarnaast de Gordonmethode voor een goede communicatie met kinderen. 

  
Onze pedagogisch medewerkers lopen vooruit op de ontwikkeling van de kinderen en begeleiden de stap 
naar verdere ontwikkeling. Ze zijn als het ware de kinderen een stap vóór. “We moeten het hier en nu zo 

inspirerend, uitdagend en stimulerend mogelijk voor hen maken en de kinderen helpen dát te (leren) doen 
wat ze graag willen.” 
 
 

De kracht van de groep 
Kinderopvang is opvang in een groep. Een groep biedt kinderen heel veel kansen om zich op sociaal gebied 
te ontwikkelen: dit is de kracht van de groep. Een belangrijke taak voor een pedagogisch medewerker is 
daarom het beïnvloeden van de groep zodat er in de groep sprake is van een positieve sfeer, er samenhang 
binnen de groep is en een goed emotioneel klimaat waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn, zich kan 
ontwikkelen én rekening houdt met anderen binnen de groep. 
 

 
Gebruikte Bronnen: 
- Wetgeving: vier pedagogische basisdoelen.  

- Wetenschap: NCKO-onderzoek naar de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang op basis van structuur- 
en proceskenmerken.  
- Praktijk: pedagogisch kader kindercentra 0-4 / kindercentra 4-13 jaar / samen verschillend-diversiteit.  
Utrecht, december 

- Veldinstrument observatie pedagogische praktijk       
 
 
 
 
 

Omgaan met seksualiteit  
 
Kinderen zijn van nature met seksualiteit bezig en komen hier, ook via de buitenwereld, mee in aanraking. 

Binnen ons pedagogisch klimaat vinden wij het van belang oog te hebben voor alle ontwikkelingsgebieden 
van kinderen, dus ook de lichamelijke en seksuele ontwikkeling. Wij bieden, uiteraard binnen grenzen, 
ruimte aan kinderen om in hun eigen tempo hun eigen seksualiteit te ontdekken. 
Al bij de geboorte begint de seksuele ontwikkeling van het kind. Het gaat dan nog niet over seksualiteit, 

maar over knuffelen en nabijheid. Later komen daar de nieuwsgierigheid naar het eigen lichaam en dat van 
de ander bij, maar ook  vriendschap en liefde. De seksuele ontwikkeling van kinderen verloopt globaal 
gezien in vier fases, van 0-4 jaar, 4-6 jaar, 6-9 jaar en van 10-12 jaar.  

 
In bijlage 3 vind je hierover meer informatie. 
 
(Bron: gezondekinderopvang.nl)  
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Een beschrijving van Kinderdagopvang Borretweg 
 
De kinderdagopvang (KDO) op de Mgr. Borretweg is ondergebracht in een pand samen met de (BSO) 

buitenschoolse opvang. KDO Borretweg is gevestigd op “Campus Grave West”. 
 
KDO Borretweg is gevestigd op “Campus Grave West”, gelegen naast basisschool ‘de Raamdonk’ en 
basisschool ‘de Wegwijzer’. Onderwijs, opvang en ouders werken samen, met respect voor ieders identiteit, 
om kinderen een veilige en kwalitatief hoogwaardige pedagogische en didactische omgeving te bieden. 
 

Horizontale groepen 
Op KDO Borretweg vangen we kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar. De groepen hebben een 
(semi)horizontale leeftijdsopbouw. In de babygroep vangen we 0 tot 2 jarigen op, in de peutergroepen 2 tot 
4 jarigen.  
Er zijn in totaal vier groepen: 

 Een babygroep  
 Twee peutergroepen (waarvan 1 groep incl. VE) 

 Een peutergroep 3,+, incl. VE  (van augustus 2021 t/m de zomervakantie 2022) 
 
Onze reden om voor (semi) horizontale opvang te kiezen is dat deze indeling goed aansluit bij de 
verschillende ontwikkelingsfasen van het kind; 

 Door de indeling van de groepen leeftijdsgebonden te maken is het makkelijker om 
ontwikkelingsgerichte activiteiten binnen de stamgroepen aan te bieden 

 De inrichting van de stamgroepen (spelmateriaal, meubilair) is specifiek op de desbetreffende 

ontwikkelingsfasen gericht. Zo zie je op de babygroep veel ruimte om te bewegen en een mand met 
speelgoed waar de jongsten zelf bij kunnen. Bij de peutergroepen is er een huishoek, bouwhoek en 
laag zitmeubilair 

 Hygiëne en veiligheid zijn makkelijker te garanderen 

 Er zijn meer leeftijdsgenootjes binnen de stamgroep 

 Er is minder leeftijdsverschil tussen de oudsten en de jongsten 

 Er is minder kans op fysiek of mentaal 'overwicht' van de grotere kinderen op de kleinere 

 Er is meer rust en regelmaat, dit is voor jongere kinderen erg belangrijk 

Inrichting van de groepsruimten, passende ruimte en materialen 
Een goed ingerichte ruimte nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken en gezellig samen of rustig alleen te 
zijn. Buiten is minstens zo belangrijk als binnen. 
 

Binnen 
Binnen is de ruimte zo ingericht dat er voldoende lege ruimte is omdat jonge kinderen graag op de vloer 

spelen. De lege ruimte kan verder ook gebruikt worden voor activiteiten met de hele groep. 
Uit recent onderzoek1 blijkt:  
“-jonge kinderen gebruiken de vrije vloer (ruimte waar geen meubels staan en die geen onderdeel vormt 
van een activiteitenplek/speelhoek) het meest en hier lieten kinderen ook de grootste verscheidenheid aan 
spel en exploratie zien om de ruimte te benutten  

- ook tafels en speelhoeken worden veelvuldig gebruikt; 
- intensieve exploratie komt vooral voor in speelhoeken en aan tafels” 
Belangrijk is dat het spelmateriaal voor de kinderen binnen handbereik is en op ooghoogte toegankelijk. 
Daarom kiezen we voor open kasten om de materialen overzichtelijk bij elkaar te zetten. 
 
Babygroep  
Op de babygroep staan rust, warmte, veiligheid en geborgenheid voorop. Vanuit dit klimaat worden baby's 

in hun ontwikkeling gestimuleerd onder meer door middel van het gebruik van speelgoed met verschillende 
vormen, kleuren en materialen. Het grootste gedeelte van de dag wordt gebruik gemaakt van het 
speelkleed waarop de baby's zich vrij kunnen bewegen. Op de babygroep wordt het dagritme van thuis 

overgenomen. Wij bieden opvang aan baby's vanaf minimaal 10 weken. De reden hiervoor is dat een baby 
jonger dan drie maanden nog onvoldoende eigen veiligheid en stabiliteit heeft ontwikkeld waardoor het een 
kwetsbaardere positie inneemt binnen de groep.  
Voor dreumesen verandert het dagritme door veranderingen in slaapbehoefte en een overgang in het 

voedingspatroon. De basis van sociale omgang met andere kinderen wordt gelegd. Er wordt een begin 
gemaakt met samenspelen, delen en vriendjes maken. De motorische ontwikkeling laat in deze fase een 
grote vooruitgang zien. Van buikschuiven naar kruipen, en van staan naar lopen. Ook komen in deze fase 
het taalbegrip, het brabbelen en de een-woord uitingen op gang. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd 

                                                      
1 Ine van Liemp in Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het kindcentrum 
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met behulp van speelgoed gericht op deze fase, het vrij kunnen bewegen door de gehele ruimte en het 
aanbieden van uitdagende activiteiten.  
 

 
Peutergroep  
Peuters hebben veel behoefte aan beweging. Daarom is er ruimte voor grote bewegingsactiviteiten, zowel 
binnen als buiten. Ideaal is een aparte ruimte voor bewegingsspel, bijvoorbeeld op de speelstraat, de 
activiteiten ruimte of buiten. Hier kunnen de peuters rennen, springen en allerlei andere bewegingspelletjes 

spelen.  
 
De peutergroep is een stamgroep waarin de motorische, de cognitieve en de sociaal-emotionele 
ontwikkelingen zich uitbreiden en verfijnen. De kinderen worden hierin gestimuleerd door gezamenlijke 
activiteiten op creatief en muzikaal gebied, door speelgoed afgestemd op deze fase, veel voorlezen en 
buiten spelen wanneer mogelijk. De kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen. De nadruk 
wordt vooral gelegd op fantasiespellen die op waarheden berusten, bijvoorbeeld poppenspel, 

vadertje/moedertje spelen en met servies spelen etc. Ook wordt er veel met constructiematerialen gespeeld 
zoals duplo. Puzzelen wordt ook veel op deze groep geoefend. De sociale omgang en de taalontwikkeling  
staan centraal. Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen en hun fantasie de vrije loop te laten 
gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aangepast speelgoed, gesprekken, thema's en lezen. De kinderen 
hebben de mogelijkheid tot vrij spel, maar er wordt gedurende de dag ook aandacht besteed aan gerichte 
activiteiten zoals creatieve werkjes en muziek. Op de peutergroep wordt meer zelfstandigheid van de 

kinderen verwacht met betrekking tot opruimen, naar de wc gaan, aankleden, brood smeren etc. Op deze 

groep wordt het slapen langzamerhand ook afgebouwd, de kinderen van bijna vier jaar hoeven niet te 
slapen. De kinderen worden op deze manier spelenderwijs voorbereid op de overgang naar de basisschool.  
 
De slaapkamers bevinden zich direct aan de groepen. In de aangrenzende tuin, toegankelijk vanuit de 
groepen staan de buitenbedden. De groepen hebben in hun groepsruimte een keukenblokje. De 
verschoonruimte wordt gedeeld met de naastgelegen groep. 

In iedere groep staat een kast met kind bakjes. Ieder kind heeft een eigen bakje waarin persoonlijke 
spullen, reservekleding en pyjama kunnen worden bewaard.  
 
Speelstraat 

Via de hoofdingang aan de voorkant van het pand komt je binnen in de centrale hal die overloopt in de 
speelstraat. Aan de rechterkant liggen twee groepsruimtes voor de peutergroepen van de KDO. Aan de 
linkerkant bevinden zich de groep voor 3+groep en de babygroep KDO. In het eerste deel van de 
speelstraat is de een leeshoek ingericht.  
Verderop in de speelstraat staat een kast waar ouders de maxicosy kunnen achterlaten. 

 

Bij binnenkomst in de centrale hal is op een mededelingenbord door middel van foto’s te zien welke 

pedagogisch medewerkers in de groep die dag werkzaam zijn. Ook staan daar de namen van de aanwezige 
BHV-ers en overige medewerkers die aanwezig zijn in het gebouw. 
Bij de deur van de groepen hangt een memobord voor groep gebonden informatie.  
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Buiten 

Rondom het gebouw is een mooie grote natuurlijk aangelegde tuin.  
 
Buitenspelen is bij de meeste kinderen favoriet. Daar leren kinderen spelenderwijs hun motoriek te trainen. 
Rennen, klimmen, graven, springen, noem maar op. Maar ook op de cognitieve ontwikkeling heeft buiten 
spelen een positieve invloed. “Als kinderen een behendigheidsspelletje doen, denk bijvoorbeeld aan 
tikkertje, loopfietsen of over een boomstam lopen, dan zijn dat complexe bewegingen die voor de hersenen 
net zoiets zijn als complexe gedachten. Van buiten spelen word je dus slimmer, het stimuleert de hersenen 

om meer verbindingen te maken, om te groeien.”2 
Daarnaast leren kinderen via buitenspel omgaan met gevaar. Buiten nemen ze meer risico’s in hun spel en 
dat is ook de bedoeling. En waar mogelijk hebben we de buitenruimte natuurlijk én groen gemaakt zodat dit 
uitnodigt tot onderzoeken en experimenteren. Een buitenruimte die kinderen de gelegenheid geeft om zelf 
de wereld te verkennen. Vallen hoort er bij, dan leren kinderen juist hun grenzen en mogelijkheden 
ontdekken. 

We gaan met bijna ieder weertype naar buiten om zo kinderen te laten ervaren hoe het is als er regen op je 
hoofd valt, hoe het is om door plassen te lopen en dergelijke. Stoeien en ravotten op het gras of even tot je 

zelf komen op een rustig plekje. Dat kan buiten. 

 

In 2014 hebben we als organisatie bewust gekozen voor de aanleg van groene buitenruimten bij onze, 
veelal KDO locaties. De locaties met groene buitenruimten beschikken over een natuurbelevingstuin. De 

paadjes, heuvels, zandbak en soms ook tunneltjes zorgen ervoor dat de kinderen zich volop kunnen 
bewegen en uitleven. Door de verschillende planten, gras, kruiden en (fruit)bomen, beleven de kinderen 

actief de natuur en haar vier seizoenen mee. De keuze voor groene buitenruimten wordt ingegeven door het  
 

Besef dat wie op jonge leeftijd in contact is met de natuur er later ook goed voor zal willen zorgen en 
sneller zal kiezen voor een duurzame leefstijl en gezonder voedingspatroon. Daarnaast het feit dat steeds 
minder kinderen regelmatig buitenspelen in de vrije natuur. Als kinderopvangorganisatie vinden wij het 

belangrijk dat kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken, zich kunnen verwonderen en kunnen leren hoe 
zij er zelf goed voor kunnen zorgen. 

Het buiten slapen kun je zien als een vertaling van de groene buitenruimten. Kinderen slapen doorgaans 

buiten beter en komen meer uitgerust uit bed. Daardoor kunnen ze zich beter concentreren op hun spel, 

wat ervoor zorgt dat zij meer informatie opnemen. 

 
 

Buiten slapen 

In Scandinavische landen is buiten slapen al heel gewoon. De frisse buitenlucht zorgt voor meer weerstand 

door een grotere opname van vitamine D. Uit medisch oogpunt is buiten slapen absoluut verantwoord. 

Kinderen die vaak verkouden zijn of last hebben van luchtweginfecties en allergieën zijn hierbij gebaat. Kou 

is niet erg; daar worden de kinderen op gekleed: een dikke slaapzak en/of deken, naarmate de temperatuur 

lager is en wanten en een muts bij vorst. Wij maken gebruik van een speciale vierseizoenen buitenslaapzak. 

Door het geluid van de natuur kunnen kinderen zich beter ontspannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Mark Mieras in Buitentijd=ontwikkeltijd in Kinderopvang, oktober 2018. 
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Plattegrond 
 

 
 

 
 

  

Praktische informatie   
 

Zelf meenemen: 
 een knuffel en/of speen; 

 voor de allerkleinsten een slaapzak 
 een pyjama 

 sloffen met harde zolen of een antislip-zool 
 reservekleding  
 borst- of flesvoeding 
 groentehap (voor kinderen jonger dan 1 jaar) 

 regenlaarzen 
 
Wij zorgen voor: 
 luiers 
 voeding en drinken (behalve flesvoeding en groentehap) 
 warme maaltijd (optioneel vanaf 1 jaar, tegen betaling) 
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Ouderportaal  
 ‘de eerste stap’ werkt met het digitale informatiesysteem Flexkids. Ouders ontvangen onder andere 

de nieuwsbrieven en activiteitenbrieven via dit portaal. Flexkids biedt ouders en medewerkers 

interactie en beschikbaarheid van gegevens. Centraal kantoor en de groepen beschikken over 

dezelfde, actuele informatie en ouders kunnen zelf wijzigingen doorvoeren. 

