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1 Inleiding 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Onder de Pannen. Dit pedagogisch 
beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijzen worden gehanteerd. Het plan beschrijft 
welke visie het kinderdagverblijf heeft op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en hoe in grote 
lijnen getracht wordt deze visie in de praktijk te realiseren.  
Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld voor zowel ouders als ook voor groepsleiding. 
Voor ouders is het van belang dat ze weten welke pedagogische uitgangspunten binnen het 
kinderdagverblijf worden gehanteerd. De normen en waarden die het kinderdagverblijf voorstaat, 
dienen zoveel mogelijk overeen te komen met de waarden en normen die de ouders thuis hanteren. 
Dit waarborgt de continuïteit in de opvoeding van het kind. Voor medewerkers is het pedagogisch 
beleidsplan van belang omdat het mede zorg draagt voor een uniforme werkwijze. 
Kortom, het pedagogisch beleidsplan biedt voor alle betrokkenen duidelijkheid over de visie van het 
kinderdagverblijf op kinderen en het opvoeden daarvan. Het bevat de werkwijzen, afspraken en een 
beschrijving van de dagelijkse gang van zaken binnen Kinderopvang Onder de Pannen. 
 

1.1 Algemene visie 
Algemeen stelt kinderopvang Onder de Pannen zicht tot doel kwalitatief hoogwaardige kinderopvang 
te bieden, die in de behoefte voorziet, van kinderen en hun ouders. 
 

1.2 Pedagogische Doelstelling  
“Het bieden van flexibele, kleinschalige opvang in huiselijke sfeer aan kinderen in de leeftijd van nul 
tot vier jaar, waarbij een goed overleg met de ouders van essentieel belang is. Ook wordt er goed 
gekeken naar de behoeftes van het kind. De opvang geschiedt onder deskundige leiding in een 
speciaal voor kinderen ingerichte ruimte in een sfeer waarbij het kind zich veilig kan voelen, zichzelf 
kan ontdekken en zich kan ontwikkelen.”  
Wij vinden dat alle kinderen optimaal in staat moeten worden gesteld zich te ontwikkelen en te 
ontspannen in een veilige en uitdagende omgeving met begeleiding die hen daartoe in staat stelt. 
Kinderen gedijen het best bij rust, regelmaat, ruimte en respect. Er wordt de kinderen een vertrouwde 
ruimte geboden waar rust en regelmaat heerst. Waar er respect is voor het kind en elkaar. De 
kinderen worden gestimuleerd om naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaar. Elk kind 
is uniek en heeft eigen wensen en behoeften. Ons activiteitenaanbod is daarom divers. De 
pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen met respect en dagen de kinderen uit om 
spelenderwijs hun kwaliteiten en grenzen te ontdekken. 
 
Concreet voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de tafelmomenten met het fruit eten. Tijdens het 
fruitmoment gaan alle kinderen aan tafel zitten, samen met de pedagogisch medewerkster(s). Bij de 
baby’s wordt per kind een fruithapje gemaakt, met 1 stuks fruit per keer. Op deze manier leren 
kinderen smaken te onderscheiden. Als de kinderen ouder zijn, wordt het fruit op een schaal 
aangeboden, zodat kinderen zelf kunnen kiezen wat voor fruit zij willen eten. Er worden minimaal 2 
verschillende soorten fruit aangeboden, bijvoorbeeld banaan en appel. Door aan tafel te zitten, wordt 
de veiligheid van thuis weergegeven. Ook thuis zitten de ouder(s) met hun kind aan tafel als hij fruit 
eet. Door op deze manier fruit aan te bieden, wordt de zelfstandigheid (zelf het stuk fruit laten 
kiezen), de samenwerking en de communicatie (de schaal aan elkaar doorgeven) en de 
ontplooiingsmogelijkheden (diverse soorten fruit aanbieden, waardoor er een keuze gemaakt moet 
worden) gestimuleerd. 

 
 

Pedagogisch beleidsplan kinderopvang onder de pannen 
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2 Groepsindeling  
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 locaties: 
Locatie Hertog van Brabantschool, Brabantlaan 75: 1 verticale stamgroep: 

• De Bijtjes, 0-4 jaar, daar spelen maximaal 16 kindjes.  
 
Locatie Van Sasse van Ysseltstraat 2: 4 horizontale stamgroepen: 

• De Bloemetjes, 0-2 jaar, daar spelen maximaal 9 kindjes per dag  

• De Vlindertjes, 0-2 jaar, daar spelen 9 kindjes per dag. (met uitloop naar 12 bij veel flex-
aanvragen)  

• De Rupsjes, 2-4 jaar, daar spelen maximaal 14 kindjes per dag 

• De Piraatjes, 2- 4 jaar daar spelen maximaal 16 kindjes per dag 
 

We hebben bewust gekozen voor kleine stamgroepen, zodat elk kind zich thuis voelt bij Onder de 
Pannen. Onder ons dak is het veilig en geborgen en bijna net zo fijn als thuis. Wij kijken verder dan de 
massa en geloven in de kracht van kleinschaligheid. In onze huiselijke opvang wordt ieder kind echt 
gezien en we focussen op zijn of haar kwaliteiten. Wij doen dus méér dan zorgen. We geven ook 
liefde, aandacht en uitdaging: heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en diens talenten. 
Op de hoofdlocatie is er gekozen voor horizontale groepen (de groep bestaat uit kinderen in dezelfde 
leeftijd en ontwikkelingsfase) en op de locatie Hertog van Brabant voor een verticale groep (‘de 
Bijtjes’). 
Voordelen van een horizontale groep zijn (‘de Vlindertjes’, ‘de Bloemetjes’, ‘de Rupsjes’ en ‘de 
Piraatjes’):  

• De pedagogisch medewerker kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen 
en specifiek ingaan op de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep.  

• Wanneer een kind achter blijft in zijn ontwikkeling wordt dit eerder waargenomen.  

• Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kan goed op de leeftijd van de kinderen worden 
afgestemd evenals de groepsregels.  

• Er is een evenwichtig dagritme.  

• Kinderen hebben vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor spelen op hun eigen 
niveau.  

• In een aparte babygroep is rust, hygiëne en veiligheid beter te garanderen.  

• De groep blijft een uitdaging voor de kinderen. De oudere kinderen zullen zich niet snel 
vervelen of uitgekeken raken.  

• Ouders kunnen ervaringen uitwisselen en problemen bij elkaar herkennen. 
Vaak merk je dat een kind op een gegeven moment toe is aan een nieuwe uitdaging, een nieuwe 
groep. In overleg met de ouders wordt dan besloten of een kind over kan gaan naar de volgende 
stamgroep, heel soms is dit een paar maanden eerder dan dat het kind de nieuwe leeftijdsgrens 
bereikt. Dit is enkel en alleen indien het betreffende kind er echt aan toe is over te gaan naar de 
nieuwe groep en uit verveling regelmatig negatief gedrag laat zien op de huidige stamgroep.  
Wanneer het kind bijna overgaat naar de volgende groep, oefent het eerst een paar keer een paar 
uurtjes in de nieuwe stamgroep, alvorens het kind daadwerkelijk naar de volgende stamgroep gaat. 
 
Voordelen van een verticale groep zijn (‘de Bijtjes’): 
In de verticale groep wordt een groot gezin ‘nagebootst’. Baby’s leren al vroeg dat er grotere kinderen 
om hen heen spelen en kunnen leren van het gedrag van de oudere kinderen. Grotere kinderen leren 
om rekening te houden met de kleintjes en kunnen helpen bij hun verzorging. Dit stimuleert hun 
zelfstandigheid en eigenwaarde. Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar in de groep geplaatst worden en 
kinderen blijven over het algemeen 4 jaar in dezelfde groep met dezelfde begeleiders.  
Wij bieden alle kinderen activiteiten aan op hun eigen niveau. En spelen is groeien. De activiteiten die 
wij aanbieden zijn ontwikkelingsgericht en uitdagend. Doordat in deze groep alle leeftijden door elkaar 
zitten, bieden we de kinderen zo veel mogelijk leeftijdsgerichte activiteiten aan. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een knutselactiviteit of hamertje tik, als de kleintjes op bed liggen of met iets anders 
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bezig zijn. We ‘leren’ de baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te 
zijn en lekker te spelen. Zo blijft het kinderdagverblijf leuk en uitdagend tot de kinderen 4 jaar zijn.  
Soms wordt de groep gesplitst in kleinere groepjes, zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen 

spelen en we nog meer ontwikkelingsgerichte en uitdagende activiteiten kunnen aanbieden. 

Daarnaast is er ook een duidelijker verdeling gemaakt in de zorg voor de kinderen om zo nog meer 
duidelijkheid en rust te creëren. De leidster die een vroege dienst heeft, draagt die dag de zorg voor 
de peuters, degene met de late dienst zorgt voor de jongste kinderen en degene met een tussendienst 
(indien nodig) springt bij waar nodig.   
De ruimte bij de Bijtjes is zo ingericht dat er voor de baby’s ruimte is om rustig te spelen. Zo hebben 
we een grondbox, die is afgeschermd van de rest van de ruimte. Ook hebben we hoge boxen van 
waaruit de baby’s goed kunnen zien wat er om hen heen gebeurt, zonder dat zij gestoord worden in 
hun eigen spel, omdat de andere kinderen er niet bij kunnen komen. 
                 
Het volgende geldt voor de groepen op de hoofdlocatie: 
De kinderen worden opgevangen in een zogenaamde stamgroep met een maximaal aantal kindjes op 
een groep. Na het plaatsen van een kindje wordt er bij de ouders/verzorgers bekend gemaakt in welke 
groep het kind komt. De stamgroepen worden begeleid door minimaal 1 vaste pedagogisch 
medewerker, het ‘vaste’ gezicht van de groep. Maar bijna altijd staan er 2 of 3 vaste pedagogisch 
medewerkers op een groep. 
 
De stamgroepen kunnen worden samengevoegd in de volgende gevallen: 

• In de ochtenduren van 7.30 tot 8.30 en in de middaguren van 17.00 tot 18.00 uur. Dit is ook in 
verband met het vierogen principe.  

• Tussen de middag kunnen de groepen samengevoegd worden i.v.m. pauzes van de 
pedagogisch medewerkers. 

• Ouders worden op de hoogte gehouden gedurende de opvangperiode van het samenvoegen 
van stamgroepen. Het kan weleens voorkomen dat het op een groep rustig is (vooral in 
vakantieperiodes) waardoor 2 groepen samengaan.  

 
Voor de groep ‘de Bijtjes’ op de locatie Hertog van Brabant geldt: 
De verticale stamgroep ‘de Bijtjes’ kent een vast aantal van pedagogisch medewerkers. Momenteel 
zijn dit er 3, mocht de groep in de toekomst nog verder groeien dan kunnen dit er 4 worden. Daarbij 
wordt gestreefd naar goed personeelsbeleid zodat een vaste pedagogisch medewerker bij o.a. 
langdurige ziekte of verlof structureel vervangen wordt. Dagelijks zullen er minimaal 1 en maximaal 3 
pedagogisch medewerkers werken, afhankelijk van de beroepskracht-kind Ratio (BKR). 
 
 

3 Vier Basisdoelen 
Ons beleid is gebaseerd op een viertal pedagogische basisdoelen: 

• Veiligheid: een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en waar zij 
zichzelf kunnen zijn 

• Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zoals veerkracht, 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. 

• Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals het vermogen te 
communiceren, inlevingsvermogen, samenwerken, conflicten voorkomen en oplossen. 

• Waarden en normen hanteren zoals respect hebben voor elkaar, ontplooiingsmogelijkheden 
creëren en zorgen voor veiligheid.  

Deze basisdoelen zijn telkens terug te vinden in de onderstaande uitgangspunten. Elk beleidsplan 
hoort dynamisch te zijn. Dit plan zal dus regelmatig bijgesteld worden, zodat het altijd blijft voldoen 
aan de maatschappelijke eisen die gesteld worden aan een kinderopvangorganisatie. 
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3.1 Uitgangspunten 
Als basis van de vier basisdoelen hanteren we de volgende pedagogische uitgangspunten: 
 
Het kind staat centraal 

• Het kind start vanuit zijn eigen gezin en milieu, heeft eigen waarden en normen en is een 
onbevangen persoonlijkheid. Vanuit dat punt heeft het kind nog een hele wereld voor zich om 
te ontdekken en het kind ontwikkelt zich verder in relatie tot zijn omgeving.  

• Wij proberen zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van het kind te komen en te blijven. Dit 
willen we bereiken door het kind goed te leren kennen, door ons in te leven in de situatie van 
het kind, en door niet met moeilijke woorden maar juist met duidelijke korte zinnen te praten. 

• Het kind wordt gestimuleerd om uitdagingen aan te gaan en dingen te ontdekken. Dit doen 
we door spelmaterialen en activiteiten aan te bieden. Zoals verschillende puzzels in allerlei 
moeilijkheidsgraden, verschillende creatieve activiteiten als schilderen, kleien en dansen en 
stimulerende spelletjes voor bijvoorbeeld de motoriek. Waarbij we door middel van 
aansporingen en complimentjes het kind bewust maken van het eigen kunnen. Dit biedt niet 
alleen structuur in regels en dagritme, maar ook een positief klimaat waarin het kind zich kan 
ontwikkelen. 
 

Elk kind is een individu 

• We houden niet alleen rekening met de algemene regels die gelden binnen Kinderopvang 
Onder de Pannen, maar ook met het kind als individu, waarbij wij de groepsnormen en 
waarden ook niet uit het oog verliezen. Binnen deze normen en waarden heeft het kind alle 
ruimte om zijn eigen grenzen aan te geven en op zijn eigen manier met verschillende emoties 
om te gaan. Het kind kan zijn grenzen verbaal of non-verbaal aangeven. 

• We leven in een multiculturele samenleving, waarbij we ernaar streven elkaar te respecteren 
ongeacht de afkomst, religie, gewoonten, normen en waarden. Het heeft te maken met ons 
dagelijks functioneren: openstaan voor anderen, zonder onze eigen opvatting te negeren. Het 
is iets wat wij in onze omgang met de kinderen nadrukkelijk willen meenemen en doorgeven. 
Ouders kunnen hun specifieke wensen aan de pedagogisch medewerkers doorgeven, en in 
ons dagelijkse ritme houden we hier zo veel mogelijk rekening mee. 

• De pedagogisch medewerkers geven hun grenzen aan door de regels te handhaven en door 
duidelijk uitleg te geven over wat wel en wat niet mag.  

• Doordat er ’s ochtends op alle groepen een vast gezicht staat en de pedagogisch 
medewerkers de groep goed kennen, zal er snel een vertrouwensband ontstaan. De 
pedagogisch medewerkers zijn er altijd om een kind te troosten, naar het kind te luisteren 
en/of met het kind te praten. 

 
Het kind ontwikkelt zich samen met anderen 

• Kinderen hebben eigen normen en waarden en die dienen te allen tijde te worden 
gerespecteerd. De kinderen leren ook om te gaan met de algemene normen en waarden die 
gelden binnen onze opvang. Daarnaast is het kind belangrijk als individu waardoor het met 
elkaar omgaan in een groep een waardevolle functie heeft. Op deze manier leren de kinderen 
hoe ze rekening kunnen houden met elkaar, hoe ze zowel materiële zaken (speelgoed), als 
immateriële zaken (aandacht) kunnen delen. Ze leren van elkaar en kunnen zich aan elkaar 
optrekken naar een bepaald ontwikkelingsniveau. Dit doen wij door groepsgerichte 
activiteiten aan te bieden zoals een kringgesprek, waarbij de kinderen op hun beurt moeten 
wachten en naar elkaar moeten luisteren. 

• De pedagogisch medewerker(s) heeft een meerwaarde en maakt deel uit van het geheel. Zij 
geeft het goede voorbeeld. 
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Onderdeel van de ontwikkeling van het kind is het omgaan met vriendschappen en/of ruzies 

• Sommige kinderen spelen alleen, naast elkaar of met elkaar. Hierdoor ontstaan 
vriendschappen, maar soms ook ruzies. Het afpakken van speelgoed, het willen hebben wat 
een ander heeft, komt daarbij wel eens voor. Dit wordt soms onderling opgelost, maar vaak 
ook helpt de pedagogisch medewerker daarbij door de kinderen toe te spreken en te laten 
weten wat wel en wat niet mag. Dat wordt gedaan door het stellen van vragen, samen te 
zoeken naar een oplossing, regels uit te leggen en te herhalen. En ooit als het echt nodig is, 
een consequentie of time out te geven. 

• De pedagogisch medewerker die het kind de consequentie time out heeft gegeven, is ook 
degene die het kind even later weer bij zich roept. Hierbij praat de pedagogisch medewerker 
nog even met het kind, en legt het nogmaals de situatie uit en vraagt of het kind weet wat er 
verkeerd is gegaan. Hierdoor wordt voor een kind duidelijk wat wel en niet mag, en waarom 
dat zo is, maar ook hoe eenzelfde situatie in het vervolg voorkomen kan worden. 

 
3.2 Pedagogisch handelen  
 In de kwaliteit van de kinderopvang speelt de interactie van de pedagogisch medewerker met de 
kinderen een centrale rol. De pedagogisch medewerker gaat een lange termijn relatie aan met de 
kinderen van haar groep. De kinderen bouwen zo een vertrouwensband op met de pedagogisch 
medewerkers, waardoor de rol die de pedagogisch medewerker kan spelen in de ontwikkeling van de 
kinderen optimaal kan zijn. Alle pedagogisch medewerkers beschikken over zes pedagogische 
interactievaardigheden in de omgang met kinderen, te weten:  
1. Sensitieve responsiviteit;  
2. Respect voor de autonomie van het kind;  
3. Structureren en grenzen stellen;  
4. Praten en uitleggen;  
5. Ontwikkelingsstimulering;  
6. Begeleiden van interacties tussen kinderen.  
  
Sensitieve responsiviteit De pedagogisch medewerker toont een warme belangstelling voor de 
kinderen en geeft hen emotionele steun wanneer zij die nodig hebben. Zij reageert over het algemeen 
tijdig en adequaat op de signalen van de kinderen en fungeert daardoor als veilige haven. Als zij niet 
onmiddellijk op een signaal kan reageren, laat zij in elk geval merken dat zij het heeft opgemerkt en 
zorgt ervoor dat er tijdig een meer volledige reactie volgt.  
  
Respect voor autonomie De pedagogisch medewerker erkent en waardeert alle individuen met hun 
eigen ideeën en perspectieven. Zij laat dit expliciet merken door de kinderen te stimuleren om zoveel 
mogelijk zelf te doen en zelf keuzes te maken door het perspectief van kinderen te verwoorden, 
waardering uit te spreken voor hun ideeën en door toe te staan dat de kinderen onderhandelen over 
dingen die zij willen. Respectvol omgaan met kinderen uit zich ook in vragen om medewerking van 
kinderen in plaats van hen te commanderen.  
  
Structureren en grenzen stellen De pedagogisch medewerker structureert situaties, activiteiten en 
taken voor de kinderen zodanig dat zij ze kunnen overzien en met succes kunnen voltooien. Zij stelt 
voldoende grenzen en doet dat ook tijdig zodat kinderen niet het gevoel krijgen dat zij voortdurend in 
overtreding zijn. Bij het stellen van grenzen is zij consequent en doortastend. M.a.w. de pedagogisch 
medewerker geeft effectief en positief leiding aan kinderen.  
  