 

Openingstijden KDO 
Reguliere opvang  : van 7.30 –18.00 uur 
Verlengde opvang : van 7.00 – 7.30 (incl. ontbijt) en van 18.00 – 18.30 uur (incl. warme maaltijd)         
 
De opvang is per dagdeel af te nemen, een dagdeel is van 7.30 – 12.45 uur of van 12.45 – 18:00 uur. 
                                                                                          
Het brengen van de kinderen kan tot uiterlijk 9.00 uur. Het ophalen van de kinderen kan vanaf 16.30 uur. 

Mocht je je kind later willen brengen of eerder willen ophalen dit graag van tevoren doorgeven aan de 
pedagogisch medewerkers. 
 
Openingstijden PO/VE 
Naast reguliere plaatsen voor peuters op de KDO  bieden wij ook ochtenden peuteropvang en VE aan binnen 

dezelfde groep (groep 4 en 5) 

Peuteropvang Borretweg biedt kinderen op minimaal twee ochtenden per week opvang in vaste 

dagdeelcombinaties. De dagen dat een kind komt spelen, zijn afhankelijk van het afgesloten contract.  

Indien een kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie (VE) dan kan het vier de ochtenden naar 

de peuteropvang komen. Verderop in dit plan en in de bijlage 1 staat meer informatie over VE. 

 

Kinderen die naar de peuteropvang VE komen zijn welkom tijdens schoolweken van 08.45 tot 12.45 uur 
incl. lunch. 
 
PO groep 4 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend (VE) 

PO groep 5 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend (VE) 
 
Veiligheid 
Voor de veiligheid van de kinderen voeren wij buiten de haal- en brengtijden een ‘gesloten deuren beleid’. 
Dat wil zeggen dat de voordeur dan alleen van binnenuit geopend kan worden. Je kan dan gebruik maken 
van de bel. Graag de deur en poort bij het verlaten van de locatie goed sluiten. 
 

 

BHV en kinder-EHBO 

Er zijn dagelijks voldoende bedrijfshulpverleners en medewerkers met kinder-EHBO aanwezig op de  

Borretweg. 

Het merendeel van de pedagogisch medewerkers op onze locatie is opgeleid tot BHV-er (met kinder-EHBO). 

Deze pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en volgen de noodzakelijke herhalingscursussen. 

Daarnaast vindt er jaarlijks op locatie, onder begeleiding van onze hoofd-BHV , een BHV-overleg plaats 

n.a.v. een praktische calamiteiten oefening. Op deze wijze blijven de BHV-ers goed op de hoogte hoe te 

handelen bij calamiteiten. Voor meer informatie verwijs ik je naar ons locatie beleid veiligheid en 

gezondheid dat ligt ter inzage op de locatie. 

 

 

Achterwachtregeling 

Op de locatie is altijd minimaal één BHV-er (Bedrijfs Hulp Verlener) aanwezig. Als het kindaantal het 

toestaat om alleen te werken, mag een BHV-er alleen op locatie zijn, mits er ondersteuning is 

georganiseerd. 

De BHV-er: 

-is tevens in het bezit van een diploma kinder-EHBO 

-moet indien noodzakelijk telefonisch beroep kunnen doen op manager of assistent manager 

-moet telefonisch beroep kunnen op een achterwacht binnen de organisatie in Grave; in geval van een 

calamiteit zal er binnen 15 minuten een collega op de locatie aanwezig zijn.  

Omdat de locatie Borretweg achterwacht is voor locatie Gasthuishoeve is er hier altijd een achterwacht 

aanwezig. Dit is een collega van de KDO of BSO Borretweg. Bij de pedagogisch medewerkers is bekend wie 

er wanneer achterwacht is. De achterwacht regeling is uitgebreid omschreven in het beleid veiligheid-en 

gezondheid van KDO Borretweg. 
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Flexibele opvang 

Op KDO Borretweg bieden wij ook flexibele opvang. Drie weken van tevoren geef je aan op welke tijden je 

opvang nodig hebt. Kinderen die flexibel komen worden geplaatst in een vaste stamgroep en krijgen een  

We kunnen een beperkt aantal kinderen met flexibele opvang plaatsen. 

Om meer te weten over de voorwaarden waaronder deze opvang plaatsvindt, kun je contact opnemen met 

de afdeling Klantcontact. 

 

Extra opvang en ruiltegoed 

In de kinderdagopvang van ‘de eerste stap’, is er de mogelijkheid om ruiltegoed op te bouwen. Als een 
ouder een opvang dag tijdig afmeldt blijven de uren een jaar lang staan om op een ander moment ingezet 

te kunnen worden.  
We regelen de incidentele opvang (met of zonder inzet van ruiltegoed) het liefst in de eigen groep van het 
kind. Mocht er op de gewenste dag geen plaats zijn in de eigen groep (alleen bij peutergroep mogelijk) dan 
kan je kind deze dag in de koppelgroep geplaatst worden, mits de groepsgrootte dit toelaat en uiteraard op 
verzoek en in overleg met ouders en de pedagogisch medewerker(s). De incidentele opvang wordt altijd 
bevestigd middels registratie in Flexkids. 
 

 
Werkwijze kinderdagopvang en maximale groepsgrootte  
Alle kinderen hebben een eigen stamgroep. In iedere stamgroep worden per dag een maximaal aantal 
kinderen opgevangen. Bij het inzetten van pedagogisch medewerkers hanteert de eerste stap de landelijke 

norm waarvan de meeste recente versie te vinden is op http://1ratio.nl De leeftijd van de kinderen is 
bepalend voor de inzet van het aantal pedagogisch medewerkers. 
In de stamgroep vinden de vaste momenten van de dag plaats: binnenkomst, eten en drinken, verjaardag 
vieren, tussentijdse pauze, ophalen door ouders ect. Iedere stamgroep heeft vaste pedagogisch 
medewerkers. Ouders kunnen bij deze pedagogisch medewerkers terecht wanneer er bijvoorbeeld vragen of 
bijzonderheden zijn.*zie ook mentor 

Kinderen die flexibel worden opgevangen behoren ook tot een vaste stamgroep. Het doorstromen van een 
kind van een babygroep naar een peutergroep vindt plaats wanneer het kind 2 jaar is geworden. 

 
Groepssamenstelling 

Er zijn 4 stamgroepen op de Borretweg, deze groepen zijn ingedeeld naar leeftijd.  
 
Groep 2:   maximale groepsgrootte 16 kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar 
Groep 3:   maximale groepsgrootte 16 kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar 
Groep 4:   maximale groepsgrootte 16 kinderen in de leeftijd van 2-3jaar 

Groep 5:  maximale groepsgrootte 16 kinderen in de leeftijd van 3- jaar 
 

Voor de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen verwijzen we naar 
http://1ratio.nl/. 
 

 

 

 

 

Beroepskrachten  
 

Personele bezetting op de groep 

Het team van KDO Borretweg bestaat uit een vast team van pedagogisch medewerkers. Via het 

Ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wisselingen van medewerkers.   

 

Beroepskracht Kind Ratio (BKR)  

Onze locatie heeft dagelijks een aaneengesloten openstelling van minimaal 10 uur.  

Daardoor kunnen ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten ingezet 

worden dan volgens de BKR is vereist. 

 

Afwijken van het beroepskracht-kindratio (BKR) 

Er is een afwijking van de BKR wanneer het daadwerkelijk aantal kinderen dat aanwezig is afwijkt van het 

aantal pedagogisch medewerkers wat wettelijk* ingezet moet worden. Binnen de KDO mag er maximaal 3 

uur per dag een afwijking zijn van de BKR. De afwijking mag maximaal 50% van de BKR afwijken 

http://1ratio.nl/
http://1ratio.nl/
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*Voor de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen (BKR) verwijzen we naar 
http://1ratio.nl/. 

 
Pauzetijden en afwijking BKR (beroepskracht kind ratio) 

 Ochtend:   wij wijken s ’ochtends  tussen 7.30-8.00 uur maximaal een half uur af van de BKR  
 Middag:    wij wijken tussen de middag tussen 12.30-14.30 uur maximaal 2 uur af van de BKR 
 Na-middag :  wij wijken in de na-middag tussen 17.30-18.00 uur maximaal een half uur af van 

de BKR 

 
Tussen 7.00-7.30 uur, 8.00-12.30 uur, 14.30-17.30 en 18.00-18.30 wordt er niet afgeweken van de BKR. 

 
*Op locatie KDO Borretweg zijn wij geopend van 7.00-18.30. Wij vangen per groep een aantal kinderen op die flexibel 

komen. Daardoor kunnen de kind aantallen en benodigde inzet van beroepskrachten per dag/week verschillen.  

 
Kennis maken, doorplaatsen en wennen  

1.         Wanneer een kind nieuw komt in de opvang 

Wanneer een kind nieuw komt in de opvang vindt er een kennismakingsgesprek plaats met één van de 

vaste pedagogisch medewerkers (bij voorkeur de mentor) van de nieuwe stamgroep. Tijdens dit gesprek 

wordt er o.a. met de ouders besproken of er behoefte is het betreffende kind te laten wennen. Indien die 

behoefte er is, worden er wenafspraken gemaakt. 

 

2.         Wanneer een kind van de ene stamgroep doorstroomt naar een nieuwe stamgroep i.v.m. de 

leeftijd. 

De babygroep krijgt via Klantcontact een signaal naar welke groep een kind in principe zal doorstromen. 

Mocht een mentor van mening zijn dat een kind om bepaalde redenen beter naar een andere groep kan 

doorstromen dan overlegt de manager met Klantcontact of dit mogelijk is. De manager is verantwoordelijk 

voor een goede doorplaatsing van kinderen. 

De mentor van het kind bespreekt de doorplaatsing met ouders 4-6 weken voor het kind 2 wordt. 

Ongeveer 2 weken voor een kind van de ene stamgroep doorstroomt naar een nieuwe stamgroep, gaat het 

kind eerst samen met haar/zijn mentor kijken op de nieuwe groep en kennismaken met de nieuwe 

pedagogisch medewerkers. Naar gelang de behoefte van het kind komt er daarna nog een eetmoment op 

de nieuwe groep en tot slot komen de ouders het kind ophalen op de nieuwe stamgroep zodat ook zij kennis 

kunnen maken met de ‘nieuwe’ pedagogisch medewerkers en de nieuwe mentor. 

 

Incidenteel kan het voorkomen dat het uit pedagogisch oogpunt beter is een kind al eerder (door)  te 

plaatsen naar een peutergroep. Uiteraard gaat dit in nauwe samenspraak met ouders. 

 

Mentor  
Ieder kind krijgt een eigen mentor toegewezen. Dit is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de 
stamgroep van het kind.  De mentor volgt een kind heel specifiek, draagt zorg voor het welbevinden en is 

aanspreekpunt voor het kind en voor ouders. De mentor zorgt ervoor dat andere medewerkers op de 
hoogte zijn van afspraken die je met de mentor maakt. Wanneer je kind wisselt van groep dan wordt er 
extra aandacht besteed aan deze nieuwe situatie en zal er een goede overdracht plaatsvinden aan de 
nieuwe mentor van die groep. .* zie ook kennismaken en wennen 

De mentor zal de ouders regelmatig informeren over het welbevinden van het kind en jaarlijks het 10 
minuten gesprek plannen om de ontwikkeling van het kind aan de hand van KIJK! te bespreken. 
Op het moment dat we denken dat een kind kan onthouden wie zijn mentor is, vertellen we dit het kind. 

Ouders worden bij kennismaking op de (nieuwe) groep geïnformeerd wie de mentor van hun kind is, dit 
wordt in Flexkids vastgelegd. 
 
Personele bezetting op de groep, vaste gezichten 

We werken op KDO Borretweg met een vast team pedagogisch medewerkers. Via het ouderportaal word je 

op de hoogte gehouden van eventuele wisselingen in de personele bezetting.  

 
Op iedere stamgroep werken maximaal  4 vaste pedagogisch medewerkers. Per opvang dag is minimaal één 
van de vaste pedagogisch medewerkers werkzaam op de groep van uw kind. Daarmee wordt de continuïteit 
nagestreefd. 
Aan een baby (0 jaar) worden drie vaste pedagogisch medewerkers toegewezen.  
Op de dagen dat de baby komt, is altijd minimaal één van deze drie pedagogisch medewerkers werkzaam.  
Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet.  

Er zijn natuurlijk altijd situaties waarbij wij bovengenoemde niet kunnen garanderen, dit heeft dan vooral te 

maken met de combinatie van verlof en ziekmelding. Tijdens ziekte en verlof van de vaste pedagogisch 

http://1ratio.nl/
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medewerkers wordt een aan onze locatie verbonden flexibele kracht ingezet. Daarnaast kunnen we een 

beroep doen op invalkrachten uit de eigen invalpool van ‘de eerste stap’.  

 
De pedagogisch medewerkers werken veelal op vaste dagen. Omdat we binnen de stamgroepen ook 

kinderen opvangen die op flexibele tijden komen en de kind aantallen o.a. daardoor per maand en/of per 
week kunnen verschillen kunnen ook de pedagogisch medewerkers op flexibele tijden op de groep worden 
ingezet.  
 
Per 8 doelgroepkinderen is er altijd minimaal een VE gekwalificeerde pedagogisch medewerker (mentor) 

aanwezig. 

Op de ochtenden dat er veel kinderen met VE zijn wordt soms er een extra pedagogisch medeweker 

boventallig ingezet om te ondersteunen. 

 

 

Samenvoegen tijdens verlengde opvang 

De verlengde opvang van 07.00 – 07.30 uur en tussen 18.00 en 18.30 uur,  vindt niet in de stamgroep 
plaats, maar in de groepsruimte van de babygroep. Dit geldt voor alle kinderen (0-4 jaar) uit de 
verschillende stamgroepen. We streven ernaar om bijvoorbeeld elke maandag twee dezelfde pedagogisch 
medewerkers in te roosteren, zodat kinderen niet teveel verschillende gezichten zien. De reden van het 

samenvoegen op één groep is ook vanwege het verantwoordt uitvoeren van het ‘vierogenprincipe’. 

 
Koppelgroepen 
Op bepaalde dagen in de week en in vakantieperiodes, afhankelijk van het kind aantal, kunnen de peuter 
groepen samengevoegd worden. Kinderen en medewerkers van de koppelgroep zijn met elkaar bekend 
omdat de groepen naast elkaar liggen, de toiletruimte gedeeld wordt en iedereen elkaar door het grote 
raam tussen de beide groepen kan zien.   