Praten en uitleggen De pedagogisch medewerker begeleidt op een vanzelfsprekende manier haar 
interacties met de kinderen met taal. Zij legt steeds uit wat er gaat gebeuren en wat zij doet, luistert 
naar en reageert op vragen van kinderen en verwoordt hun intenties en gevoelens als zij dat zelf (nog) 
niet kunnen. Zij praat niet alleen veel met kinderen, maar stemt wat ze zegt ook af op de interesse en 
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het begripsniveau van de kinderen. Zij praat vooral met en niet tegen kinderen, de interacties hebben 
het karakter van een dialoog. Waarbij de pedagogisch medewerker een adequate balans hanteert 
tussen luisteren en praten. De pedagogisch medewerker gebruikt haar interacties met kinderen niet 
alleen om te communiceren, maar stimuleert ook het taalgebruik en taalbegrip van de kinderen. Zij 
moedigt hen aan om hun gedachten en gevoelens te verwoorden en biedt door haar goed afgestemde 
taalaanbod de kinderen de kans hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen.  
  
Ontwikkelingsstimulering De pedagogisch medewerker biedt extra stimulering van de persoonlijke 
competenties van de kinderen. Zij doet dit door de aandacht van kinderen op bepaalde dingen te 
richten, door nieuwe activiteiten of nieuw spelmateriaal aan te bieden of ze te wijzen op nieuwe 
mogelijkheden van het spelmateriaal. De pedagogisch medewerker stemt die stimulering goed af op 
de aandacht, het ontwikkelingsniveau en de toestand van de kinderen, waardoor zij de interesse van 
de kinderen prikkelt terwijl ze over stimulering voorkomt.  
  
Begeleiden van interactie tussen kinderen De pedagogisch medewerker besteedt aandacht aan 
positieve interacties tussen kinderen en probeert deze te bevorderen. Het gaat om twee soorten 
gedrag: 1. het positief reageren op positieve interacties tussen kinderen die zich spontaan voordoen; 
2. het zelf actief bevorderen van positieve interacties tussen kinderen door een situatie te creëren die 
de kans op positieve interacties vergroot ofwel door kinderen actief op elkaar te richten en hen aan te 
moedigen tot positieve interacties wanneer zich daar een geschikte gelegenheid voordoet. De 
pedagogisch medewerker laat beide soorten gedrag zien door consistent positief te reageren op 
spontane positieve interacties tussen kinderen én bevordert deze interacties actief door situaties te 
creëren om dit gedrag uit te lokken of door kinderen aan te moedigen om positieve interacties aan te 
gaan. Daarnaast begeleidt de pedagogisch medewerker kinderen bij het aangaan en oplossen van 
conflicten. Zij zal daarbij zoveel mogelijk als bemiddelaar optreden en kinderen de gelegenheid geven 
hun zienswijze te uiten en met elkaar oplossingen te bedenken. Bij alles wat pedagogische 
medewerkers doen op het kinderdagverblijf spelen deze 6 interactievaardigheden altijd een rol. 
 
Aansluiten op emoties/leermomenten Er worden verschillende soorten activiteiten gedaan zoals 
knutselen, bouwen, maar ook kleuren oefenen en liedjes zingen. Een kind kan geëmotioneerd raken 
wanneer iets hem niet lukt, of omdat hij niet mee wil doen. Een kind wordt gestimuleerd om toch 
door te zetten, door de activiteit enthousiast aan te bieden en hem aan te moedigen het te proberen. 
Het helpt dan vaak door te zeggen: “kom we doen het samen” of “kom er maar gezellig bij zitten”. Als 
een kind verdrietig is, worden er vragen gesteld waarmee het kind probeert zijn gevoelens onder 
woorden te brengen. Er wordt extra aandacht geschonken aan het kind door hem op schoot te 
nemen. Soms zijn vragen echter overbodig en is het voldoende om het kind even een knuffel te geven. 
Per situatie zal de pedagogisch medewerker inschatten welke aanpak op dat moment gewenst is. Bij 
het ophalen van het kind wordt dit dan ook met de ouder besproken.  
 
Het verleggen van grenzen Door steeds opnieuw te proberen en te stimuleren komt het kind iedere 
keer een stapje verder in zijn ontwikkeling. Kinderen worden positief beloond door o.a. mondeling te 
benoemen (“dat heb je knap gedaan”) maar ook door het geven van een stickertje. Het kan een kind 
extra vertrouwen geven wanneer iets “moeilijks” samen met de pedagogisch medewerker wordt 
gedaan. Door middel van activiteiten krijgen wij inzicht in wat het kind leuk vindt om te doen, waar het 
goed in is, of waar het zich juist nog wat meer in kan ontwikkelen. Dit ontwikkelen ofwel het verleggen 
van grenzen, kan niet alleen gedaan worden door de activiteiten wat moeilijker te maken maar vooral 
ook door te belonen met woorden en/of stickers. 
 

3.3 De rol van de pedagogisch medewerker bij activiteiten 
De activiteiten die gedaan worden met de kinderen, worden bedacht door de pedagogisch 
medewerkers. Ideeën kunnen uit een boek komen, of van internet, maar worden ook vaak zelf 
bedacht. Er wordt veel geknutseld (kleuren, plakken, verven) maar ook zijn er veel doe activiteiten 
zoals een boekje lezen, liedjes zingen, gymmen, kleuren oefenen, puzzelen en buiten spelen. Alle 
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ontwikkelingsgebieden komen zoveel mogelijk aan bod. We werken ook met de activitheek Doen Kids 
en werken met thema’s. 
De activiteiten worden voorbereid en begeleid door de pedagogisch medewerkers. Soms gaan er 
knutselactiviteiten mee naar huis, maar we houden ook voor elk kind een eigen plakboek bij met alle 
werkjes. De kinderen krijgen dit wanneer ze 4 worden of wanneer ze eerder bij ons stoppen. 
 

 
4 Observaties                                                                                                                                                               
Op de locaties worden kinderen regelmatig geobserveerd om de individuele ontwikkeling te volgen. 
Sinds 1 januari 2018 werken we bij Kinderopvang Onder de Pannen met Pravoo, dit is een kind 
volgsysteem. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van kinderen nauwlettend in de gaten houden en 
tijdig inspringen als een kind zich vertraagd of anders ontwikkelt. Mocht een kind zich anders 
ontwikkelen, dan zijn er voor alle ontwikkelingsgebieden hulpmiddelen (denk aan activiteiten en tips) 
in het systeem aanwezig, zowel voor de pedagogisch medewerkers als voor de ouders/ verzorgers. Het 
kind volgsysteem wordt ieder half jaar ingevuld door de pedagogisch medewerkers van de groep 
waarop het kind zit.  
1x per jaar, rond de verjaardag van het kind, krijgen de ouders een uitdraai mee vanuit het 
volgsysteem. Mocht er naar aanleiding hiervan behoefte zijn aan een gesprek (zowel vanuit ouders of 
vanuit de mentor) dan wordt dat ingepland.  
Wanneer een kind 4 jaar wordt en naar school en/ of de BSO gaat, dan vindt er vanuit de mentor van 
het kind, een overdracht plaats, aan de hand van een overdrachtsformulier gekoppeld aan Pravoo, aan 
onze eigen BSO. De pedagogisch medewerk(st)er (zie ontwerpbesluit IKK paraaf 2.b.1) mag het 
overdrachtsformulier overdragen aan de basisschool en/ of de BSO waar het kind naar toe gaat, mits 
de ouders hiervoor toestemming geven.  
 

4.1 Mentorschap 
Vanaf 1 januari 2018 werken we bij kinderopvang Onder de Pannen met mentorschap. De definitie 
van mentoring is: een één op één interactief proces, waarbij de mentor het leren van de mentee (het 
kind) begeleidt en ze zich samen richten op de persoonlijke ontwikkeling. Elk kind in de dagopvang en 
buitenschoolse opvang krijgt een mentor. Kinderen die nieuw bij ons op de opvang komen krijgen een 
persoonlijke brief met daarin de uitleg over het mentorschap en met wie de mentor van het kind is. 
De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. Als de pedagogisch 
medewerk(st)er bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen signaleert, wordt dit 
besproken met Mariëlle Vugts – Van den Oetelaar. Dit wordt verder besproken onder het kopje 
zorgkinderen. 
In de dagopvang bespreekt de mentor de ontwikkeling van het kind naar aanleiding van de observaties 
met de ouders wanneer daar behoefte of aanleiding toe is. Dit geldt ook voor de buitenschoolse 
opvang, met het verschil dat er in de buitenschoolse opvang geen observaties gedaan worden.  
Een mentor gaat een vertrouwensrelatie aan met een kind en biedt sociaal-emotionele veiligheid door 
de verdiepte band die ontstaat tussen kind en mentor. Elke pedagogisch medewerker krijgt een 
beperkt aantal mentorkinderen onder zich. Hierdoor wordt de band tussen de mentor en het kind 
hecht(er) en kunnen eventuele ontwikkelingsproblemen (nog) sneller opgemerkt worden. Omdat 
iedere medewerker een beperkt aantal kinderen onder zich heeft, is het de bedoeling dat zij zich juist 
in die kinderen meer verdiept en daarmee een dieper band op zal bouwen. Kinderen die zich 
vertrouwd voelen met een volwassene, zullen zich eerder ontwikkelen. 
Het kan ook andersom werken. Pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier ook de kans grijpen 
zichzelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van observaties en wat daaruit kan 

voortvloeien. Bij de dagopvang wordt de mentor toegewezen als een kind wordt ingeschreven. Dit is 
namelijk afhankelijk van hoeveel kinderen een mentor al heeft en op welke dagen het kind op de 
dagopvang aanwezig zal zijn. Bij de BSO kiest het kind zelf welke pedagogisch medewerk(st)er de 
mentor mag zijn. Wij hebben hiervoor gekozen om kinderen in de leeftijd van 4 jaar en ouder zelf 
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vertrouwen te geven (ik mag zelf kiezen, persoonlijke competentie) en een vertrouwensband met de 
pedagogisch medewerker op te bouwen (bij wie kan ik mijzelf zijn, emotionele veiligheid). 
 
Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogische medewerk(st)ers aan op de 
individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders afgestemd worden hoe 
aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. De combinatie van 
ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelingsstappen 
en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd. 