Samenvoegen van de koppelgroepen gebeurt dan in groep 3 
In het geval dat er incidenteel een peuter op een andere groep wordt opgevangen (bijvoorbeeld als een 
ouder incidenteel een extra dagdeel wil maar dit niet mogelijk is op de eigen groep) is het noodzakelijk dat 
ouders hiervoor vooraf schriftelijke toestemming geven door het ondertekenen van een 
toestemmingformulier. 
 

Kinderen verlaten de stamgroep om bijvoorbeeld: 
- Bij de koppelgroep te gaan spelen (mits toestemmingsformulier is ondertekend). 

- Aan een activiteit deel te nemen waar ook kinderen van andere groepen spelen en een programma 

volgen gedurende de ochtend of middag inclusief een eetmoment (alleen peuters). 

- Spelen in de speelstraat. 

- Mee te gaan met een uitje zoals een bezoekje aan de plaatselijke bibliotheek of een wandeling. 

- Wennen op de nieuwe groep 

 

Vier ogenprincipe in de dagelijkse praktijk  
In de kinderdagopvang van 0-4 jaar wordt er invulling gegeven aan het ‘vierogenprincipe’. Op onze locatie 
zijn de volgende maatregelen zichtbaar: de groepen hebben onderling een open verbinding (toilet-en 
verschoonruimte en ) met veel glas. In iedere ruimte is van buitenaf naar binnen te kijken. Ook de 
slaapruimten hebben ramen en er worden babyfoons gebruikt. Daarnaast stimuleert de eerste stap dat 
medewerkers elkaar feedback geven in de begeleiding van de kinderen.  
 

Beschrijving van de verschillende momenten van de dag 
 

Ontvangst kinderen en overdracht  

Bij het begroeten geeft de pedagogisch medewerker aandacht aan ieder kind. De medewerker helpt het 
kind te beginnen met zijn/haar eerste activiteit alleen of met andere kinderen. 

Op haal- en brengmomenten vindt er een overdracht tussen pedagogisch medewerker en ouder plaats. De 
pedagogisch medewerker is graag op de hoogte van wat er thuis is gebeurd en vertelt tijdens het 
haalmoment wat je kind overdag heeft gedaan zowel alleen als met andere kinderen. Indien mogelijk 
betrekt de pedagogisch medewerker het kind ook bij dit moment door het uit te nodigen zelf iets te 
vertellen. Voor de kinderen van 0-1 jaar wordt er naast de mondelinge overdrachten ook een (digitaal) 

babyschrift bijgehouden in het ouderportal. 
 
Slapen  
Ieder kind heeft slaap/rust nodig. Het ritme van de baby’s is natuurlijk anders dan dat van de peuters.  
De baby’s geven zelf aan wanneer ze willen slapen. Ze krijgen een slaapzak aan en na een dikke knuffel 
vertrekken ze naar dromenland.  
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Het ritme van de peuters ligt wat vaster. Zij gaan over het algemeen alleen tussen de middag naar bed. Ze 
worden gestimuleerd om zich zelf uit te kleden en hun pyjama en sloffen aan te doen. Dit valt soms niet 
mee dus worden ze - waar nodig - door de pedagogisch medewerker geholpen.   
 

In iedere slaapruimte en bij de buitenbedden wordt gewerkt met een babyfoon 

 

Buiten slapen 

Het buitenbed dat wordt gebruikt in ons kinderdagverblijf voldoet aan de wettelijke gestelde Europese 

normen voor kinderopvang meubilair. Door de bijzondere constructie van het bed zijn regen en wind geen 

spelbreker bij het buiten slapen. Het beddengoed en matras worden ‘s nachts binnen bewaard, zodat het 

aangenaam warm is en niet vochtig wordt. Daarnaast is het bed voorzien van een hor die insecten en 

andere dieren bij de kinderen vandaan houdt. 

Door de solide en wendbare wielen is het bed goed en eenvoudig verplaatsbaar. Dit geeft ons de 

mogelijkheid het bed binnen ons zichtveld te plaatsen. Eén blik door het raam en we zien hoe het met het 

slapende kindje is. Buitenslapen gaat in overleg met de ouders 

Eten en drinken 
 

Voeding in het algemeen 

De eerste stap zorgt voor verantwoorde voeding gedurende de dag. Daarbij hanteren wij een beleid waarbij 

toegevoegde suikers, zouten en vetten in voeding zoveel mogelijk vermeden worden. In het protocol 

voeding hebben wij opgenomen welke voedingsmiddelen dagelijks zijn toegestaan en welke 

voedingsmiddelen bij uitzondering, zoals iets extra´s tijdens activiteiten of vakanties. Uitgangspunt hierbij 

zijn de adviezen van het voedingscentrum. Uiteraard houden wij ook rekening met halal of allergieën. In 

overleg met de ouders bekijken de pedagogisch medewerkers of ouders de betreffende (dieet) producten 

zelf mee brengen of dat deze door de eerste stap wordt ingekocht. 

 

Fles/ borstvoeding 
De fles geven is een speciaal moment voor persoonlijke aandacht aan de baby.  
(Er is wetgeving van kracht ten aanzien van hygiëne van levensmiddelen) 

 
Groentehap 
Sommige ouders vinden het prettig dat de kinderen op het dagverblijf de groentehap krijgen. Hier werken 
we graag aan mee tot de leeftijd van 1 jaar.  

 
Warme maaltijd 
Op aanvraag biedt de eerste stap warme maaltijden aan voor kinderen boven de 1 jaar. We bieden de 

warme maaltijd aan het eind van de middag aan. Aanvraag voor de maaltijden loopt via de groepen.   
 
Tafelmoment/ broodmaaltijd 
Voor het eten worden de handen van de kinderen schoongemaakt, de grotere kinderen wassen zelf hun 
handen. De kinderen krijgen tijdens het middageten brood en drinken aangeboden. In de ochtend is er 
altijd een fruit/rauwkost moment. 
 

Peuters worden gestimuleerd om hun eigen boterham smeren en kunnen zelf kiezen wat ze op hun 

boterham willen.  

 
Tijdens de momenten aan tafel wordt er zoveel mogelijk een sfeer van rust en saamhorigheid 

gecreëerd. De pedagogisch medewerker praat met de kinderen. Alle kinderen krijgen de ruimte om 

iets te vertellen en op elkaar te reageren. Daarbij is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker 

een actieve luisterhouding aanneemt.  

 de pedagogisch medewerker zorgt voor duidelijke regels over wat wel en niet mag. Dit is nodig 

om het samenzijn voor alle kinderen in de groep plezierig te laten verlopen; 

 de pedagogisch medewerker zorgt voor structuur tijdens het eten en drinken; 

 de pedagogisch medewerker laat door voorbeeldgedrag en in gesprekken zien wat de waarden en 

normen zijn waarbij we op een positieve manier benoemen wat we kinderen willen leren. Bijv. zelf 

kiezen wat je wil eten uit het gezonde aanbod, gezelligheid, een rustmoment, gezond eten, 

genieten van samen eten, helpen bij het klaarmaken en tafeldekken, het opruimen en inruimen 

van de afwasmachine etc. 
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Lichamelijke verzorging 

Bij het verschonen geven we aandacht aan het kind door het te knuffelen, te praten of kiekeboe te spelen. 
Tijdens het verzorgen wordt het kind steeds verteld wat er gaat gebeuren. 

 
Toiletbezoek/zindelijkheidstraining 
Het starten van de zindelijkheidstraining gebeurt op een moment dat kinderen hieraan toe zijn. Kinderen 
die wat jonger zijn gaan met de groep ´plassers´ mee naar het toilet om kennis te maken met de rituelen 

op het toilet zoals: handen wassen, billen afvegen enzovoorts. Voor sommige kinderen is de stap om op de 
wc te gaan zitten (nog) te groot. Deze kinderen kunnen gebruik maken van een potje. Ouders en 
pedagogisch medewerker overleggen over het tijdstip waarop begonnen wordt met de 
zindelijkheidstraining. Oudere kinderen gaan zelfstandig naar de wc.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dagritme op de KDO 
 
Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van het dagritme van de kinderdagopvang. Het ritme is 
opgesteld als basis voor de pedagogisch medewerkers. Hier wordt flexibel mee omgegaan, bijvoorbeeld bij 

uitstapjes of als het spel of ritme van de kinderen hierom vraagt. 

  
Dagritme 0 - 2 jarigen 
Baby’s drinken en slapen als ze er behoefte aan hebben of wanneer ouders dit aangeven (ritme). 
 

Ochtend  

Tijd Activiteit 

08.00 
 

binnenkomst en activiteit 

09.00/ 

09.30 

de jongsten: een fruithap, verschonen en naar bed (de kinderen die nog 

slapen krijgen na 10.00 uur een fruithap) 

In samenwerking met het consultatiebureau is er een folder gemaakt, waarin uitleg wordt 
gegeven over de verschillende fases met betrekking tot zindelijkheid. 

Ook de te nemen stappen horend bij de verschillende fases staan hierin beschreven. 
Hiermee kunnen ouders en pedagogisch medewerkers de zindelijkheidsfase met elkaar 

afstemmen, zodat er voor het kind een eenduidige aanpak is.  
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met oudere kinderen aan tafel,  eet- en drinkmoment, verschonen en/of 
toiletbezoek 

10.00 

 

activiteit, naar buiten 

11.00 
 

uit bed, flessen geven, activiteit 

11.30 

 

brood eten 

12.00 omkleden, verschonen 
 

12.30 naar bed 
 

13.15 Activiteit 
 

14.00  Omkleden, verschonen, naar bed 
 

14.30 Activiteit 
 

15.00 Uit bed, flessen geven 
 

15.30 Eet- en drinkmoment  
Groentehap (tot 1 jaar) 

16.00 Verschonen, toiletbezoek 
 

16.30 Naar buiten 
 

17.00 activiteit, groep opruimen 

 

 
Iedere dag is zijn er momenten waar de kinderen naar buiten gaan. Buitenspelen, een activiteit, wandeling 
met de bolderkar of met de bakfiets erop uit en natuurlijk het buitenslapen zorgt voor de nodige frisse lucht 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dagritme 2-4 jarigen KDO en PO/VE 
 

Ochtend 

PO/KDO 
 

tijd activiteit 

07.30-09.00 
Inloop kinderen verwelkomen in de groep ;vrij spel 
Kinderen van de peuteropvang (VE) komen om 8.45 uur 

 

09.00 
Kringactiviteit, bespreken dagritme kaarten voor de ochtend 
 

09.15 
Spelen met ontwikkelingsmateriaal  in groepjes; begeleid spel 
 

09.45 
Fruit- en drink moment 
 
Toiletbezoek 
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10.30 
Jassen aantrekken 
buitenspelen / bewegingsactiviteit (vrij, begeleid of geleid) 

11.00 Naar binnen, vrij spel 

11.20 Samen tafel dekken 

11.30 
 

Brood eten en drinkmoment 

12.00 Samen tafel afruimen, toiletbezoek, vrij spel 

12.25 Opruimen 

12.35-12.45 
Afsluiting met kringmoment en overdracht aan ouders afscheid 
ochtendkinderen, binnenkomst middagkinderen 

Middag 
KDO 

 

tijd activiteit 

13.00 
Jongste peuters naar bed 
Oudste peuters begeleide activiteit en samen opruimen; 

14.00 vrije activiteit, jongste peuters uit bed halen en aankleden; 

15.00 Water en fruit, toiletgang 

15.30 Begeleide activiteit, buitenspel; 

16.30 Vrij spel 

17.00 
Vrij spel, drinken, overdacht bij ophalen van de kinderen,  

(Apetito)  

18.00-18.30 Afsluiting 

 
Dagdeel durende activiteit voor peuters 
Soms worden kinderen uit de peutergroepen meegevraagd door één van de pedagogisch medewerkers om 

een activiteit te ondernemen, zoals knutselen, yoga, naar de bieb gaan, enz.. De kinderen die mee gaan 

zijn peuters, die de stap ook aandurven om de wereld om zich heen meer te verkennen. Het aanbod binnen 

die “activiteitengroep “ kan meer toegespitst worden op speel-leeractiviteiten bijvoorbeeld ter voorbereiding 

op de overgang naar de basisschool.  

De pedagogisch medewerkers bekijken per groep, hoeveel peuters die mee willen mogen deelnemen 

aan betreffende activiteit. Een kind dat aan de “activiteitengroep” deelneemt kan ten alle tijden terug 

naar de eigen stamgroep. 

 
 
 
 
 
 

Dagritme kaarten toegevoegd 23/4-21 
 
Een vertrouwd dagritme geeft houvast aan kinderen en pedagogisch medewerkers. 
Op elke kaart is een activiteit van de dag afgebeeld, op chronologische volgorde. De ritme kaarten geven 
inzicht in het verloop van de dag. Een zichtbaar symbool op de kaart (bijvoorbeeld een knijper) laat zien 
welk moment van de dag het op dat moment is. 

 
Doordat kinderen weten wat er komen gaat, schep je een (emotioneel) veilige omgeving. 

 
Betekenisvol 
Dagritme kaarten zijn foto’s gemaakt van momenten op de eigen groep/locatie. Dit is voor kinderen 
betekenisvol omdat het voor hen herkenbaar is met “echte” materialen uit hun directe leefomgeving. 
 

Betrokkenheid 
De dagritme kaarten gebruiken we om samen met kinderen plannen te maken en terug te blikken op een 
dagdeel. 
Er wordt met kinderen gepraat over de activiteit(en) die de kinderen gaan doen, wat ze gedaan hebben en 
wat er nodig is om een ander moment weer verder te spelen. Hierdoor leren kinderen plannen maken, 
reflecteren en vervolgplannen maken. 
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Bedoelingen 
Jonge kinderen kunnen nog niet abstract denken, daarom is het goed om d.m.v. dagritme kaarten structuur 
aan te brengen in de dag. 

Door het gebruik van dagritmekaarten krijgen de kinderen overzicht, het ritme van de dag wordt 
gevisualiseerd. Kinderen snappen zo de opeenvolgende gebeurtenissen. 

 
 
 
Uitstapjes 

Wij gaan er graag op uit met de kinderen. Dat kan variëren van wandelen tot een bezoek brengen aan de 

bibliotheek. De eerste stap heeft richtlijnen opgesteld voor deze uitstapjes welke binnen onze organisatie 

jaarlijks worden geëvalueerd. In deze richtlijnen zijn zaken opgenomen als ‘ hoe groot de groep kinderen is 

en wat er meegenomen moet worden’. We zorgen ervoor dat er tijdens een uitstapje altijd een 

vaste/bekende pedagogisch medewerker meegaat. Op de locatie laten wij altijd een telefoonnummer 

achter, zodat men contact met ons kunt opnemen, voor het geval wij bijvoorbeeld nog niet terug zijn als je 

je kind komt halen. Ter herkenbaarheid van medewerkers en kinderen, zij tijdens (grotere) uitstapjes een 

de eerste stap hesje, c.q. T-shirt.  