 
5 Omgaan met zorgkinderen 
Binnen de opvang kom je wel eens kinderen tegen waarvan de ontwikkeling niet helemaal verloopt 
zoals het hoort. Dit zijn de zogenaamde zorgkinderen. Onze taak hierin is het signaleren en 
bespreekbaar maken van het probleem. Hierin worden de volgende stappen gevolgd: 
• Signaleren van het probleem; 
• Melden van het probleem bij Mariëlle Vugts-Van den Oetelaar; 
• Mariëlle Vugts-Van den Oetelaar checkt of het probleem door meerdere pedagogisch medewerkers 
gesignaleerd is; 
• Mariëlle Vugts-Van den Oetelaar (of samen met pedagogisch medewerker) bespreekt voorzichtig en 
zorgvuldig het probleem met de ouders van het betreffende kind; 
• Mariëlle Vugts-Van den Oetelaar kan, met toestemming van de ouders, PO de Meierij (Primair 
onderwijs de Meierij is een instantie die ondersteuning biedt bij opvoedings- en/of 
ontwikkelingsproblemen)  of een medewerker van het consultatiebureau vragen om langs te komen 
voor observatie. Zij kunnen de pedagogisch medewerkers handvaten tot gericht handelen geven en/of 
kunnen de ouders begeleiden. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met het consultatiebureau. 
Bij vermoeden van kindermishandeling, hebben wij een meldplicht. 
 
Pedagogisch medewerkers kunnen ouders ook tips geven voor het inwinnen van informatie bij 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut, osteopaat, logopedie of ergotherapie of alle andere instanties die op 
onze sociale kaart staan. 

 
5.1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld                                                                                        
Een andere aanbeveling uit het rapport Gunning is om aandacht te hebben voor het signaleren van 
risicosignalen. Binnen het kinderdagverblijf wordt gewerkt met de ‘meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling’ die is ontwikkeld voor de kinderopvang. Deze meldcode voldoet aan de door 
convenantpartijen opgestelde criteria en is te vinden op de website. De medewerkers van Onder de 
Pannen een training gehad in het volgen van de meldcode. Ook zijn er 2 aandacht functionarissen 
benoemd, dit zijn Chantal van Kaathoven en Marielle Vugts – Van den Oetelaar. 
 
 

6 veiligheid  
Binnen de kinderopvang is veiligheid een belangrijk thema. Dit wordt geboden op verschillende 
gebieden. 

 
6.1 Emotionele veiligheid 
De pedagogisch medewerksters van Onder de Pannen streven ernaar een tweede thuis te creëren 
voor de kinderen. Want in een omgeving waar het kind zich geborgen voelt, zal het kind zich het beste 
kunnen ontwikkelen. De basis hiervoor is een open en eerlijke sfeer van veiligheid en vertrouwen 
waardoor het kind weet dat hij in zijn ontwikkeling steeds zal kunnen terugvallen op een veilige 
thuishaven. Onderdeel van deze veiligheid is het geven van aandacht en liefde, knuffelen en stoeien, 
maar ook samen kletsen en luisteren, en het geven van rust en ruimte wanneer het kind daar 
behoefte aan heeft. Met andere woorden: de pedagogisch medewerkster kijkt goed naar de 
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emotionele behoefte van ieder kind en reageert daar passend op. Zorgen voor kinderen is maatwerk! 
Op beide de locaties wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers, zodat de 
kinderen zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien en de pedagogisch medewerkers de kinderen goed 
leren kennen. Met vaste gezicht of pedagogisch medewerk(st)er op de groep wordt bedoeld, dat elke 
pedagogisch medewerk(st)er een vaste opvanggroep heeft en het kind ook op deze vaste 
opvanggroep geplaatst is. Dit draagt bij aan het ontstaan van een onderlinge vertrouwensband. Naast 
de groepslokalen hangen de foto’s van de pedagogisch medewerkers op het bord, die die dag op de 
groep aanwezig zijn. ’s Morgens als de groepen starten is er op iedere groep een vast gezicht, zo ook 
tijdens het afsluiten.  
 
Regels die betrekking hebben op de emotionele veiligheid 

• Elkaar niet uitlachen, het is belangrijk om respect te hebben voor elkaar en andermans 
gevoelens 

• Elkaar geen pijn doen: de pedagogisch medewerker legt uit waarom dat niet mag en geeft 
indien nodig een berisping of een time out. 

• Wachten op elkaar: het is bijvoorbeeld fijn om te wachten met eten, zodat we allemaal 
tegelijk aan onze boterham kunnen beginnen.  

• Als er iets is, kun je altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers 
 

Inspelen op emoties  
Tijdens de overdrachtsmomenten kunnen zowel de ouders/verzorgers als de pedagogisch 
medewerkers van Onder de Pannen aangeven wanneer er bijzonderheden zijn in de situatie van het 
kind. Wij kunnen dan inspelen op de situatie door het kind wat extra aandacht te geven, of door 
middel van vragen stellen het kind stimuleren te praten over de situatie. Soms wil een kindje niet 
praten en is het voldoende om simpelweg een extra knuffel te geven. Wij proberen hier altijd zoveel 
mogelijk tijd in te steken om het voor zowel kindjes als voor de ouders het zo fijn mogelijk te maken. 
 

Omgaan met ongewenst gedrag  
In hun ontwikkeling zoeken kinderen grenzen op en dat resulteert soms in ongewenst gedrag zoals 
agressief gedrag, niet luisteren, speelgoed afpakken of andere kinderen plagen. De pedagogisch 
medewerker spreekt het kind dan hierop aan, probeert de oorzaak te ontdekken en legt uit waarom 
dit niet gewenst is. Daarna kijkt ze samen met het kind naar mogelijke oplossingen waardoor herhaling 
van het ongewenste gedrag beperkt of zelfs gestopt wordt.  

 
6.2 Fysieke veiligheid  
Om de fysieke veiligheid van kinderen te waarborgen voldoet Kinderopvang Onder de Pannen aan de 
strengste eisen. Voor iedere groep wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie gemaakt die door 
iedereen ingezien kan worden. Vanuit deze inventarisatie zijn er regels gemaakt en voorzieningen 
getroffen om van het kinderdagverblijf een veilige omgeving te maken. 
Voorbeelden zijn: 

• Er zitten kind veilige sluitingen op de keukenkastjes, er zit een hoge klink op de buitendeur 

• Kapot speelgoed wordt vervangen 

• Kind veilige sluitingen op boxen en bedjes 

• Schoonmaakmiddelen staan buiten het bereik van kinderen 

• We leren de kinderen dat ze binnen niet mogen rennen 
Daarnaast is er (bijna) altijd iemand op kantoor aanwezig, die als achterwacht aanwezig is mocht er 
zich een situatie voordoen waarbij iemand in moet springen. 
 

6.3 Hygiëne in het kinderdagverblijf 
• Het speelgoed en de flesspenen worden met regelmaat schoongemaakt/uitgekookt 

• Er wordt dagelijks gestofzuigd, geveegd en gedweild op alle groepen.  

• De bedjes worden elke dag verschoond. 
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• We hebben buitenbedjes, deze worden elke avond afgehaald, en de matrasjes worden binnen 
gezet. 

• Iedere groep is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Als er iets kapot is dan wordt dit 
direct weggehaald en zo nodig weg gegooid. Na het buitenspelen zetten we al het speelgoed 
in de schuur. Niks blijft buiten liggen.  

• De prullenbakken en luieremmers worden elke avond geleegd. 

• Iedereen is verantwoordelijk voor de hal, iedere groep zorgt ervoor dat deze netjes en schoon 
is.  

 
Mocht het voorkomen dat er iets besmettelijks heerst op het kinderdagverblijf, dan letten we nog 
meer op de hygiëne door bijvoorbeeld de bedjes nog vaker te verschonen (oorontsteking, 
waterpokken, krentenbaard), met handschoenen aan te werken (bij buikgriep) en extra goed schoon 
te maken. Besmettelijke ziektes worden altijd aan de ouders gemeld dmv een brief op de deur. 

 
6.4 Kinderziekten                                                                                                                                                        
Het kan wel eens voorkomen dat er een kinderziekte heerst bij Onder de Pannen, zoals waterpokken, 
kinkhoest, enz. Dit wordt aan ouders kenbaar gemaakt via de mail, of er hangt een brief op de deur, 
en tijdens de overdracht wordt dit ook nog mondeling doorgegeven. Bij twijfel, onbekende 
ziektebeelden of het voorkomen van luizen vindt altijd overleg plaats met de GGD over de 
behandeling en maatregelen om een (eventuele) epidemie te voorkomen.                                         
Verder is er op het kinderdagverblijf een GGD-map aanwezig met daarin richtlijnen en adviezen voor 
de meest voorkomende kinderziekten en hoe te handelen bij calamiteiten. Op het inschrijfformulier 
staat aangegeven dat het kind gevaccineerd volgens het rijksvaccinatieprogramma.  
 

6.5 Paracetamol  
Paracetamol wordt regelmatig gebruikt bij kleine kinderen o.a. bij het doorkomen van tanden en 
kiezen, na een inenting of bij pijn en/of koorts Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het 
kind gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt 
en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. 
Op advies van de GGD wordt daarom op het kinderdagverblijf door de pedagogisch medewerksters 
paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend.  
Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat 
dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel 
wordt onderkend. Tevens geldt de verplichting voor ouders om te melden aan de pedagogisch 
medewerkers wanneer ze hun kind paracetamol gegeven hebben vóór de komst naar de opvang 
(omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan optreden).   
 
Enige uitzondering op het toedienen van paracetamol is bij aanwijsbare pijn bij het kindje. Dit gebeurt 
alleen 
Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de 
ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind 
paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten. 
 
 

7 Het bieden van een uitdagende speelomgeving 
We bieden de kinderen bij kinderopvang Onder de Pannen een uitdagende omgeving waarin ze zich 
kunnen ontwikkelen op verschillende manieren. 