Vervoer 

De eerste stap houdt zich aan de wettelijke regels betreffende het vervoer van kinderen en heeft daarnaast 

ook haar eigen protocollen waarin beschreven staat hoe de kinderen zo veilig mogelijk vervoerd dienen te 

worden. Wij maken op de Borretweg gebruik van een bolderkar. 

 
Feest  

 
Jarige Jet of Jop 
Waar zo veel kinderen zijn, wordt natuurlijk ook vaak feest gevierd! Als er iemand jarig is of een 
broertje/zusje heeft gekregen wordt er op de deur een aankondiging opgehangen. De jarige Jet of Jop krijgt 
een mooie muts en mag op de verjaardag-stoel zitten! De groep zingt liedjes en maakt er met allerlei 

instrumenten muziek bij. De jarige mag trakteren. Wilt je a.u.b. bij eetbare traktaties afstemmen met het 
voedingsbeleid van de eerste stap. Op de locatie is een map met allemaal leuke en gezonde 
traktatievoorbeelden waarin geen suikers en vetten zitten.  
Als je kind allergisch is of een bepaald dieet moet volgen, wil je er dan voor zorgen dat er in de groep een 
trommeltje staat met de traktatie die je kind wel mag eten? 
 

Carnaval 

De dagen van carnaval mogen de kinderen verkleed komen. En vieren we met de peuters feest op de 
speelstraat. 
 
Vader/Moederdag 
Alle kinderen ‘maken’ zelf een cadeautje voor hun vader en moeder om ze eens extra in het zonnetje te 
zetten. De cadeautjes worden door de kinderen zelf gemaakt, passend bij de ontwikkeling en interesse van 
het kind.  

 
Sinterklaas 
In de maand november/december is de locatie versierd in het thema van de Sint en zijn er allerlei 
activiteiten rond dit thema. Als Sint of Piet het niet te druk heeft, komt hij ook op de locatie op visite. 
Medewerkers zorgen met verschillende activiteiten voor een leuk feest met de kinderen. Zo worden er 
bijvoorbeeld pepernoten gebakken, poppenkast gespeeld, pietengym gedaan en mutsen gemaakt . 

 
Kerstfeest 
Na het Sintfestijn keert de rust weer terug en komt de kerstsfeer in de groep. De lichtjes in de kerstboom 
op de speelstraat en de activiteiten eromheen zorgen dat we Kerst intens beleven. 

 
Naar de basisschool 
Ook het afscheid nemen van de kinderdagopvang wordt gevierd. Kinderen worden groot en de volgende 

fase komt in zicht…de basisschool!. Kind en ouder(s) worden op de laatste opvang dag door de kinderen en 
pedagogisch medewerkers van de groep uitgezwaaid …daaaaag veel plezier op de basisschool!  
 
 

 
 
 

Wil je een keer meedoen met een activiteit of het verjaardagsfeestje van je kind meevieren?  
Overleg dit dan met de pedagogisch medewerker van de groep! 

Je bent van harte welkom! 
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Ontwikkelingsgerichte en themagerichte activiteiten 

 
Werken met thema’s 
‘Startblokken’ van Basisontwikkeling is een methode om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te 
stimuleren, het is één van de Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s. In het door de pedagogisch 
medewerker begeleide en gestuurde spel liggen namelijk volop mogelijkheden om taal en denken uit te 
lokken en te stimuleren. En betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve 

betrokkenheid van kinderen uit. 
 
De brede ontwikkeling van kinderen staat bij Startblokken voorop. Sociaal competent handelen, 
taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid 
versterken elkaar. Vanuit veiligheid, geborgenheid en zelfvertrouwen kunnen kinderen zich ook sociaal 
emotioneel optimaal ontwikkelen. 
Gezamenlijke thema's zorgen ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden. Elk thema wordt 

ondersteund door één prentenboek dat centraal staat. Naast andere verhaaltjes of prentenboeken komt dit 
boek gedurende het hele thema terug. Ieder keer gekoppeld aan een andere activiteit. 
Spelactiviteiten vormen het hart van Startblokken van Basisontwikkeling. Niet alleen omdat jonge kinderen 
niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en 

ontwikkelingsprocessen. Peuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat 
het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich 
optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden 

en zich aan regels te houden. Spel met lezen, schrijven, rekenen & wiskunde. Maar ook spel waarin de 
kleine en de grote motoriek wordt gestimuleerd. 
De materialen die we daarbij gebruiken lenen we zoveel mogelijk uit de “echte” wereld. Bijvoorbeeld bij een 
thema als “winkel” hebben we echte, lege verpakkingen van producten uit een winkel, bij voorkeur een 
“echte” kassa etc. Startblokken laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in taal, sociale-communicatieve 
vaardigheden, rekenen en motoriek. De pedagogisch medewerkers besluiten in onderling overleg welk 

thema ze kiezen. 
 
 
 pedagogich medewerkers en/of in de ideeën bus in de hal.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Thema keuze 
 
De keuze voor een  thema hangt af van de betekenis, die het thema heeft of kan krijgen voor het kind. 
Voor jongere kinderen kan de keuze het best ‘alledaags en dicht bij huis’ worden gehouden. Onderwerpen 
als ‘kapper’, ‘auto´s’, ‘knuffels’, ‘bakker’ en ‘schoenenwinkel’ zijn voor alle kinderen heel herkenbaar en 
inspirerend. Maar ze zijn ook enthousiast over onderwerpen die een beroep op de verbeelding doen zoals: 

‘ridders en kastelen’. De natuur biedt ook interessante thema´s als ‘sneeuw’ en ‘dieren’. Er zijn thema´s, 
die meer mogelijkheden bieden voor rollenspel, bijvoorbeeld ‘schoenenwinkel’ en er zijn thema´s waar de 
taalontwikkeling een grotere plek krijgt. Tijdens de themaweken worden verschillende soorten activiteiten 
aangeboden, die vaak tegelijkertijd de ontwikkeling op het gebied van denken bevorderen. Andere 
activiteiten zijn: kringactiviteiten, uitstapjes, knutselactiviteiten en spelactiviteiten. 

De pedagogisch medewerkers besluiten in onderling overleg welk thema ze kiezen. 
2x per jaar werken we met locatie overstijgende thema’s, deze worden door een projectteam georganiseerd 

voor alle peuteropvang locaties van ‘de eerste stap’. Jaarlijks sluiten we voor minimaal 1 thema aan bij de 
onderbouw van KC de Graaff. 
 
Gezamenlijke thema's zorgen ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden. Elk thema wordt 
ondersteund door één prentenboek dat centraal staat. Naast andere verhaaltjes of prentenboeken komt dit 
boek gedurende het hele thema terug. Iedere keer gekoppeld aan een andere activiteit. 
Spelactiviteiten vormen het hart van Startblokken van Basisontwikkeling. Niet alleen omdat jonge kinderen 

niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en 
ontwikkelingsprocessen. Peuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat 

We vinden het erg leuk als ouders actief deel nemen aan het thema; ideeën kunnen worden 

aangedragen bij pedagogisch medewerkers.  
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het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich 
optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden 
en zich aan regels te houden. Spel met lezen, schrijven, rekenen & wiskunde. Maar ook spel waarin de 
kleine en de grote motoriek wordt gestimuleerd. 

De materialen die we daarbij gebruiken lenen we zoveel mogelijk uit de “echte” wereld. Bijvoorbeeld bij een 
thema als “winkel” hebben we echte, lege verpakkingen van producten uit een winkel, bij voorkeur een 

“echte” kassa etc. Startblokken laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in taal, sociale-communicatieve 
vaardigheden, rekenen en motoriek. De pedagogisch medewerkers besluiten in onderling overleg welk 
thema ze kiezen. 
 
 
Themabrief 
De thema’s worden in activiteiten uitgewerkt middels het bovenstaand web model. Ouders ontvangen bij 

ieder thema een activiteiten brief waarin zij kunnen lezen welke ontwikkelingsgerichte activiteiten er binnen 
het thema worden aangeboden. De activiteitenbrief wordt via het ouderportaal verspreid. Op deze manier 
kunnen ouders ook thuis, met hun kinderen op dit thema inspelen.  
Een voorbeeld van een activiteitenbrief (peuters) is toegevoegd in bijlage 2. 
 

Toegevoegd 23/4/21 
`Werkjes mee naar huis` 
Bij de visie van startblokken staat de spel centraal. Dit betekent dat producten in de vorm van “werkjes” 

ondergeschikt zijn aan het spel, het proces. Wanneer er knutselwerkjes gemaakt worden gedurende een 
thema worden dan geven we ze bewust mee tijdens de weken dat we met het thema werken. Kinderen 
kunnen zo thuis laten zien wat ze hebben gemaakt en worden op die manier uitgedaagd om ook thuis over 

het thema te vertellen. Ouders worden op deze manier ook  betrokken bij het thema.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De thema’s worden in activiteiten uitgewerkt middels onderstaand web model.  
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Een voorbeeld van een activiteitenbrief (peuters) is toegevoegd in bijlage 2. 

 
Toegevoegd 23/4/21 
Bij de visie van startblokken staat de spel centraal. Dit betekent dat producten in de vorm van “werkjes” 
ondergeschikt zijn aan het spel, het proces. Wanneer er knutselwerkjes gemaakt worden gedurende een 
thema worden dan geven we ze bewust mee tijdens de weken dat we met het thema werken. Kinderen 

kunnen zo thuis laten zien wat ze hebben gemaakt en worden op die manier uitgedaagd om ook thuis over 
het thema te vertellen. Ouders worden op deze manier ook  betrokken bij het thema.  

 
(Voor)Lezen  
 

 

 

 

 

Samen in een boek kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhalen vertellen en er naar 

luisteren. In iedere groep staat een krat met boeken naast de bank. Kinderen kunnen daar zelf een boek uit 

pakken en gaan lezen, kijken en voelen. Een paar keer per dag maken de pedagogisch medewerkers tijd 

om met de baby’s en kinderen te lezen.  

Lezen is ook belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Lezen bevordert de 

woordenschat. Samen lezen zorgt voor herkenning en gezelligheid. 

Lezen is een rijke en plezierige activiteit voor kinderen, maar ook voor ouders en pedagogisch 

medewerkers! 

 

 

 

Binnen ‘de eerste stap vinden we lezen met jonge kinderen belangrijk. Het prikkelt de fantasie en 

ontwikkelt het taalgevoel en daar profiteert een kind zijn/haar hele leven van. Kinderen die vroeg in 
aanraking komen met boeken hebben straks een voorsprong op de basisschool. 
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Boekstart 

Boekstart is een programma wat het voorlezen wil bevorderen. De eerste stap, 

neemt deel aan het project Boekstart in de Kinderopvang in samenwerking met de 

Bibliotheek. De pedagogisch medewerkers van de locatie zijn geschoold in 

‘Interactief Voorlezen’. Daarnaast zijn twee pedagogisch medewerkers van onze 

locatie geschoold als voorleescoördinator. Zij coördineren alle leesactiviteiten op 

locatie vaak in samenwerking met de bibliotheek. https://www.boekstart.nl/ . 

Jaarlijks wordt er een (voor)leesplan gemaakt voor de locatie waarin de planning van 

activiteiten en de Startblokken thema’s is opgenomen. 

 

 
 
 
Deskundige medewerkers 

 
Beroepskwalificaties 

Alle medewerkers van ‘de eerste stap’, vast dan wel inval, beschikken over een voor de werkzaamheden 

passende beroepskwalificatie conform de CAO kinderopvang.  

Ook hebben alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die bij ‘de eerste stap’ werken een VOG (verklaring 

omtrent gedrag) en zijn zij gekoppeld in het ‘personenregister” 

 

Opleidingsplan (VE) 

Om de medewerkers KDO mogelijkheden te bieden om zichzelf verder te ontwikkelen bieden wij diverse 

trainingen aan. Jaarlijks stellen we een opleidingsplan samen waarin alle verplichte en vrijwillige trainingen 

zijn opgenomen. Het opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd.  

 

Voor elke locatie VE is een opleidingsplan opgesteld dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze 
de kennis en vaardigheden van de beroepskracht VE met betrekking tot de kennis en vaardigheden, 
genoemd, onder a tot en met e, worden onderhouden.  

a)het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b)het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c)het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse 
educatie, 
d)het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e) het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een 

zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie 

 

Jaarlijks wordt het locatieplan VE geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

Vroeg signalering 

Wij hebben als kinderopvangorganisatie een grote verantwoordelijkheid op het gebied van signaleren van 
zorgen om het kind en/of de opvoedingssituatie. Van beroepskrachten wordt verwacht dat zij signalen 
herkennen en daar een adequaat gevolg aan kunnen geven. In de groepsoverleggen worden deze signalen 

gedeeld met de manager en de eerste te nemen stappen afgesproken, o.a. het inschakelen van de 

zorgcoördinator.  Middels een training vroeg signalering worden medewerkers getraind in het observeren en 
signaleren van zorg bij kinderen, het invullen van een plan van aanpak en het voeren van oudergesprekken. 
Daarnaast wordt de meldcode kindermishandeling behandeld, hierbij komt aan de orde; hoe te handelen bij 
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie of binnen de opvang en bij 
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

 

 

Programma voor VE Startblokken 

Startblokken is een erkend VE-programma waarin de pedagogisch medewerkers zijn geschoold. 

https://www.boekstart.nl/
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‘De eerste stap’ gebruikt de methode Startblokken om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. We 

hebben gecertificeerde trainers in dienst om interne trainingen te geven. Alle pedagogisch medewerkers zijn 

opgeleid in Startblokken. Jaarlijks zijn er locatie gebonden werkbijeenkomsten Startblokken onder 

begeleiding van de opleidingsfunctionaris. Meer informatie over Startblokken is te vinden op 

http://www.startblokken.info/index.php/startblokken 

 

 

Gordon training, effectief communiceren 

In de Gordon training leren de pedagogisch medewerkers de Gordon-methode toe te passen en op een 

effectieve manier te communiceren met kinderen. 

De Gordonmethode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn 

verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. Het systeem benadrukt de effectieve 

communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. Het ‘win-win-principe’ staat centraal. 

Het succes van Thomas Gordon volgt vooral uit zijn vermogen om de opvoedtheorie op een concrete, 

praktische manier te vertalen.  

Uitgangspunten: 

• goed luisteren naar het kind dat je hem/haar ook echt begrijpt; 

• praten op een manier die een kind kan begrijpen; 

• conflicten oplossen op een manier dat niemand verliest; 

• zodanig afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt; 

• constructief omgaan met verschillen in waarden; 

Resultaten: 

• kinderen krijgen meer zelfvertrouwen 

• kinderen hebben meer begrip voor elkaar 

• er heerst een betere sfeer  

• er zijn minder conflicten 

• als er conflicten zijn, dan kunnen ze die beter oplossen 

• kinderen krijgen meer verantwoordelijkheidsgevoel 

• kinderen hebben positievere gevoelens 

 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers en coaching 

Vanaf 1 januari 2019 is er de wettelijk verplichte inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker.  

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben twee belangrijke 

taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. 

Anderzijds coachen ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Het onderdeel gericht op het 

pedagogisch beleid is 50 uur op jaarbasis per kindercentrum en voor het onderdeel coaching is dit 10 uur 

per fte pedagogisch medewerker (inclusief flexibele krachten), eveneens op jaarbasis. 

 

Hieronder staat hoe deze twee taken binnen ‘de eerste stap’ zijn ingevuld: 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Alle kindercentra van ‘de eerste stap’ worden aangestuurd door een manager. Zij zijn verantwoordelijk voor 

het mede ontwikkelen,  implementeren en uitvoeren  van het pedagogisch beleid in de dagelijkse praktijk. 

Zij sturen de pedagogisch medewerkers hierin aan zodat iedere medewerker werkt volgens de 

pedagogische visie van ‘de eerste stap’. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het actueel houden van het 

pedagogisch plan dat er voor iedere locatie is. Het pedagogisch beleid komt aan bod in team overleggen, 

groepsoverleggen, groepsbezoeken en bijeenkomsten doorgaande lijn.  

 
Pedagogisch coach 

Coaching is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en de 

professionele  ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Dit vindt op diverse manieren plaats: er is 

begeleiding via team- en groepsoverleggen en er zijn verplichte en vrijwillige trainingen  Daar komen 

vragen van pedagogisch medewerkers aan de orde, bijvoorbeeld hoe met bepaalde situaties rond kinderen 

om te gaan. Er zijn interactieve trainingen waar bijvoorbeeld oudergesprekken geoefend worden. 

 

http://www.startblokken.info/index.php/startblokken
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De pedagogische coaches, die sinds 1 maart 2020 zijn aangesteld, observeren en coachen pedagogisch 

medewerker(s) met betrekking tot dagelijkse werkzaamheden op de groepen aan de hand van een leerdoel 

dat in de trainingen door de pedagogisch medewerker is opgesteld. De coaching is er op gericht het leerdoel 

in de dagelijkse praktijk te behalen. 

De pedagogisch coaches tellen niet mee voor de beroepskracht-kind-ratio. Coaching door de pedagogische 

coaches vindt plaats als zij op de groep boventallig aanwezig zijn. Zij coachen vanuit  een observerende rol. 

Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de groep plaatsvindt.  

 
Het gemiddelde van 10 uur per fte per jaar, wordt zodanig verdeeld dat alle pedagogisch medewerkers per 
jaar evenredig gecoacht worden.  Het aantal uren coaching is niet gekoppeld aan de omvang van het 
dienstverband.  

 

De eerste stap heeft het coachplan opgenomen in het kwaliteitshandboek waarin o.a de uren coaching per 

locatie en medewerkers verder is uitgewerkt en omschreven.  

De urenberekening is in te zien middels onderstaande link: 

G:\1. KWALITEITSHANDBOEK NIEUW\Werkinstructies ( blauwe ordner)\PERSONEELSBELEID\Coaching\Wi 

5.7  Werkinstructie coaching.doc 

 

 

 

Ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen 
 

Kinderopvang heeft een belangrijke rol bij begeleiding van kinderen. Binnen de opvang hebben we een goed 
zicht op het welbevinden van kinderen. Bij het overgrote deel van de kinderen verloopt de ontwikkeling 
vloeiend en als vanzelf. Bij een klein deel van de kinderen zijn er kortere of langere tijd zorgen.  Kinderen 
kunnen dit op allerlei, vaak subtiele, manieren laten zien: in hun gedrag of uiterlijk, in de omgang met 
andere kinderen, volwassenen of hun ouders.  
Pedagogisch medewerkers kunnen ouders adviseren en ondersteunen, de (zorg)kinderen goed in beeld 

houden en op tijd aan de bel trekken. Wij zijn deskundige medeopvoeders en leveren daarmee een 
belangrijke bijdrage aan het welzijn van deze kinderen.  
In dit proces is de mentor de spil in de communicatie naar ouders, naar collega’s en naar externe 
zorgverleners.  
Binnen kinderopvang ‘de eerste stap’ is het duidelijk met wie pedagogisch medewerkers hun twijfels en 

zorgen kunnen bespreken: met de manager of met de zorgcoördinator. Ze zijn op de hoogte van de 

zorgstructuur. Ze weten wie er, indien nodig,  vervolgstappen zet en wie contact met de ketenpartners 
(instellingen of organisaties binnen het zorgnetwerk voor kinderen) opneemt. Er wordt een begeleidingsplan 
ingevuld, zodat de aanpak en de evt. vervolgstappen voor alle betrokkenen inzichtelijk worden.  
Bij al deze stappen worden ouders uiteraard betrokken. 
 

 

Kind-volgsysteem Kijk! 

Volgen van de ontwikkeling , KIJK! 0-4 
Een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker is om het kind te stimuleren in de ontwikkeling. Om 
na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen heeft 
de pedagogisch medewerker zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind. Voor de kinderen van de 
Peuteropvang en KDO gebruiken we het digitaal registratiesysteem KIJK! Tijdens speel- werkmomenten 
observeert en noteert de pedagogisch medewerker of een kind zich veilig voelt, de mate van betrokkenheid 

en ontwikkeling van het kind per ontwikkelingsgebied. De notities worden later verwerkt en geregistreerd in 
de digitale KIJK! 
Kijk! is bedoeld om enerzijds de totale ontwikkeling van een kind in beeld te brengen, anderzijds om hieruit 

aandachtspunten te halen om de ontwikkeling van kinderen gericht te kunnen stimuleren. 
KIJK! is een hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van een kind (met ouders, met 
collega’s, en indien gewenst met externen) en als uitgangspunt om eventueel indien nodig verdere stappen 
te zetten. 

 
De KIJK wordt alleen digitaal doorgestuurd naar de intern begeleider van school en/of BSO/KDO als ouders 
daarvan op de hoogte zijn gebracht en daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. 
 
Frequentie invullen KIJK!  

Basiskenmerken 

 3-4maanden  na plaatsing de basiskenmerken invullen 

file://///vdhdesdc01/data$/De%20Eerste%20Stap/gast/1.%20KWALITEITSHANDBOEK%20NIEUW/Werkinstructies%20(%20blauwe%20ordner)/PERSONEELSBELEID/Coaching/Wi%205.7%20%20Werkinstructie%20coaching.doc
file://///vdhdesdc01/data$/De%20Eerste%20Stap/gast/1.%20KWALITEITSHANDBOEK%20NIEUW/Werkinstructies%20(%20blauwe%20ordner)/PERSONEELSBELEID/Coaching/Wi%205.7%20%20Werkinstructie%20coaching.doc
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Betrokkenheid en ontwikkelingslijnen 

2 keer per (levens)jaar 

Als er sprake is van een begeleidingsplan dan is de ontwikkelvraag bepalend voor de frequentie 

van het invullen van de KIJK of onderdelen van de KIJK!. 
 

 
Oudergesprekken KIJK 

Voordat een kind op de opvang start, vindt er een intake gesprek plaats. Ouders worden tijdens de intake 
op de hoogte gesteld van de Kijk! registratie  
Daarnaast krijgen ouders jaarlijks een uitnodiging voor een 10-minutengesprek. De ingevulde KIJK! is de 
basis voor dit gesprek. Uiteraard kunnen ouders ten alle tijden zelf een gesprek aanvragen. 
De mentor houdt zelf een overzicht bij (overzicht kinderen besproken in groepsoverleg)van de kinderen, die 
besproken zijn en wanneer Kijk! is ingevuld en oudergesprekken zijn geweest.  
 

Begeleidingsplan 
Als er naar aanleiding van KIJK een ontwikkelbehoefte is geconstateerd zal er een begeleidingsplan worden 
gemaakt.  
Het afstemmen van extra aanbod middels een begeleidingsplan wordt besproken met de ouders. In het plan 
wordt vastgelegd waar de ontwikkelbehoefte van het kind zit, welke doelen er worden gesteld en wat er 
concreet aan activiteiten aangeboden gaat worden. Tevens wordt vastgelegd voor welke periode er met 

deze doelen gewerkt gaat worden en wanneer er een evaluatie moment plaatsvind. De opbrengsten van de 

in het begeleidingsplan ingezette acties worden met de ouders besproken. 
 
Overdracht en doorgaande lijn primair onderwijs/BSO 
We zorgen voor een doorlopende ontwikkellijn naar basisonderwijs en –indien van toepassing- BSO middels 
overdracht van de ontwikkeling van het kind aan de hand van de KIJK! registratie. 
Bij het laatste 10 minuten gesprek dat de mentor vanuit de dagopvang/peuteropvang met ouders heeft 

vraagt de mentor schriftelijk toestemming aan ouders voor de overdracht van de KIJK! naar school/BSO.  
Voor een kind met meer ondersteuningsbehoefte zal een ook “warme” (mondelinge) overdracht 
plaatsvinden, zodat het kind een goede start kan maken binnen het onderwijs/BSO. 
 
Tijdens de warme overdracht wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind en wordt 
aangegeven hoe en op welk gebied het kind binnen de opvang begeleid is. Dit kan zijn op het gebied van: 
taal, rekenen, motoriek, of de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. 

 

Beide scholen op Campus Grave West  maken ook gebruik van KIJK! digitaal voor de onderbouw. 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is er een overleg structuur doorgaande lijn Campus Grave West 

vastgesteld om de samenwerking te intensiveren, er zijn afspraken gemaakt over de overdrachten , hoe 
deze te borgen en evalueren.  
Het doel van de samenwerking is om de doorgaande lijn van voorschoolse opvang naar primair onderwijs te 
optimaliseren. 
 

Samenwerking met Ketenpartners  

‘De eerste stap’ heeft een nauwe samenwerking met de ketenpartners binnen Grave  
Er zijn directe lijnen met het Primair onderwijs, Stromenland (onderwijsondersteuning), het centrum Jeugd 
en Gezin land van Cuijk en met Jeugdgezondheidzorg (GGD). Een logopedist en fysiotherapeut houden 2 
maal per jaar een inloop spreekuur hier op KDO Borretweg. Ouders en medewerkers kunnen dan terecht 

met vragen of voor advies. 
Aan ouders wordt expliciet om toestemming gevraagd wanneer we in overleg willen met deze 
ketenpartners. 
 
Zorg coördinator 
De zorgcoördinator van ‘de eerste stap’ coördineert de zorg binnen ‘de eerste stap’, Grave. 
Taken van de zorgcoördinator zijn: 

 coördineren van de zorg rondom kinderen, die van de opvang gebruik maken; 

 advisering aan managers en pedagogisch medewerkers met betrekking tot ontwikkeling van 
kinderen (b.v. op locatie, in het team deskundigheidsbevordering);  

 contacten met externe instellingen onderhouden; informatie uitwisselen, verwijzen en 
terugkoppelen;  
 

De zorg coördinator van de eerste stap Grave is tevens voorzitter van het advies overleg. 
 
Advies overleg Grave 0-4 jaar  
Het advies overleg heeft tot doel te streven naar een sluitende zorgketen voor kinderen van 0-4 jaar. Een 
ontwikkeling en/of ondersteuningsvraag met betrekking tot kinderen van 0-4 jaar, die binnen het gezin, de 
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kinderopvang of zorginstellingen niet beantwoord kan worden, bespreken en de juiste hulp aanbieden. Met 
de verschillende (zorg)partners kan er breed gekeken worden. 
Een deskundige vanuit het adviesteam gaat, na overleg met ouders, eventueel observeren en de informatie 
van thuis en andere plaatsen, zoals kinderopvang, verzamelen. Van hieruit wordt samen met ouders een 

plan van aanpak gemaakt.  
Dit plan zal leiden naar de meest passende opvang of onderwijs voor het kind. Het streven is dat dit de 

reguliere opvang of onderwijs is, zo nodig met deskundige ondersteuning. Als onderzoek of behandeling 
gewenst is dan wordt dit ook op de voor het kind vertrouwde plaats gedaan, zoveel mogelijk in Grave 
dichtbij huis.  
 
Startblokken programma voor VE 
Binnen ‘de eerste stap’ wordt gewerkt met het VE-programma Startblokken. Aan peuters met een 
ontwikkelingsachterstand wordt extra ondersteuning geboden om eventuele achterstanden voor de start in 

het basisonderwijs te verminderen of zelfs op te heffen. Startblokken is veel méér dan uitbreiden van 
woordenschat en taal. Spel is de basis en het is de kunst van de pedagogisch medewerkers om hieraan op 
het juiste moment mee te doen en het spel te verdiepen en te verrijken   
 

 ‘Startblokken’ is een methode om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te stimuleren, het is één 
van de erkende Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s. In het door de pedagogisch medewerker 
begeleide en gestuurde spel liggen namelijk volop mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te 
stimuleren. En betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van 

kinderen uit. 
Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak van alle ontwikkelingsgebieden samen.  

 
Van belang hierbij is de werkwijze: het begeleiden van activiteiten van  kinderen. Gericht op een hoger- 
cognitief, communicatief- plan krijgen van het handelen. Dit veronderstelt enerzijds dat een kind intrinsiek 
gemotiveerd speelt, ontdekt, construeert en problemen oplost, door middel van specifieke activiteiten. 
Anderzijds wordt een sensitieve- en responsieve pedagogisch medewerker verondersteld, die volgt, 
meedoet en inzicht heeft in zowel het ontwikkelingsproces van het individuele kind als in de structuur van 
de activiteit.  

 
 
 

VE, Voorschoolse Educatie* voor doelgroep kinderen  
*In bijlage 1 is het VE beleid uitgebreid omschreven. 

 
VE indicatie 
Een kind dat extra ondersteuning nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, kan gebruik maken van 

voorschoolse educatie. Een kind mag dan 2 dagdelen extra gebruik maken van de peuteropvang . Hiervoor 
is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt door de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) verstrekt. 
Een VE plaats loopt niet automatisch door tot het kind 4 jaar is, maar kan stopgezet worden, zodra de 
ontwikkeling naar wens verloopt. De Kijk! en een begeleidingsplan is de leidraad om zijn/haar ontwikkeling 

goed te volgen en in beeld te brengen. 
 