 
7.1 Mogelijkheid tot spel 
Door het uitgebreide aanbod op allebei de locaties van speelgoed en een groepsruimte die 
kindvriendelijk en uitdagend is ingericht, is er veel mogelijkheid tot spel. Zo hebben we voelborden 
aan de muren hangen voor de sensomotorische ontwikkeling, zijn er verkleedkleren voor het 
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stimuleren van de fantasie en zijn er hoekjes gecreëerd waardoor kinderen zich kunnen terugtrekken. 
We bieden activiteiten aan rondom verschillende thema’s en beschikken over diverse materialen die 
zorgen voor veel uitdaging. Onderwerpen van thema’s zijn onder andere: ‘wie ben ik’, ‘voeding en 
bewegen’ en ‘zomer’.  Via klasbord, de nieuwsbrief en de magneetborden die naast de deuren van de 
groepslokalen hangen, houden we de ouders op de hoogte met welk thema we werken, en welke 
activiteiten we allemaal doen. 
Wij werken met de methode Pedagogisch Actief. Hierbij worden thema’s aangeboden rondom zes 
verschillende competenties om nog meer op de ontwikkeling van kinderen in te spelen. De zes 
competenties zijn: 

• Emotionele competentie (Kijk, ik mag er zijn!) 

• Sociale competentie (Kijk, we doen het samen)  

• Expressieve en beeldende competentie (Kijk, ik kan dansen, springen en iets maken) 

• Motorische en zintuiglijke competentie: (Kijk, ik beweeg, ervaar en ontdek) 

• Cognitieve competentie: (Kijk, ik voel, denk en ontdek) 

• Taal en communicatieve competentie: (Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp) 
Activiteiten worden zowel individueel als groepsgericht aangeboden. Ook werken we met de 
activitheek van Doen Kids. Hierin staan heel veel themagerichte activiteiten uitgewerkt op alle 
ontwikkelingsgebieden. 
 

7.2 Muzikale ontwikkeling 
Er wordt veel gezongen samen met de kinderen. Wanneer we aan tafel gaan, zingen we een eet lied, 
wat we ondersteunen met babygebaren. Op de peutergroepen en op de verticale groep is er een map 
aanwezig met daarin allerlei liedjes waaruit ieder kind op zijn beurt een liedje mag kiezen. Ook zingen 
we op de babygroepen regelmatig, vooral de liedjes met handgebaren zijn favoriet bij de kinderen. 
Alle groepen hebben een eigen Spotify account en een box, zo kunnen we nog meer verschillende 
muziek afspelen. Van rustige babymuziek op de babygroepen tot mee dans liedjes bij de grotere 
kindjes.  
 

7.3 Buitenspelen 
Op de hoofdlocatie biedt de ruime tuin de kinderen voldoende mogelijkheid hun energie kwijt te 
raken en te genieten van activiteiten die binnen niet mogelijk zijn zoals het spelen in de zandbak, 
rondrijden op allerlei fietsjes en autootjes en het klimmen op het speeltoestel om er vervolgens via de 
glijbaan weer vanaf te gaan. Wij vinden het belangrijk om de kinderen regelmatig buiten te laten 
spelen en het liefst gaan we dagelijks naar buiten, ook met de allerkleinste als het weer het toelaat. 
We hebben ook een moestuin, om de kinderen wat meer over de natuur te leren. 
De Bloemetjes hebben naast hun groep een aangesloten babytuin. Deze groep heeft regelmatig de 
deuren open zodat de grotere kinderen zelf naar buiten kunnen. De Vlindertjes gaan met hun grotere 
kinderen regelmatig naar buiten in de tuin van de Rupsjes. 1 Pedagogisch medewerker neemt de 
grotere kinderen mee naar buiten, terwijl de andere binnen blijft bij de kleinsten. Bij heel lekker weer 
gaat de andere pedagogisch medewerker naar buiten in de babytuin bij de Bloemetjes. Zij draagt de 
kinderen een voor een naar buiten. Voor de allerkleinsten wordt een speelkleed neergelegd en er 
wordt speelgoed mee naar buiten genomen waarmee de kinderen kunnen spelen. 
Wanneer beide babygroepen buiten spelen in de babytuin, dan mogen van beide groepen de grootste 
kinderen spelen in de grote tuin van de Rupsjes. 
In de zomer wordt er op de babygroepen dagelijks buiten gespeeld. In de winter is het afhankelijk van 
het weer hoe vaak we naar buiten gaan. 
Ook bij de verticale groep op de locatie ‘Hertog van Brabant’ is er een aangrenzende 
buitenspeelruimte waar de kinderen lekker kunnen fietsen, rennen en stoepkrijten. Er is een afgezet 
babytuintje met zacht kunstgras voor de kleinste kindjes. Ook hier gaan we in de zomer dagelijks naar 
buiten met alle kinderen. In de winter proberen we met de dreumesen en peuters dagelijks naar 
buiten te gaan. Met de baby’s is het dan afhankelijk van het weer. De dreumesen en peuters kunnen 
zich vermaken in de andere buitenruimte.  
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7.4 baby- en kindgebaren 
Wat is babygebaren? 
Babygebaren is simpel en kort gezegd; het ondersteunen van de gesproken taal door middel van 
gebaren.  
  
Waarom babygebaren? 
Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in 
staat om te communiceren. Door je kind gebaren aan te leren, kun je deze periode overbruggen. Je 
kunt al met je kind communiceren voordat het fysiek in staat is om te praten! Tussen zes en negen 
maanden zijn de hersenfuncties zodanig ontwikkeld dat het kind zich meer bewust wordt van zijn 
directe omgeving en het de aandacht beter kan sturen en steeds langer kan vasthouden. Het kind kan 
associëren: het verbindt de woorden die het hoort aan de voorwerpen die het ziet en de handelingen 
die het meemaakt. Het kind ziet en herkent een vliegtuig in de lucht en een eendje dat in de vijver 
zwemt. Het weet wat er gaat gebeuren als je vraagt of het wil eten of gaat slapen. Een kind wil graag 
met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met Babygebaren geef je het een manier om dit uit 
zichzelf te doen, zonder dat jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou 
kunnen willen. En omdat je kind met gebaren zelf een gesprek met jou kan starten, krijg je meer 
inzicht in de belevingswereld en de belangstelling. 
 
 

8 Verlaten van de stamgroep voor spelactiviteiten 
Op de hoofdlocatie kan het zijn dat er kinderen tijdelijk de eigen stamgroep verlaten om deel te 
nemen aan een (spel)activiteit. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld workshops zoals muziek 
op schoot of gympret. Wanneer dit gebeurt, gaat de vaste pedagogisch medewerker van de 
stamgroep mee. Mocht een externe partij de workshop verzorgen, dan kan dat alleen indien diegene 
een verklaring omtrent gedrag bezit. 
 
Op rustige dagen, bijvoorbeeld woensdag en vrijdag en tijdens vakanties, kan een kind van de groep 
de Bijtjes op uitstapje gaan naar de andere locatie van onze dagopvang. Dit zal alleen gebeuren als dit 
de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Wanneer een kind langere tijd alleen of met maar 1 
ander kindje is en daardoor niet genoeg wordt uitgedaagd tot spelen, is het voor het kind wenselijk 
om te gaan spelen op de andere locatie om zo wel uitgedaagd te worden en ook tot ontwikkeling te 
komen. De vaste pedagogisch medewerker zal met het kind naar de andere locatie meegaan.  
De ouder geeft schriftelijk toestemming, bij inschrijving, voor het maken van uitstapjes. Daar valt het 
spelen op de andere locatie ook onder.  
 
Ook zullen baby’s en peuters op rustige dagen, zoals woensdag en vrijdag en tijdens vakanties bij 
elkaar spelen, mits de kind-ratio dit toelaat. Zo kan de ontwikkeling van het kind gestimuleerd blijven 
worden, door bijvoorbeeld met andere kinderen te spelen of te kijken naar wat anderen doen. 
 

 
9 Afnemen van extra opvang  
Ouders kunnen ervoor kiezen om (tijdelijk) extra opvanguren af te nemen op basis van het flexibele 
tarief. Indien er plek is op de vaste stamgroep van uw kind, kan dit. Wanneer het uit praktisch oogpunt 
onmogelijk blijkt om het kind in zijn vaste stamgroep te plaatsen, kan ervoor gekozen worden het kind 
te plaatsen in een andere groep. Dit wordt altijd eerst overlegd en gebeurt alleen met schriftelijke 
toestemming van de ouders. 
 
 

10 Speelgoedbeleid  
Speelgoed kan op vele manieren bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Maar omdat het 
speelgoed bij Onder de Pannen intensief wordt gebruikt, zijn er regels opgesteld: 
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• Speelgoed dat kapot is, wordt meteen apart gezet of weggegooid 

• Speelgoed wordt met regelmaat schoongemaakt 

• Het speelgoed dat aanwezig is, dient aangepast te zijn aan de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind 

Iedere groep heeft een eigen groepsruimte met geschikt speelgoed voor de betreffende doelgroep 
dat onderling gewisseld kan worden.  
De groepsruimte van de verticale groep ‘de Bijtjes’ beschikt ook over passend speelgoed geschikt voor 
de verschillende ontwikkelingsfasen waarin kinderen tussen de nul en de vier jaar zitten. Er zijn hoge 
boxen en een grondbox voor de kleinste kinderen om in te spelen, de grotere kinderen kunnen spelen 
in de diverse hoekjes, zoals een huishoek, autohoek, leeshoek of lekker chillen in de zitzak.  
 

 

11 Gezelligheid en sfeer                                                                                                                                            
Wij willen een gastvrije en open opvang zijn. Iedereen is welkom, de onderlinge sfeer is goed, zaken 
zijn bespreekbaar, iedereen kent iedereen en we werken als één team voor alle kinderen. Deze sfeer, 
deze samenwerking, deze cultuur willen wij uitstralen en overbrengen op de kinderen. Immers, goed 
voorbeeld doet volgen! Daarom vinden wij het ook belangrijk om uit pedagogisch oogpunt samen met 
de kinderen te eten tussen de middag, want zien eten doet eten.  
 

11.1 Eerlijk en open contact met de ouders                                                                                                     
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen, wij zijn mede-
opvoeders. Om dit goed te kunnen volbrengen is een eerlijk en open contact met de 
ouders/verzorgers van groot belang.  
Voor kort overleg en overdracht zijn de haal- en brengmomenten uitermate geschikt. Ook heeft ieder 
kind tot 1 jaar zijn eigen schriftje waarin verslag vastgelegd wordt over de dagelijkse gang van zaken. 
Ouders hebben ook de mogelijkheid om hierin te beschrijven waarvan zij vinden dat van belang is dat 
de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn. Deze schriftjes zijn een leuke herinnering voor later, 
net als alle tekeningen en knutselwerkjes die in een plakboek worden verzameld. Dit boek krijgt ieder 
kind mee wanneer hij/zij afscheid neemt van ons.  
Maandelijks komt er ook een nieuwsbrief uit, waarin allerlei zaken worden vermeld die betrekking 
hebben op Kinderopvang Onder de Pannen. De nieuwsbrief wordt per mail naar alle 
ouders/verzorgers gestuurd en is terug te vinden op onze website.  
Daarnaast hebben wij per opvanggroep een besloten informatieapp, genaamd Klasbord. Op deze app 
worden ouders op de hoogte gehouden van wat er op een betreffende dag is gebeurd, bijvoorbeeld 
qua uitstapjes, het eten of buiten spelen. Alleen de ouders van het kind op de desbetreffende groep 
kunnen de informatie van deze groep inzien. Dus geen buitenstaanders of ouders die geen kind op 
deze groep hebben. 
Ook informeren wij ouders via de oudercommissie. Door 6 tot 7 keer per jaar te vergaderen met de 
oudercommissie, zijn ouders snel op de hoogte van wat er speelt in onze kinderopvang. De notulen 
zijn namelijk voor elke ouder beschikbaar als zij hierom vragen.  
 

 

12 Dagritme/Structuur:  
De dagen bij Onder de Pannen verlopen op alle groepen volgens een bepaalde structuur: er zijn vaste 
momenten van eten, verschonen, slapen en (buiten) spelen. Dit geeft rust en regelmaat op de groep, 
maar laat ook voldoende ruimte over voor het kind om vrij te spelen met het grote aanbod aan 
speelgoed dat voorhanden is. Voor de baby’s hanteren we zoveel mogelijk het ritme van thuis.  
 
Voorbeeld van een dagritme voor de dreumesen en peuters: 

7.00 -9.00 uur Binnenkomst en vrij spelen 

9.00 - 9.30 uur Een activiteit of vrij spel 

9.30 - 10.15 uur Fruit eten met een koekje en wat drinken  

10.15 - 11.30 uur Verschonen e.d. hierna een activiteit of vrij spel/buiten spelen, de jonge 
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dreumesen gaan slapen.  

11.30 - 12.30 uur Lunch. 

12.30 - 15.30 uur Verschonen e.d. de oudere dreumesen en peuters die hier aan toe zijn gaan 
slapen, de overige kinderen die wakker zijn doen een activiteit of gaan vrij 
spelen. 

15.30 - 16.30 uur Een tafelmoment; hierbij wordt een cracker gegeten en wat gedronken, vaak 
gaan de jonge dreumesen nog even slapen.  

16.30 - 18.00 uur Een activiteit of vrij spel/buiten spelen.  

 
Op de peutergroepen en bij de Bijtjes maken we gebruik van dagritmekaarten zodat de kinderen 
kunnen zien wat zij op desbetreffende dag kunnen verwachten.  
 

12.1 Wennen 
Voordat kindjes daadwerkelijk starten op de opvang, mogen zij eerst een paar uurtjes komen wennen. 
Dit is in principe 1 ochtend of middag, merken wij dat dit niet voldoende is dan maken wij een extra 
afspraak om te oefenen, hierbij wordt gekeken naar de behoeftes van het kind dat komt oefenen. Het 
tijdstip waarop een kind kan komen oefenen wordt in overleg met ouders besproken, daarbij wordt 
rekening gehouden met het ritme op de groepen. We kiezen bewust een moment waarop er 2 
pedagogisch medewerkers aanwezig zijn en de groepsdrukte het toelaat om de tijd te nemen voor het 
wenkindje. Tijdens dit wen-moment is er ook tijd voor de ouders om alles m.b.t. hun kindje door te 
spreken, zoals bijvoorbeeld het ritme, bijzonderheden en wensen en behoeften van de ouder. Wij 
proberen, zeker bij baby’s, zo veel mogelijk het ritme van thuis aan te houden.  
Op de wen-dag is het extra van belang om zowel de ouders/verzorgers als het kind gerust te stellen en 
te laten wennen aan de nieuwe situatie. Ouders/verzorgers mogen altijd even bellen om te vragen 
hoe het gaat met hun kind.  

 
12.2 Brengen en halen  
Wanneer het kind gebracht wordt, is er een overdracht tussen ouder(s) en pedagogisch 
medewerk(st)er. De bijzonderheden waar die dag rekening mee gehouden moet worden, worden 
verteld, zodat hier aandacht aan geschonken kan worden. Bijvoorbeeld als een kind slecht geslapen 
heeft, een verdrietige gebeurtenis moet verwerken of een sprongetje maakt, willen wij dit graag 
weten. Dan kan de pedagogisch medewerk(st)er hier rekening mee houden. Tijdens het ophalen van 
het kind, vindt er een overdracht plaats van pedagogisch medewerk(st)er naar de ouder toe. De 
bijzonderheden van de dag worden door gesproken, zodat ouders weten hoe de dag van het kind eruit 
heeft gezien. Mochten de ouders een specifieke vraag hebben, die niet tijdens de breng- of 
haalmoment in het kort besproken kan worden, dan wordt een aparte afspraak, door de pedagogisch 
medewerk(st)er met de ouders gemaakt. Hierdoor wordt voorkomen, dat ouders met vragen blijven 
zitten. 
 
 

13 Buitenbedjes 
We zijn de trotse bezitter van buitenbedjes, zowel op de hoofdlocatie als op de locatie Hertog van 
Brabant. Het is heerlijk voor baby`s en kleine kinderen om lekker buiten te kunnen liggen in de open 
lucht. Zo wennen ze aan het slapen bij licht, aan de temperatuur en krijgen ze meer weerstand tegen 
ziektes. Buiten slapen is goed voor de opbouw van weerstand van kinderen, door een grotere opname 
van vitamine D. Het is absoluut verantwoord om kinderen buiten te laten slapen mits zij voldoende 
zijn aangekleed en/of toegedekt. Veel kinderen slapen buiten bovendien rustiger, dieper en langer. 
Voor onrustige kinderen die niet goed in slaap kunnen komen is het een ideaal hulpmiddel. De 
buitenlucht en de omgevingsgeluiden zorgen ervoor dat je kind lekker kan ontspannen en daardoor 
makkelijker in slaap valt. Het buitenbed voldoet aan de normen Warenwetregeling - nadere eisen 
kinderbedden en boxen - en is voorzien van een hor om insecten en andere dieren bij de kinderen 
vandaan te houden. Ook is het bed voorzien van solide en wendbare wielen, zodat het gemakkelijk 
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verplaatsbaar is en op een geschikte plek neergezet kan worden, rekening houdend met toezicht door 
de medewerkers en bijv. de windrichting of invallen van zonnestralen. We beschikken over speciale 4-
seizoenen slaapzakken, die geschikt zijn voor het slapen in een buitenbedje. Indien het nodig is, krijgen 
de kinderen een mutsje op. Uiteraard vragen wij eerst toestemming aan de ouders, voordat we het 
kindje buiten laten slapen.  
Voor het gebruik van het buitenbed heeft Kinderopvang Onder de Pannen een werkinstructie 
opgesteld welke door de pedagogisch medewerkers wordt opgevolgd.  
 

 

14 Voeding  
In tegenstelling tot vele andere kinderdagverblijven zijn de voeding en de luiers bij Onder de Pannen 
bij de prijs inbegrepen. Alleen voor zuigelingen is het de bedoeling dat ouders/verzorgers zelf 
borstvoeding of melkpoeder meegeven. Het volgende is in de prijs inbegrepen: 

• Thee/water 

• De broodmaaltijd (eerst een boterham met gezond beleg, en daarna afgewisseld met zoet 
beleg) 

• Vers fruit, ook voor de allerkleinste 

• Tussendoortjes (rozijntjes, cracker, soepstengel, Maria koekje) 
Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum. Wij vinden het erg 
belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo ook bij te dragen aan de ontwikkeling op dit 
gebied. Dit houdt in dat wij voornamelijk de basisproducten aanbieden uit de schijf van vijf en we 
hanteren de regels van de Schijf. (gevarieerd, niet te veel en beweeg, minder verzadigd vet, veel 
groente, fruit en brood en veilige voeding). Meer informatie kunt u vinden op de website van het 
voedingscentrum. 
 
Tot 17.00 uur geven wij het kind, indien gewenst, tot het de leeftijd van 1,5 jaar heeft bereikt, een 
warme maaltijd. De ouders geven deze warme maaltijd zelf mee. Mocht het kind speciale 
dieetvoeding nodig hebben, dan zijn de ouders hier zelf verantwoordelijk voor. 

 
14.1 trakteren 
Wij hebben bij ons op de opvang regelmatig met verjaardagen te maken. Om te voorkomen dat er 
teveel gesnoept wordt vragen wij de ouders om alleen met gezonde traktaties te komen. Denk 
bijvoorbeeld aan een fruit traktatie maar dan op een leuke manier gepresenteerd. Ouders kunnen de 
richtlijnen trakteren van het Voedingscentrum raadplegen. Ook adviseren wij voor traktatie-ideeën 
het boek ‘Feest! 46 traktaties voor school of thuis’ van het Voedingscentrum en de website 
www.gezondtrakteren.nl . Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief zoals ballonnen, bellenblaas, 
stickertjes, vingerpopjes, uitdeelboekjes of bad eendjes.  
Indien ouders toch zeer zoete en/of te calorierijke traktaties meegeven, dan kunnen de pedagogisch 
medewerksters ervoor kiezen om het met de kinderen mee naar huis te geven. Er wordt dan een 
Maria koekje uitgedeeld en ouders kunnen thuis zelf bepalen of ze de traktatie aan hun kind geven en 
wanneer. 
Voor meer informatie hierover zie ons voedingsbeleid. 
 