Extra uren aanbod VE 
Peuteropvang (VE) bieden we vanaf schooljaar 2020-2021 aan in twee ochtenden van ieder 4 uur.  
Voor peuters vanaf 2,5 jaar, mét een VE indicatie geldt dat zij twee extra ochtenden komen, dus wekelijks 
in totaal 16 uur. Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen tot aan de overgang naar de basisschool gebruik maken van 

VE.  
Net als het basisonderwijs is de peuteropvang 40 weken per jaar geopend.  
In uren uitgedrukt krijgen kinderen met VVE in totaal 60 weken x 16 uur per week = 960 uur VE 
aangeboden. 
 

Doelen voor VE met erkend programma 
Er zijn voor drie ontwikkelingsgebieden doelen ontwikkeld en verder uitgewerkt, namelijk taal, rekenen en 

sociaal-emotioneel. Deze doelen brengen de ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld. Er is in 

kaart gebracht wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuteropvang/kinderdagverblijf) en 

aan het eind van groep 2 bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan, 

om uiteindelijk met vertrouwen te kunnen starten in groep 3.  

 

Wij werken aan deze doelen aan de hand van Startblokken, een erkend programma voor VE. 

 
1. Rekenontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar (SLO) 

http://www.slo.nl/downloads/documenten/Schemas__Rekenen-Wiskunde__MR.pdf 

 

http://www.slo.nl/downloads/documenten/Schemas__Rekenen-Wiskunde__MR.pdf
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2. Taalontwikkeling van het jonge kind: de doelen (SLO) 

http://www.focusvroegschool.nl/internet123/oberon/site.nsf/vimgfiles/CLIC-

89HK3Q/$file/Schemas_Nederlandse_taal_versie6_LR.pdf 

 

3. Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen (SLO) 

http://www.slo.nl/downloads/documenten/Sociaal-
emotioneel___20aanvang_20groep_201__uitwerkingen.pdf/ 
 
 

 

Ondersteuning voor pedagogisch medewerkers door andere 

volwassenen 
De pedagogisch medewerkers worden ondersteund door een team, dat niet altijd direct zichtbaar is, maar 

zeker wel ondersteuning biedt daar waar nodig is.  

 

(assistent) Manager 

Samen met de (assistent) manager wordt in team overleggen de dagelijkse praktijk besproken. In 

groepsoverleggen wordt o.a. het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen met de manager 

doorgesproken. Daar waar meer ondersteuning nodig is, en dat kan voor de pedagogisch medewerker of 

voor kind en ouders nodig zijn, kan de manager de opleidingsfunctionaris, zorgcoördinator of pedagogisch 

coach inzetten. De pedagogisch coach kan een pedagogisch medewerker coachen (coaching on the job). De 

opleidingsfunctionaris verzorgt trainingen. De trainingen sluiten aan op de werkwijze van de kinderopvang 

en op de behoeften van de pedagogisch medewerkers. De zorgcoördinator kijkt mee, zodra er meer 

ondersteuningsbehoefte voor het kind en/of de gezinssituatie nodig is, dan geboden kan worden op de 

groepen.  

De assistent managers zorgen voor de kind planningen en personeelsplanning. Daarnaast bieden zij 

pedagogisch  medewerkers ondersteuning en zijn een vraagbaak voor praktische vragen en wensen van 

ouders.  

 

Invalkracht 

Uiteraard hebben de pedagogisch medewerkers ook vakantie of kunnen zij afwezig zijn door ziekte. Dan 

maken wij gebruik van invalkrachten. Invalkrachten zijn pedagogisch medewerkers die binnen de invalpool 

van eerste stap werken en bekend zijn met de algemene werkwijze van de eerste stap.  

Om continuïteit te waarborgen streven we naar de inzet van invalkrachten die bekend zijn op de locatie. Er 

zijn een aantal invalkrachten in dienst op locatie Borretweg. Daarnaast kunnen we een beroep doen op 

invalkrachten uit de eigen invalpool van ‘de eerste stap’ 

Voor de Peuteropvang(VE) voldoet een ingezette invalkracht aan de eisen en diploma’s VE. 

Uiteraard hebben ook onze invalkrachten vakantie of kunnen zij afwezig zijn door ziekte. In dat geval zullen 

we een beroep doen op het uitzendbureau. 

 

Huishoudelijke hulp  
Iedere dag is onze vaste huishoudelijk medewerker aanwezig. Hij zorgt o.a. voor de dagelijkse hygiëne van 

de toiletten, speelstraat, keuken en andere ruimten. De huishoudelijk medewerker werkt meestal buiten de 

openingstijden van de opvang. 

 

Stagiaires en Medewerker opleiden 

‘De eerste stap’ is een organisatie die zich open stelt voor verschillende stagevormen om o.a. bekendheid te 

maken voor een vak binnen de kinderopvang, toekomstig personeel op te leiden en ook om 

maatschappelijke verantwoording te nemen.  
 

De eerste stap is een erkend leerbedrijf en biedt leerlingen en/of stagiaires de gelegenheid om met de 

praktijk van de kinderopvang kennis te maken en leerdoelen te behalen. De visie op leren is dat studenten 

ook uitgedaagd moeten worden om te leren. Dit is alleen mogelijk als zij ook taken zelfstandig mogen 

uitvoeren, dit hangt wel samen met de opleiding die zij volgen. De pedagogisch medewerkers begeleiden de 

stagiair(e) tijdens het werk in de groep. Afhankelijk van de fase van zijn/haar leerproces worden er 

leersituaties gecreëerd . Naarmate het einde van de opleiding nadert, zullen de leersituaties meer 

zelfstandigheid van de stagiair(e) vereisen. 

http://www.focusvroegschool.nl/internet123/oberon/site.nsf/vimgfiles/CLIC-89HK3Q/$file/Schemas_Nederlandse_taal_versie6_LR.pdf
http://www.focusvroegschool.nl/internet123/oberon/site.nsf/vimgfiles/CLIC-89HK3Q/$file/Schemas_Nederlandse_taal_versie6_LR.pdf
http://www.slo.nl/downloads/documenten/Sociaal-emotioneel___20aanvang_20groep_201__uitwerkingen.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/documenten/Sociaal-emotioneel___20aanvang_20groep_201__uitwerkingen.pdf/
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Op het einde van de stagperiode zal de stagiair(e) onder toezicht, zelfstandig een groep moeten kunnen 

draaien. Om dit te bereiken wordt een derdejaars leerling incidenteel ingezet naast een pedagogisch 

medewerker. De stagiaires draaien boventallig mee op de groepen en voeren opdrachten uit voor hun 

opleiding. Ze doen alles wat beroepskrachten ook doen met uitzondering van: invullen Kijk, zelfstandig 

voeren van oudergesprekken en zijn niet verantwoordelijk voor de groep.    

 

De stagiaires staan onder begeleiding van de medewerker opleiden van ‘de eerste stap’. De medewerker 

opleiden biedt ondersteuning aan stagiaires en indirect ook aan de pedagogisch medewerkers van de 

groepen. Op locatie worden stagiaires begeleidt door onze pedagogisch medewerkers. Op de Borretweg zijn 

jaarlijks stagiaires aanwezig. Zij zijn gekoppeld aan een vaste groep waar zij hun stage doorlopen. De 

stagiaires zijn op vaste dagen in de week aanwezig, in het bezit van een VOG en gekoppeld in het personen 

register.  
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Bijlage 1: VVE werkplan ‘de eerste stap’ 2021-2022 
 

 
Inleiding 

De vroege kinderjaren (0-6 jaar) zijn voor de ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. In deze jaren vindt 
de snelste ontwikkeling plaats, zowel op taal, motorisch, cognitief als sociaal emotioneel gebied. In deze 
eerste kinderjaren blijken aanzienlijke verschillen in de ontwikkeling van de kinderen te ontstaan. De 

kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de communicatie met kinderen is van grote invloed op de 
individuele educatieve ontwikkeling. Op jonge leeftijd opgelopen achterstanden in educatieve ontwikkeling 
hebben grote gevolgen voor het individu en uiteindelijk ook voor de hele samenleving. Het is dus belangrijk 
dat kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd zich goed kunnen ontwikkelen, zodat ze succesvol deel 

kunnen nemen aan schoolse activiteiten en vervolgens later zelfstandig en zelfverantwoordelijk aan de 
maatschappij kunnen deelnemen. 
 
In dit werkplan beschrijven wij hoe we binnen ‘de eerste stap’ peuteropvang werken aan de voorschoolse 
educatie voor peuters van 2-4 jaar. 
 

Visie op Voorschoolse educatie (VE) 
Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral door middel van spel. Het spel is hoofdzakelijk een spontane 
bezigheid, gebaseerd op de eigen interesse. Ze ontwikkelen zich doordat ze onbewust telkens datgene 
kiezen waardoor ze een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen maken. Bij kinderen die Voorschoolse 
Educatie nodig hebben (doelgroep peuters) is er een hapering in die natuurlijke ontwikkeling en is het van 
belang de ontwikkeling zoveel mogelijk gericht te stimuleren. Dat doen we door in de peuteropvang: 

 te zorgen voor een veilige stimulerende omgeving 

 de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen  

 bij te dragen aan interactie door middel van veel verschillende spelvormen  
 kinderen te stimuleren na te denken over hun eigen prestaties en het bedenken van oplossingen 

  
Het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak van alle 
ontwikkelingsgebieden samen: zien, handelen, voelen en ruiken. 
 

Locaties voor Voorschoolse Educatie 
Schooljaar ‘20-‘21 zijn er 2 locaties peuteropvang VE van de eerste stap in de Gemeente Grave. Op beide 
locaties wordt minimaal 4 dagdelen peuteropvang (16 uur) VE aangeboden. Beide peuteropvang locaties 
zijn nauw verbonden met een of meerdere basisscholen. 
 
Doelgroep peuters 

Peuters die een VE indicatie hebben, doelgroep peuters, komen in plaats van twee dagdelen, vier dagdelen 
naar de peuteropvang. In totaal minimaal 16 uur per week. Deelname aan extra dagdelen is gratis. De 
indicatie wordt afgegeven door de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). 
 
Volgsysteem en zorgstructuur  

Binnen ‘de eerste stap’ wordt voor alle kinderen het volginstrument Kijk! gehanteerd. Kijk! is bedoeld om 
enerzijds de totale ontwikkeling van een kind in beeld te brengen, anderzijds om te bepalen welke 

aandachtsgebieden om een specifieke aanpak vragen en om de ontwikkeling van kinderen gericht te kunnen 
stimuleren 
Voor VE kinderen wordt er door de mentor altijd een begeleidingsplan gemaakt op basis van de indicatie 
Het begeleidingsplan wordt afgestemd i.s.m. de manager en waar nodig met de zorgcoördinator. 
 
Begeleidingsplan  

Nadat het volgsysteem Kijk is ingevuld is, is inzichtelijk op welke ontwikkelingsgebieden een kind niet 

leeftijdsadequaat functioneert. Als de ontwikkelbehoefte helder is wordt er een begeleidingsplan gemaakt.  
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Het afstemmen van het aanbod (VVE taal, rekenen, motoriek,  en sociaal-emotionele ontwikkeling) middels 

een begeleidingsplan wordt besproken met de ouders. In het plan wordt vastgelegd waar de 

ontwikkelbehoefte van het kind zit, welke doelen er worden gesteld en wat er concreet aan activiteiten 

aangeboden gaat worden. Tevens wordt vastgelegd voor welke periode er met deze doelen gewerkt gaat 

worden en wanneer er een evaluatie moment plaatsvind. De opbrengsten van de in het begeleidingsplan 

ingezette acties worden met de ouders besproken. 

Aan het eind van de opvang periode vindt er een warme overdracht plaats naar de basisschool. Bij deze 
overdracht zijn zowel, ouders, mentor en de leerkracht van groep 1 aanwezig. De KIJK! de ingezette acties 
en opbrengsten n.a.v. het begeleidingsplan  worden dan besproken. 
 
 
Zorgstructuur 
De zorgcoördinator van ‘de eerste stap’ coördineert de zorg binnen de gehele organisatie. 

Taken van de zorgcoördinator zijn: 

 coördineren van de zorg rondom kinderen, die van de opvang gebruik maken; 

 advisering aan managers en pedagogisch medewerkers met betrekking tot ontwikkeling van 
kinderen (b.v. op locatie, in het team deskundigheidsbevordering);  

 contacten met externe instellingen onderhouden; informatie uitwisselen, verwijzen en 
terugkoppelen;  

 voorzitter advies overleg. 

 
Advies overleg 0-4 jaar  
Het advies overleg heeft tot doel te streven naar een sluitende zorgketen voor kinderen van 0-4 jaar. Een 

ontwikkeling en/of ondersteuningsvraag met betrekking tot kinderen van 0-4 jaar, die binnen het gezin, de 
kinderopvang of zorginstellingen niet beantwoord kan worden, bespreken en de juiste hulp aanbieden. Met 
de verschillende (zorg)partners kan er breed gekeken worden. 
Een deskundige vanuit het adviesteam gaat, na overleg met ouders, eventueel observeren en de informatie 
van thuis en andere plaatsen, zoals kinderopvang, verzamelen. Van hieruit wordt samen met ouders een 
plan van aanpak gemaakt.  
Dit plan zal leiden naar de meest passende opvang of onderwijs voor het kind. Het streven is dat dit de 

reguliere opvang of onderwijs is, zo nodig met deskundige ondersteuning. Als onderzoek of behandeling 
gewenst is dan wordt dit ook op de voor het kind vertrouwde plaats gedaan, zoveel mogelijk in Grave 
dichtbij huis.  
 
Voor- en Vroegschools Educatie programma Startblokken 
Binnen ‘de eerste stap’ wordt gewerkt met het VVE-programma Startblokken. Aan peuters met een 

ontwikkelingsachterstand wordt extra ondersteuning geboden om eventuele achterstanden voor de start in 

het basisonderwijs te verminderen of zelfs op te heffen. Startblokken is veel méér dan uitbreiden van 
woordenschat en taal. Spel is de basis en het is de kunst van de pedagogisch medewerkers om hieraan op 
het juiste moment mee te doen en het spel te verdiepen en te verrijken   
 
 ‘Startblokken’ is een methode om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te stimuleren, het is één 
van de erkende Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s. In het door de pedagogisch medewerker 

begeleide en gestuurde spel liggen namelijk volop mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te 
stimuleren. En betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van 
kinderen uit. 
Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak van alle ontwikkelingsgebieden samen.  
 
Van belang hierbij is de werkwijze: het begeleiden van activiteiten van kinderen. Gericht op een hoger- 
cognitief, communicatief- plan krijgen van het handelen. Dit veronderstelt enerzijds dat een kind intrinsiek 

gemotiveerd speelt, ontdekt, construeert en problemen oplost, door middel van specifieke activiteiten. 
Anderzijds wordt een sensitieve- en responsieve pedagogisch medewerker verondersteld, die volgt, 
meedoet en inzicht heeft in zowel het ontwikkelingsproces van het individuele kind als in de structuur van 
de activiteit.  