 
15 Vierogen beleid  
Het vier-ogen-principe betekent dat altijd een andere volwassene met een pedagogisch medewerker 
moet kunnen meekijken of meeluisteren. Op allebei onze locaties zijn daarom maatregelen genomen 
waardoor pedagogisch medewerkers zo kort mogelijk voorspelbaar lang alleen zijn met kinderen. 
Gedacht kan worden aan:  
- bouwkundige maatregelen; we hebben raampjes in alle deuren laten maken zodat je makkelijk 
binnen kunt kijken, zowel bij de deuren om het lokaal te betreden als de deuren tussen de groepen in.  
- rooster technische maatregelen bijvoorbeeld samenvoegen van groepen aan de randen van de dag  

http://www.gezondtrakteren.nl/
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- boventallige inzet, als extra paar ogen, van pedagogisch medewerkers in opleiding of een vrijwilliger 
- het willekeurig binnenlopen van de groepen door kantoormedewerkers of collega’s. 
 
Ouders en oudercommissie worden geïnformeerd over de invulling van het vier-ogen-principe. Ook is 
hiervan een protocol op de opvang aanwezig wat te lezen is voor alle pedagogisch medewerkers. Op 
één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft van het 
aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur. Deze 3 uur kan per 
locatie verschillend worden ingezet, afhankelijk van het rooster en het aantal aanwezige kinderen. Op 
de opvanglocatie is minimaal één pedagogisch medewerker en een andere volwassene aanwezig, ook 
tijdens de pauzes. Dit geldt op allebei onze locaties. Op de locatie ‘Hertog van Brabant’ zit 
aangrenzend aan de groepsruimte van de groep ‘de bijtjes’ onze buitenschoolse opvanggroepen, en is 
in de andere lokalen de school ‘Hertog van Brabant’ gehuisvest. Hierdoor zijn er altijd meerdere 
pedagogisch medewerkers in het gebouw en zijn medewerkers nooit alleen in het gebouw. Mocht er 
onverhoopt toch iemand alleen zijn, dan is Rob Sterke achterwacht. Als Rob geen achterwacht kan 
zijn, bijvoorbeeld door vakantie, dan zal hij het personeel meedelen wie dan als achterwacht fungeert. 

 
15.1 Cameratoezicht  
Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze 
wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht 
op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen 
transparantie, veiligheid en kwaliteit door middel van de inzet van camera’s bevorderd kan worden. 
 
Op de hoofdlocatie hangen er camera’s in de buitenbedjes, de multifunctionele ruimte tegenover De 
Rupsjes en de toiletten van de piraatjes (waarbij de camera gericht is op de verschoonruimte en niet 
op de toiletjes zelf). De camera’s moeten ervoor zorgen dat wij meer toezicht hebben op de kinderen. 
Daarnaast bevordert dit de zelfstandigheid bij kinderen, zij kunnen immers zelf naar het toilet. En zo 
werken aan hun zindelijkheid. 
De camera’s in de baby bedjes en de slaapkamer van de piraatjes zijn bedoeld om te kijken of de 
kinderen rustig aan het slapen zijn en om in de gaten te houden wanneer de kinderen wakker worden. 
Dit zorgt er vervolgens voor dat onze pedagogisch medewerkers de kinderen beter in de gaten kunnen 
houden, zonder dat de kinderen onnodig gestoord worden tijdens hun slaap. Tevens hangen er ook 
camera’s bij de ingang van het toilet. Deze camera’s zijn zo geplaatst dat de pedagogisch 
medewerkers kunnen zien wanneer er een kind naar de toiletten gaat. Mocht een pedagogisch 
medewerker een keer alleen staan, dan hoeft zij niet onnodig op en neer te lopen, de kinderen die 
wakker zijn niet alleen te laten en kan zij zo meer tijd besteden aan de kinderen op de groep.  
Bij de verticale groep hangen er camera’s in de buitenbedjes, één op de groep zelf (zodat als een 
pedagogisch medewerkster bij het aanrecht staat, met de rug naar de kinderen, ze de kinderen toch in 
de gaten kan houden) en één in de linkse BSO-ruimte (deze ruimte wordt ook gebruikt als er maar 1 
pedagogisch medewerk(st)er bij de BSO is). 
 
Afspraken omtrent gebruik cameratoezicht op de hoofdlocatie:  
Wij gebruiken een videosysteem in de volgende situaties: 

• De verschoonruimte/ natte ruimte van de peuters is niet zichtbaar vanuit de groepsruimte; 

• Op de slaapkamer van de Piraatjes waar geen zicht op is vanuit de groepsruimte; 

• In de buitenbedjes waar geen zicht op is vanuit de groepsruimte.  
 
Afspraken omtrent gebruik cameratoezicht op de locatie ‘Hertog van Brabant’ 
Wij gebruiken een videosysteem in de volgende situaties 

• Er hangen camera’s in de buitenbedjes en in de groepsruimte.  
Wanneer een medewerker alleen staat op de groep vanwege de groepsgrootte, tijdens de haal- / 
brengmomenten of gedurende de pauze, voldoen wij op deze manier aan het 4-ogen principe. Ook 
loopt er regelmatig iemand van kantoor onverwacht de groep binnen/ of kijkt door het raam. Tussen 
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de toiletten en de groepsruimte zit een raam. Ook zit er een raam in de slaapkamer naar de gang. De 
groepsruimte is goed te zien vanuit de andere locatie. 
 
Melding gebruik van de camera:  
Kinderopvang Onder de Pannen stelt zich verplicht dat voor eenieder duidelijk is dat er gebruik 
gemaakt wordt van cameratoezicht. Dit gebeurt door: 

• Vermelding op de website 

• Vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/ intakegesprek 

• Vermelding in het pedagogisch beleidsplan 

• Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatieprocedure.  
 
Wat gebeurt er met de beelden:  
De beelden worden niet opgenomen, het doel is dat de kinderen altijd gezien moeten/kunnen 
worden, in het kader van het vier-ogen principe. 
 
 

16 De drie-uursregeling  
 De drie-uursregeling is een wettelijk vastgelegd principe. Dit geldt voor de hele dagopvang.  
Wat wordt hiermee bedoeld?  
Op één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft van 
het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur. Deze 3 uur kan 
per locatie verschillend worden ingezet, afhankelijk van het rooster en het aantal aanwezige kinderen. 
Op de opvanglocatie is minimaal één pedagogisch medewerker en een andere volwassene aanwezig, 
ook tijdens de pauzes. Dit geldt op allebei onze locaties. Op de locatie ‘Hertog van Brabant’ zitten 
aangrenzend aan de groepsruimte van de groep ‘de Bijtjes’ onze buitenschoolse opvanggroepen, en 
zit in de andere lokalen de school ‘Hertog van Brabant’ gehuisvest. Hierdoor zijn er altijd meerdere 
pedagogisch medewerkers in het gebouw en zijn medewerkers nooit alleen in het gebouw. Mocht er 
onverhoopt toch iemand alleen zijn, dan is Rob Sterke achterwacht. Als Rob geen achterwacht kan 
zijn, bijvoorbeeld door vakantie, dan zal hij het personeel meedelen wie dan als achterwacht fungeert. 
 
Wat houdt dit praktisch in? Wij zijn geopend van 7.30 tot 18.00 en op aanvraag vanaf 7.00 uur.   

• Tussen 08.30 uur en 13.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur is het aantal pedagogisch 
medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen. Dit geldt voor 
maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag zijn tussen 08.30 en 12.30 uur en 
tussen 13.30 en 17.00 uur het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het 
aantal aanwezige kinderen.  

• ’s Morgens tussen 7.30 (en op aanvraag 7.00) en 8.30 en ‘s middags tussen 17.00 en 18.00 
worden kinderen gebracht en opgehaald. Het kind aantal is wisselend tijdens deze uren. 
Degene met de  vroege dienst is ’s morgens het eerste uur alleen op de groep aanwezig en 
degene met de late dienst sluit het laatste uur de groep alleen af. 

• In de pauzeperiode tussen 13.00 uur en 14.00 uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven 
minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers 
beurtelings pauzeren. Gedurende deze slaap- en lunchtijd is het mogelijk dat minder 
pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de pedagogisch 
medewerker/kindratio is vereist. Dit mag nooit langer dan maximaal 3 uur per dag. 

• Vóór 09.30 uur en na 16.30 uur mag de afwijking van de pedagogisch medewerker/kindratio 
niet langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten zijn, dat is bij onze opvang ook niet aan 
de orde.  
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16.1 Achterwacht 
Indien er slechts één beroepskracht aanwezig is op het moment dat er kinderen aanwezig zijn en de 
BKR (beroepskracht kind-ratio)wordt niet overschreden, zoals tijdens de drie-uursregeling het geval is 
dan is een achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er 
een achterwacht beschikbaar dient te zijn die binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn. 
Tevens dient deze achterwacht tijdens de openingstijden van de buitenschoolse opvang telefonisch 
bereikbaar te zijn. In principe is de eigenaar ( Rob Sterke) achterwacht, te bereiken via 06-22709956. 
Mocht hij verhinderd zijn, dan zorgt hij zelf voor een vervanger en maakt aan het team bekend op 
welke manier ze deze achterwacht kunnen bereiken.  
 