 
Uit onderzoek blijkt dat de deskundigheid van de pedagogisch medewerker  belangrijker is dan het 

gehanteerde VVE programma.  
Binnen ‘de eerste stap’ werken we op diverse manieren aan het up to date houden van de deskundigheid 
van de pedagogisch medewerkers: 
 
- goed aannamebeleid 
- onderlinge feedback (tussen pedagogisch medewerkers) 
- observatie en feedback in de groepen door leidinggevenden  

- individuele coaching van de pedagogisch medewerkers  
- terugkoppeling en bespreking van ervaringen in team-overleggen en groepsoverleggen 
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- gezamenlijk ontwikkelen en evalueren van activiteiten 
- uitgebreid opleidingsplan 
- leren van elkaar 
 

 
Hoe stimuleert de pedagogisch medewerker de ontwikkeling op de vier ontwikkelingsgebieden?3 

 
Zes keer per jaar wordt een thema voor een periode van vier tot zes weken ingepland volgens de methode 
‘Startblokken’. Het thema is dan volop te zien, te voelen én te ruiken op de locatie. Er worden hoeken in de 
groepsruimte ingericht die met het thema samenhangen.  Vooraf wordt een plan gemaakt (webmodel) hoe 
het thema wordt uitgewerkt. Het thema en de daarbij behorende activiteiten komen in een activiteitenbrief 
te staan, zodat ouders samen met hun  kinderen op dit thema kunnen inspelen en weten welke activiteiten 
er op de verschillende ontwikkelingsgebieden worden aangeboden. Ouders krijgen de gelegenheid om actief 

deel te nemen aan het thema; ideeën kunnen worden aangedragen bij pedagogisch medewerkers. 
 
Aan de hand van het web model plannen de PM spelactiviteiten waarbij alle 4 onderstaande 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Daarbij maken ze gebruik van “Kijk, kies, doe” (een boek dat hoort 
bij het volgsysteem Kijk!) om aansprekende activiteiten voor peuters te kiezen.  
Spel is voor peuters het belangrijkste instrument om zich te ontwikkelen. Van manipulerend spel naar 

rollenspel. Pedagogisch medewerkers besteden voor de VE kinderen specifiek aandacht aan dat wat zij in 
het begeleidingsplan per kind als doel hebben beschreven.   

 
Bekend is dat activiteiten met kleinere groepjes kinderen meer effect hebben dan de activiteiten in de totale 
groep.  
 
 

Ontwikkelingsgebieden:  
 
Taal : het komt er in eerste instantie op aan dat peuters het fijn vinden om met elkaar en de pedagogisch 
medewerkers te praten. Over concrete zaken in het hier en nu maar ook over gebeurtenissen die al voorbij 
zijn of die nog gaan komen. Peuters leren de woorden kennen die bij dagelijkse routines horen. Hoe meer 
woorden een peuter gaat begrijpen hoe gemakkelijker de peuter er toe komt deze zelf ook te gaan 
gebruiken. Bij alles wat de pedagogisch medewerker doet begeleidt zij dit met taal. Maar het gaat ook om 

geschreven en gedrukte taal. B.v. een “briefje” schrijven en het (voor)lezen van een (prenten)boek. Bij 
ieder thema staat een prentenboek centraal. Daarnaast worden er andere boeken rondom het thema 
aangeboden. 
 
Rekenen: peuters zijn veel manipulerend met materialen bezig. Dit spel is belangrijk voor de reken 

ontwikkeling. Een blokkentoren kan hoog of laag zijn, breed of smal. Een blok kan er onder of er boven 

worden gelegd etc. Allemaal begrippen die van belang zijn voor het rekenen met cijfers later.  
Aan tafel zijn er 8 bekers nodig en al tellend zet de pedagogisch medewerker ze neer. Zo zie je dat rekenen 
volop aanwezig is in dagelijkse handelingen. 
 
Motoriek: hierbij gaat het om zowel grote (springen, rennen, evenwicht bewaren etc.) aangeboden tijdens 
een beweeg les of gewoon tijdens het buitenspelen)  als fijne motoriek (vooral de hand- en vingermotoriek 
bijvoorbeeld kleine voorwerpen sorteren en vastpakken of stuk krijt of potlood gebruiken) 

 
Sociaal emotioneel: je aanpassen aan de regels van de groep, eigen meningen en wensen naar voren 
brengen, je op de wensen en plannen van anderen richten, voor je zelf kunnen zorgen, omgaan met de 
emoties van jezelf en van de ander. Samen spelen en samenwerken. Tijdens het fruit eten krijgen de 
kinderen om de beurt de keuze voor een stuk fruit, kinderen leren zo bijvoorbeeld te kiezen, wachten op 
hun beurt en samen delen. De dagritme kaarten op de groep geven de kinderen structuur en houvast. 
 

Zie als voorbeeld een activiteitenbrief van een uitgewerkt thema: “ziek zijn”, als bijlage bijgevoegd. Met 
daarbij opgenomen een woordenlijst. De nieuwe woorden komen in veel activiteiten terug zodat de 
woordenschat van de kinderen groeit.  

Via de activiteitenbrief die ouders ontvangen informeren we ouders over het thema en welke activiteiten op 
diverse ontwikkelingsgebieden worden aangeboden en welke (nieuwe) woorden daarbij horen. 
 

Daarnaast is er ook ruimte voor wat tussentijds bij de peuters in de belangstelling staat: nieuwe schoenen,  
regen, geboorte van een broertje of zusje etc. 
 
Pedagogisch medewerkers besteden voor de VE kinderen specifiek aandacht aan dat wat zij in het 
begeleidingsplan per kind als doel hebben beschreven.   
 

                                                      
3 Frea Jansssen-Vos: Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw, 2008 
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Passende ruimte en materialen 
Een goed ingerichte ruimte nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken en gezellig samen of rustig alleen te 
zijn. Buiten is minstens zo belangrijk als binnen. 

Peuters hebben veel behoefte aan beweging. Daarom is er ruimte voor grote bewegingsactiviteiten, zowel 
binnen als buiten. Ideaal is een aparte ruimte voor bewegingsspel (speelstraat). Hier kunnen de peuters 

rennen, springen dansen en allerlei andere bewegingspelletjes spelen.  
 
Buiten 
Buitenspelen is bij de meeste kinderen favoriet. Daar leren kinderen spelenderwijs hun motoriek te trainen. 
Rennen, klimmen, graven, springen, noem maar op. Maar ook op de cognitieve ontwikkeling heeft buiten 
spelen een positieve invloed. “Als kinderen een behendigheidsspelletje doen, denk bijvoorbeeld aan 
tikkertje, loopfietsen of over een boomstam lopen, dan zijn dat complexe bewegingen die voor de hersenen 

net zoiets zijn als complexe gedachten. Van buiten spelen word je dus slimmer, het stimuleert de hersenen 
om meer verbindingen te maken, om te groeien.”4 
Daarnaast leren kinderen via buitenspel omgaan met gevaar. Buiten nemen ze meer risico’s in hun spel en 
dat is ook de bedoeling. En waar mogelijk hebben we de buitenruimte natuurlijk én groen gemaakt zodat dit 
uitnodigt tot onderzoeken en experimenteren. Een buitenruimte die kinderen de gelegenheid geeft om zelf 
de wereld te verkennen. Vallen hoort er bij, dan leren kinderen juist hun grenzen en mogelijkheden 

ontdekken. 
We gaan met bijna ieder weertype naar buiten om zo kinderen te laten ervaren hoe het is als er regen op je 

hoofd valt, hoe het is om door plassen te lopen en dergelijke. Stoeien en ravotten op het gras of even tot je 
zelf komen op een rustig plekje. Dat kan buiten. 
 
Binnen 
Binnen is de ruimte zo ingericht dat er voldoende lege ruimte is omdat jonge kinderen graag op de vloer 

spelen. De lege ruimte kan verder ook gebruikt worden voor activiteiten met de hele groep. 
Uit recent onderzoek5 blijkt:  
“-jonge kinderen gebruiken de vrije vloer (ruimte waar geen meubels staan en die geen onderdeel vormt 
van een activiteitenplek/speelhoek) het meest en hier lieten kinderen ook de grootste verscheidenheid aan 
spel en exploratie zien om de ruimte te benutten  
- ook tafels en speelhoeken worden veelvuldig gebruikt; 
- intensieve exploratie komt vooral voor in speelhoeken en aan tafels” 

Belangrijk is dat het spelmateriaal voor de kinderen binnen handbereik is en op ooghoogte toegankelijk. 
Daarom kiezen we voor open kasten om de materialen overzichtelijk en toegankelijk op te bergen. Meubilair 
dient tevens als afscheiding van de verschillende (thema)hoeken. 
Het meubilair is aangepast aan de leeftijd en het is niet nodig om voor elk kind afzonderlijk een tafel en 
stoel ter beschikking te hebben. Dit gaat ten koste van de ruimte voor spelactiviteiten. 

Standaard hebben we de volgende “hoeken”:6 

 
- Een wasbak aan de wand waar kinderen handen wassen en hun spullen schoonmaken 

 
- Mogelijkheid tot waterspel (buiten) 

 
- Huishoek  met meubilair om rollenspel mogelijk te maken. De huishoek wisselt van inrichting naar 

gelang het thema is. Daarbij zijn echte spullen voor kinderen het aantrekkelijkst. Bij het thema 

winkel zien we lege verpakkingen, een kassa en reclamefolders. Geld en pasjes om te pinnen. 
 

- Een afgeschutte bouw- en constructiehoek waar gebouwd kan worden met constructiemateriaal. 
Deze hoek is voorzien van een kleed om het geluid te dempen en afgeschut zodat bouwwerken 
kunnen blijven staan en er niet snel tegenaan wordt gelopen. Groot genoeg om er met meerdere 
kinderen te spelen. 
 

- Vertel-lees-praathoek. Een plek die zich goed leent om samen boeken te lezen, en gesprekken in 
kleine kring te houden , lekker te ontspannen en uit te rusten. Met daarbij een rek waarin de 
prentenboeken staan die kinderen zelf mogen pakken. 

 
- Verteltafel om het thema onder de aandacht te brengen: prentenboek en attributen die bij het 

thema horen. Foto’s en dergelijke. 

 
- Een groepstafel om samen te eten en te drinken maar ook om met beeldend materiaal te werken. 

Samen eten en drinken kan overigens ook prima op een kussen op de vloer. 
 

                                                      
4 Mark Mieras in Buitentijd=ontwikkeltijd in Kinderopvang, oktober 2018. 
5 Ine van Liemp in Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het kindcentrum 
6 Frea Janssen-Vos en Bea Pompert: Startblokken van basisontwikkeling. 2003 
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Materialen: 
De materialen die wij gebruiken zijn zo echt en functioneel mogelijk. In de huishoek zijn verkleedkleren te 
vinden en andere attributen om een rol “echt” te maken.  
Speelgoed dat herkenbaar, hanteerbaar en aanzet tot handelingen heeft de voorkeur. Maar ook 

ongevormde materialen (zand, water en klei) lokken net zo goed interacties en samenspel uit. Het voordeel 
is dat kinderen er zelf betekenis aan geven. Echte materialen leiden wel tot een betere spelontwikkeling. We 

voegen regelmatig materiaal toe of wisselen materiaal wat vaak weer nieuw spel oplevert. 
Wij kiezen ervoor dat de themahoek samen met de kinderen wordt opgebouwd. En bij voorkeur betrekken 
we de ouders erbij en nemen de kinderen materiaal van huis mee wat bij het thema past.  
 
Doorgaande lijn en inhoudelijke aansluiting met de basisschool 
De interne begeleiding en zorg binnen peuteropvang en basisonderwijs zijn goed op elkaar afgestemd. 
Een punt van verbetering is de afstemming van het pedagogisch educatief handelen tussen basisschool en 

peuteropvang en afstemming met betrekking tot de omgang met ouders. Op sommige scholen vindt er 
structureel overleg plaats onder andere over het uitvoeren van 1 of 2 gezamenlijke thema’s en activiteiten 
binnen de peuteropvang locatie  en de betreffende school en over de aansluiting tussen de peuteropvang en 
school.  
(Uiteraard kan een gezamenlijk thema alleen als het thema ook voldoende aansprekend is voor peuters.).  
 

‘de eerste stap’ vindt het belangrijk dat alle peuteropvang locaties met de basisscholen het pedagogisch 
educatief handelen en de omgang met ouders goed afstemmen. Voor schooljaar 2021 -2022 stelt  ‘de 

eerste stap’ zich ten doel om het overleg met de basisscholen verder uit te breiden.  
 
Overdracht naar primair onderwijs/BSO 
We zorgen voor een doorlopende ontwikkellijn naar basisonderwijs en –indien van toepassing- BSO middels 
overdracht van de ontwikkeling van het kind aan de hand van de KIJK! registratie. 

Bij het laatste 10 minuten gesprek dat de mentor vanuit de dagopvang/peuteropvang met ouders heeft 
vraagt de mentor schriftelijk toestemming aan ouders voor de overdracht van de KIJK! naar school/BSO.  
Voor een kind met meer ondersteuningsbehoefte zal een ook “warme” (mondelinge) overdracht 
plaatsvinden, zodat het kind een goede start kan maken binnen het onderwijs/BSO. Tijdens de overdracht 
wordt de ontwikkeling van het kind besproken en wordt aangegeven óf en op welk gebied het kind binnen 
de peuteropvang extra begeleid is en wat daarvan het resultaat is.  
 

Samenwerkingsafspraken  
Schoolbesturen, GGD, Gemeente en Kinderopvang ‘de eerste stap’ hebben hun samenwerkingsafspraken 
vastgelegd in een Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In dit Convenant zijn de belangrijkste 
samenwerkingsafspraken vastgelegd evenals de inspanningsverplichting resultaat te behalen.  
 

 

Ouderbetrokkenheid 
Ouders ontvangen bij ieder thema, dat centraal staat in de peuteropvang in een bepaalde periode, een 
themabrief waarin uitgelegd wordt wat het thema inhoudt, welke prentenboeken centraal staan, welke 
(nieuwe)woorden voor peuters aan bod komen en welke liedjes er geleerd worden. Ouders krijgen daarin 
ook tips welke voorleesboeken aansluiten bij het thema. Soms worden ouders van te voren bij een thema 
betrokken via bijvoorbeeld het verzamelen van materialen die nodig zijn voor een thema. Elk thema wordt 
afgesloten samen met de ouders. Doel hiervan is dat ouders inzicht krijgen op welke manier er aan het 

thema is gewerkt door de peuters. 
Ouders worden bij de dagelijkse overdracht gestimuleerd om in de thuissituatie aan te sluiten bij de thema-
activiteiten door bijvoorbeeld te vertellen welk nieuw liedje er geleerd is of welk spel er is gespeeld. 
Daarnaast worden ouders geïnformeerd indien er zich belangrijke zaken hebben voorgedaan bij hun kind 
tijdens de peuteropvang en krijgen zij tips waar dit van toepassing is. Bijvoorbeeld waar het gaat om 
zindelijkheidstraining. 
Zodra er een Kijk! is ingevuld wordt er met de ouders een 10 minutengesprek gepland of eerder wanneer 

daar aanleiding toe is. Het is belangrijk om samen met ouders te bespreken welke kind factoren en/of 
gezinsfactoren zij ervaren zodra er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een peuter. Het plan van 
aanpak wordt ook met ouders besproken, zodat ouders ook hun aandeel kunnen leveren. 

 
Interne kwaliteitszorg en borging 
Intern wordt de kwaliteit bewaakt door een duidelijke aansturingsstructuur en werkafspraken vast te leggen 

in protocollen.  Deze protocollen te evalueren en eventueel bij te stellen. Jaarlijks vinden er interne audits 
plaats waarbij beoordeeld wordt of er gewerkt wordt volgens de protocollen. 
Daarnaast vindt er 3-jaarlijks een Klanttevredenheidsonderzoek plaats waarbij de resultaten afgezet worden 
tegen een benchmark. 
Daarnaast wordt de kwaliteit geborgd via trainingen en opleidingen waarvoor jaarlijks een opleidingsplan 
wordt opgesteld. 
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Bijlage 2 Voorbeeld van een themabrief: 

 
ACTIVITEITEN Thema ZIEK zijn 
Week 41 t/m 45 

Aan de ouders en verzorgers van de peuters van KDO en Peuteropvang Borretweg 

 
Om jullie als ouders/verzorgers op de hoogte te brengen, maar zeker ook om jullie bij het thema 

te betrekken hieronder enkele geplande activiteiten. Let wel: de activiteiten vinden verspreid 

over de weken plaats. Er vinden ook activiteiten plaats, die aansluiten op wat de kinderen op dat 

moment aangeven, dus die spontaan plaats vinden. Bijvoorbeeld geboorte van broer of zus, op 

vakantie geweest, etc. We houden jullie op de hoogte van de dagelijkse activiteiten door deze op 

het whiteboard bij de ingang van de groep te schrijven. Heb je zelf nog suggesties, ideeën, dan 

nodigen wij jullie van harte uit om deze met ons te delen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reken: meten, wegen en tellen  
 Pleisters plakken ( groot en klein) 
 Zelf op de weegschaal staan 
 Meetlint aan de muur om de 

lengte van de kinderen te meten 
 Dokter bellen-nummer intoetsen- 

Erop uit/ gast in de groep 
 

 
 Pedagogisch medewerker op de 

groep als verpleegkundige/dokter 
 Beterschapskaart posten 

 

Spelen met taal, verhaal en 
lied 

 
Themaboek 

Karel in het ziekenhuis 
 
 

 Woordkaarten 
bespreken 

 Lied ziek zijn in de 
mini disco 

 Beterschapskaarten 
schrijven 

 Oogtest 
 Boek saar bij de 

dokter 

 Boek kaatje bij de 
dokter 

 Lied zandkasteel 
ziekenhuis 

 

Spel binnen, buiten 
  

 Gipskamer naspelen. 

 Thema hoek spelen met 
dokterspullen en bed 
met zieke pop 
 

Zorgen verzorgen, 
huishoudelijke taken 
(dagelijkse routines die evt. 

verbonden zijn aan het 

thema) 
 

 Bedden verschonen 
 Fruit eten en water 

drinken is gezond. 
 Kinderen zelf 

pleisters laten 

plakken en 
verbinden. Evt bij 
hun eigen knuffel. 
 

 
Construeren, bouwen en 
verbeelden 
(manipulerend spel, iets 
opzettelijk maken) 
 

 Blokken duplo een 

ziekenhuis bouwen 
 Samen een ambulance 

op karton schilderen 
 Beterschapskaart 

maken 
 Bedden maken voor de 

knuffels 

 

 

 
In gesprek met elkaar 

 
 Praten over ziek zijn. 
 Praten over materiaal in 

verbandkoffer 
 Thema tafel bespreken. 
 Zijn jullie wel eens bij de dokter 

geweest? 

 Wat doet een dokter. 
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Woordenlijst bij het thema ” Ziek”     

Werkwoorden:                             Bijvoeglijke naamwoorden:  

• ziek zijn      • hard/zacht  

• verzorgen     • vrolijk/verdrietig/pijnlijk  

• verwennen      • moeilijk/makkelijk   

• doet pijn      • gezonde  

Zelfstandige naamwoorden:   Uitdrukkingen:   

• De dokter     • pijn doen  

• De patiënt     • beter worden 

• De thermometer     • gezond worden   

• De verbanddoos       Functiewoorden:   

• De stethoscoop      • onder/boven   

• Het ziekenhuis     • op  

• De ambulance      • aan  

• De sirene      • in   

• De griep      • daarna   

• De koorts      • straks   

• De pijn     

• De spuit     

  

• De wond     
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Bijlage 3 Omgaan met seksualiteit  
 
Visie 
Kinderen zijn van nature met seksualiteit bezig en komen hier, ook via de buitenwereld, mee in aanraking. 

Binnen ons pedagogisch klimaat vinden wij het van belang oog te hebben voor alle ontwikkelingsgebieden 
van kinderen, dus ook de lichamelijke en seksuele ontwikkeling. Wij bieden, uiteraard binnen grenzen, 
ruimte aan kinderen om in hun eigen tempo hun eigen seksualiteit te ontdekken. 
Al bij de geboorte begint de seksuele ontwikkeling van het kind. Het gaat dan nog niet over seksualiteit, 
maar over knuffelen en nabijheid. Later komen daar de nieuwsgierigheid naar het eigen lichaam en dat van 
de ander bij, maar ook  vriendschap en liefde. De seksuele ontwikkeling van kinderen verloopt globaal 

gezien in vier fases, van 0-4 jaar, 4-6 jaar, 6-9 jaar en van 10-12 jaar. (Bron: gezondekinderopvang.nl)  
 
Ontwikkelingsdoelen 
Onze pedagogisch medewerkers dragen in elke fase bij aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling 
van kinderen, waarbij wordt uitgegaan van vier algemene ontwikkelingsdoelen.  

1. Emotionele veiligheid bieden 

Onze pedagogisch medewerkers bieden kinderen een veilige omgeving voor een goede seksuele 
ontwikkeling. Zij spelen hier op in door kinderen positieve aandacht te geven en ze, afhankelijk van de 
leeftijd, op schoot te nemen, een aai over de bol te geven, vragen over seksualiteit op hun eigen niveau te 
beantwoorden en afspraken met kinderen te maken over wat wel en wat niet gebruikelijk is. Daarnaast 
bieden ze kinderen een alternatief bij ongepast gedrag. 
 

2. De ontwikkeling van sociale competenties stimuleren 

Kinderen worden geleerd om te gaan met zichzelf en met elkaar, waarbij ze wordt verteld dat er altijd 
sprake moet zijn van wederzijdse toestemming, dat alles wat ze doen vrijwillig moet zijn en op basis van 
gelijkwaardigheid. Onze pedagogisch medewerkers beoordelen of bepaald gedrag past bij de leeftijd van het 
kind. 
 

3. De ontwikkeling van de persoonlijke competentie stimuleren 

Onze pedagogisch medewerkers bieden ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen met 
betrekking tot het eigen lichaam en de daarbij behorende gevoelens. Jonge kinderen verkennen hun 
grenzen door bijv. borsten en billen van pedagogisch medewerkers aan te raken. Oudere kinderen vinden 
het interessant om vieze worden te zeggen en nog later om schutting taal te gebruiken. Pedagogisch 

medewerkers benoemen waarom dat ze dit niet fijn vinden en geven aan hoe kinderen over seksualiteit 
kunnen praten. 
 

4. Waarden en normen overdragen 

Onze pedagogisch medewerkers dragen een positief beeld uit over seksualiteit, onder andere door het 

benoemen van de meest gangbare woorden van de geslachtsdelen. Ook leggen ze uit waarom het gebruik 
van schuttingtaal niet gepast is. Hiermee geven pedagogisch medewerkers te kennen dat praten over 
seksualiteit heel normaal is, als je dit maar met respect doet. 
 
Hoe geven wij uitvoering aan deze visie? 
 
Omgaan met kinderen en seksualiteit. Wat doe je? 

 Vragen waar kinderen mee komen gaan we niet uit de weg. Juist in een vertrouwde, veilige 

omgeving zoals de kinderopvang, zullen zij vragen stellen of willen vertellen wat hen bezighoudt.  

 Voorbeelden hoe er met en door kinderen gecommuniceerd kan worden in relatie tot seksueel 

gedrag: 

 Kinderen worden de meest gangbare woorden voor de geslachtsdelen geleerd. Anders kunnen ze 

niet – indien nodig – onder woorden brengen wat ze hebben meegemaakt. 

 Kinderen worden geleerd dat er maar een paar mensen zijn die hen bloot mogen aanraken. En dat 

ze het moeten vertellen als iemand anders dat doet. 

 Kinderen worden geleerd nee te zeggen en weg te gaan als iemand hen aanraakt op een manier die 

ze niet prettig vinden. 

 Kinderen worden geholpen te onderscheiden wie ze wel en niet kunnen vertrouwen. Er wordt 

hierover met kinderen gepraat en er wordt geluisterd naar hun input. 

Met kinderen worden de verschillen besproken tussen leuke en niet-leuke geheimen. Ze worden 
aangemoedigd om geheimen die slecht voelen, te delen met iemand die ze vertrouwen. Kinderen weten dat 
de pedagogisch medewerkers zelf altijd beschikbaar zijn om te praten en te luisteren. 
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Pedagogisch medewerkers geven zelf het goede voorbeeld: ze stellen eigen grenzen, respecteren die van 
anderen (ook die van kinderen) en reageren als iemand een grens overschrijdt. 
Medewerkers maken gebruik van voor kinderen ontwikkelde boekjes of spelletjes om onderwerpen rond 
seksualiteit bespreekbaar te maken.  

Omgaan met seksuele omgeving. Wat zie je? 
 We willen kinderen een positief beeld over seksualiteit laten ontwikkelen we doen dit door onder 

andere: 

 Het vanzelfsprekend vinden dat kinderen spel uitvoeren waarbij seksuele ontwikkeling een rol 

speelt, kinderen worden daarbij begeleid. 

 Stimuleren dat kinderen met vragen/problemen de hulp van volwassene inroepen. 

 Kinderen leren zichzelf en anderen te respecteren met oog voor de eigen grenzen en die van 

anderen. 

 De omgeving is zo ingericht dat er een goede balans is tussen privacy en toezicht door een 

volwassene. 

 Zorgen voor spelmateriaal zoals doktersspullen, puzzels, verkleedkleding. 

 Zorgen voor boeken en prentenboeken over het menselijk lichaam op het niveau van het kind. 

 Aandacht geven aan lichamelijkheid door met kinderen te stoeien, dansen, knuffelen. 

 Respect te hebben voor de verschillende tussen jongens en meisjes en dat ook uit te dragen. 

 
Hoe in de praktijk om te gaan met seksualiteit in de kinderopvang?  

 

Lichamelijk contact met kinderen is belangrijk. Dit is één van de belangrijkste voorwaarden voor hun 
emotionele veiligheid. Hier maken we onderscheid in kinderen in de KDO en de BSO leeftijd. 
 
0-4 jaar 
Er wordt ingespeeld op de seksuele ontwikkeling door kinderen positieve aandacht te geven d.m.v. een aai 
over de bol of het kind op schoot te nemen. Kinderen vanaf 2 jaar kun je vertellen dat ze wel aan hun 

geslachtsdeel mogen zitten als ze op de wc zitten of op bed liggen, maar niet als je aan tafel zit. Rond de 
2,5-3 jaar begint de vieze woorden fase. Medewerkers kunnen afspraken maken met de kinderen door de 
kinderen elke dag  vijf minuten vieze woorden te laten zeggen. 
Wanneer kinderen pedagogisch medewerkers aanraken op plaatsen als billen, borsten of geslachtsdelen 
zullen we dit niet direct afkeuren, mits het om een achteloze handeling gaat. Kleine kinderen zijn zich hier 
niet van bewust terwijl je kinderen vanaf 3 jaar uit kan leggen dat dit niet hoeft. Afleiden is dan een goede 
optie. Bij doktertje spelen, wordt afgesproken dat ze dat alleen doen als beide kinderen dat willen en als ze 

elkaar geen pijn doen.  
 
4-12 jaar 

Wanneer BSO kinderen de pedagogisch medewerkers aanraken op plaatsen als billen, borsten of 
geslachtsdelen gaan de pedagogisch medewerkers met hen in gesprek om aan te geven dat dit gedrag niet 
gepast is. Zij geven de kinderen, waar nodig, uitleg met betrekking tot de omgangsnormen en grenzen van 
seksualiteit. Zij geven echter geen seksuele voorlichting. Dit vindt ‘de eerste stap’ een taak van de ouders 

en de scholen. Wanneer er vragen zijn van kinderen proberen de pedagogisch medewerkers deze zo goed 
mogelijk te beantwoorden, passend bij de leeftijd en de vraag van het kind:  
4-6 jarigen zijn vaak geïnteresseerd in van alles over de voortplanting, bijvoorbeeld hoe een baby in de buik 
komt.  
6-10 jarigen gebruiken vaker seksueel getinte woorden waarvan ze de betekenis niet helemaal weten. Dit 
kan aanleiding zijn voor een groepsgesprek. 

10-12 jarigen gebruiken de seksueel getinte woorden steeds meer als schuttingtaal. Vaak om stoer te doen 
of om erbij te horen. De medewerkers begeleiden het verwoorden van gevoelens en het accepteren van 
grenzen in de omgang met elkaar. 
Vragen van kinderen worden niet beladen gemaakt maar er wordt op een eerlijke manier antwoord 
gegeven. Stelt een kind vaker deze vragen dan is het een taak van de pedagogisch medewerkers om dit 
door te spelen naar de ouders zodat zij actie kunnen ondernemen door zelf met de kinderen om de tafel te 
gaan zitten.  

De mentor dient als vertrouwenspersoon voor kinderen. Aan de hand van de ernst van wat het kind vertelt, 

beslist de pedagogisch medewerker of zij dit moet delen met de ouders/verzorgers. Pedagogisch 
medewerkers zijn duidelijk tegen kinderen over wat ze wel of niet met de ouders/verzorgers zullen 
bespreken. In het geval dat het gaat om ingewikkelde vragen of mogelijk geheimen over seksualiteit 
stimuleren zij de kinderen om, eventueel samen met de medewerker, het zelf aan ouders te vertellen. Gaat 
het om eenvoudige dingen dan blijft het een gesprek tussen medewerker en kind.  
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