 

17 Kwaliteitszorg   
 Dagelijks streven wij naar het leveren van een zo groot mogelijke kwaliteit. Op verschillende manieren 
is aandacht voor kwaliteit:  
Deskundigheidsbevordering De directie draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van de 
pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt middels diverse overlegvormen: gesprekken met individuele 
medewerkers, groepsoverleggen en teamoverleg. Daarnaast is er vakliteratuur aanwezig op het 
kinderdagverblijf. Elk jaar wordt er een opleidingsplan opgesteld. Pedagogisch medewerkers volgen 
jaarlijks een (kinder-)EHBO/BHV cursus en trainingen of workshops op het gebied van pedagogische 
kwaliteit.  
  
Meten van pedagogische kwaliteit Pravoo is het meetinstrument waarmee de ontwikkeling van elk 
kind afzonderlijk in beeld wordt gebracht. Daaraan gekoppeld het mentorschap van de pedagogisch 
medewerkster. Daardoor kan worden gekeken of de pedagogisch medewerkster voldoende 
pedagogische kwaliteiten heeft om elk kind afzonderlijk te stimuleren in zijn ontwikkeling en mogelijke 
achterstanden te corrigeren en te verbeteren. En ook kan zo duidelijk worden wat leerdoelen kunnen 
zijn voor elke pedagogisch medewerk(st)er afzonderlijk. 
  
Inspectie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen De GGD inspecteert in opdracht van 
de Gemeente jaarlijks of er kwalitatief goede kinderopvang wordt geleverd. Hierbij wordt gekeken of 
er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en 
gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch 
beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie. De GGD rapporten zijn inzichtelijk 
voor alle ouders. Rob stuurt de oudercommissie het definitieve rapport en plaatst het op de website.  
  

 
18 Personeel  
 
18.1 Medewerkers 
Kinderopvang Onder de Pannen stelt hoge eisen aan werknemers. Gediplomeerd is iemand die een 
diploma heeft zoals genoemd in de cao-kinderopvang. Voordat een medewerker in dienst treedt moet 
een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden afgegeven. Kopieën van zowel het diploma als van de 
VOG zijn op de vestiging aanwezig.  
 
Naast opleiding en ervaring worden er ook hoge eisen gesteld aan persoonlijke vaardigheden. Rust, 
vertrouwen, sociale vaardigheid, creativiteit, enthousiasme en een positieve instelling zijn hierbij 
belangrijke selectiecriteria. Er wordt een groot beroep gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel en 
flexibiliteit, de pedagogisch medewerker is immers mede partner in de opvoeding en verzorging van 
andermans kinderen.  
 
18.2 Branchevereniging   
Kinderopvang Onder de Pannen is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang Nederland 
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(BKN) en volgt de door hen opgestelde CAO. De Branchevereniging Kinderopvang is een jonge en 
groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele 
opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. 
 
18.3 Omgang met ziekte en vakantie personeel 
Vakantie en ziekte van een medewerker wordt zo veel mogelijk opgevangen door eigen personeel. Dit 
kan door een goede teamsamenstelling, waarbij de medewerkers flexibel inzetbaar zijn. We werken al 
jaren met een vast team, wat zowel voor ons als zeker ook voor de kinderen erg prettig is. 
 
18.4 KinderEHBO en BHV 
Wij vinden het vanzelf sprekend dat alle pedagogische medewerk(st)ers in bezit zijn van een 
KinderEHBO- en BHV-diploma. Hiermee voorkomen wij dat pedagogisch medewerk(st)ers niet weten 
wat ze moeten doen bij ongelukken en calamiteiten, mochten deze zich voordoen. Jaarlijks vindt er 
ook (na)scholing plaats, zodat iedereen gecertificeerd blijft. 
 
18.5 Boekstart  
Bij Kinderopvang Onder de Pannen zijn wij ons al enige tijd bewust van het feit dat 15 minuten 
voorlezen per dag aan jonge kinderen tot 4 jaar kan bijdragen aan het minimaliseren van mogelijke 
taalachterstanden op latere leeftijd. Alhoewel het voorlezen bij ons al jaren vaste prik is hebben wij 
toch besloten om dit nog meer te stimuleren. Daarom hebben twee van onze pedagogisch 
medewerksters een cursus tot voorleescoördinator gevolgd en met succes afgerond. Ook hebben alle 
pedagogisch medewerkers een korte cursus boekstart gevolgd. Onder de Pannen is een 
samenwerkingsovereenkomst met bibliotheek de Meierij aangegaan en heeft als doel de komende 
jaren ouders en kinderen actief te betrekken en te stimuleren om het belang van voorlezen aan jonge 
kinderen duidelijk te maken. 
 
 

19 Stagiaires 
Opleidingsvisie  
De kinderopvang is altijd in ontwikkeling. Kinderopvang Onder de Pannen hecht er belang aan dat de 
medewerkers en leerlingen zoveel mogelijk met deze ontwikkelingen meegaan. Permanente educatie 
is hierbij erg belangrijk! 
Bij het opleiden vormen eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid, een respectvolle 
benadering van de leerling en het vertrouwen in de mogelijkheden de basis.  
Het opleiden van leerlingen wordt als een belangrijk element in de organisatie beschouwd.  
De volgende organisatiedoelen worden daarmee gediend:  
 
Het opleiden van nieuwe beroepsbeoefenaren kan zorgen voor toekomstige medewerkers  
Het stimuleren van medewerkers om na te blijven denken over het beroep en de persoonlijke invulling 
en het kritisch kijken naar het eigen functioneren.;   
 
Opleidingen 
Kinderopvang Onder de Pannen biedt stageplaatsen aan voor leerlingen van de volgende opleidingen: 

• PW kinderopvang (niveau 3)  

• PW kinderopvang (niveau 4) 

• HBO Pedagogiek 
 

Afspraken met betrekking tot omgang, verantwoordelijkheden en betrokkenheid  

• Omgang: De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste weken stelt 
de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Tevens hangt hij/zij bij de deur van 
de groep  een foto met tekst waarin hij/zij zichzelf voorstelt, dit wordt ook geplaatst op de 
website. 
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• Beroepsgeheim: Voor afspraken omtrent gedragsregels kan de stagiaire de beroepscode 
raadplegen. Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen 
van kinderen, dient de stagiaire hiervoor, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in 
schoolopdrachten vrij met fictieve namen worden gewerkt. 

• Verantwoordelijkheid: Om ook echt iets te kunnen leren, krijgt de stagiaire de nodige 
verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren 
van taken. 

• Betrokkenheid: De stagiaire wordt betrokken bij het team. De stagiaire is niet aanwezig tijdens 
het teamoverleg, tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken van een opdracht nodig is. Wel 
wordt de stagiaire door de begeleider op de hoogte gehouden van relevante informatie 
besproken tijdens teamoverleggen. De begeleider houdt bij het overdragen van deze 
informatie rekening met de wet op de privacy. 

• Oudercontacten: De schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van oudergesprekken 
worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding 
wordt vereist, zullen deze werkzaamheden in overleg met en onder toezicht en begeleiding 
van de stagebegeleider worden uitgevoerd. Voorafgaand wordt er toestemming aan de 
desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische contacten mogen alleen door de stagiaire 
worden gevoerd indien er vooraf  toestemming is gegeven door de begeleider. 

• Uitstapjes met kinderen: Tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire als boventallig 
ingezet. 

 
Verwachtingen en taken van een stagiaire: 

• Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een stagiaire niet goed 
functioneert of niet aansluit bij kinderopvang Onder de Pannen dan zullen wij binnen deze 
maand de overeenkomst beëindigen. 

• In de eerste week neemt de stagiaire alle beleidsstukken en informatie van de opvang door. 

• Een stagiaire zal het hele jaar op dezelfde dagen/tijden stagelopen. 

• De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende 
werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau, hieronder zijn de 
taken wat uitgebreider uitgelegd. 

• De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen, uiteraard wel over haar 
eigen leerproces. 

• De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen telefoon 
aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen. De stagiaire staat altijd onder 
toeziend oog van een pedagogisch medewerker. 

• Er wordt van de stagiaire verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch werkt 
 
Taken  

• Stagiaires houd zich bezig met het ondersteunen van de begeleiding en verzorging van 
kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar, zowel individueel als in groepsverband  

• Ondersteunen in het creëren van een warme en veilige omgeving en voor de veiligheid van de 
omgeving  

• Ondersteunen om kinderen positief bij te laten dragen aan de groepssfeer  

• Ondersteunen met spelactiviteit  

• Ondersteunen met organisatie en voorbereiding van speciale gelegenheden. (verjaardagen, 
sinterklaas, Moederdag, sint maarten, kerstmis, Vaderdag).  

• Aandacht verdelen over kinderen individueel en groepjes kinderen  

• Hygiëne in acht nemen, ondersteunen met verschonen, ondersteunen bij zindelijkheid  

• Huishoudelijke activiteiten verrichten en materialen beheren  

• Schoonhouden van de groep  
Bij een eerste jaar student worden er uiteraard minder hoge eisen gesteld en wordt er naar de 
student zelf gekeken wat hij/zij zelf al kan. Naarmate de studie volgt gaan wij meer van studenten 
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verwachten en mogen zij meer taken zelfstandig uitvoeren. Denk hierbij aan het verschonen, in de 
eerste maanden doen zij dit altijd onder begeleiding, later in het proces moeten zij dit zelfstandig 
kunnen doen.   
Van een derdejaars stagiaire verwachten wij dat hij/zij grotendeels zelfstandig kan functioneren. Zeker 
aan het eind van de opleiding zijn zij zelf leidend in hun leerproces en geven wij enkel aanvullingen. 
 
 

19.1 Inzetbaarheid stagiaires  

BOL-leerlingen  
1e jaars stagiaires van de BOL-opleiding worden altijd boventallig ingezet  
2e jaars stagiaires van de BOL-opleiding worden boventallig ingezet  
3e jaars stagiaires van de BOL-opleiding worden boventallig ingezet, behalve in noodgevallen (denk aan 
ziekte van ander personeel/vakanties). Geldt alleen voor 3e jaars PW3 of GPM4 leerlingen. 
 

Momenteel volgen 4 pedagogisch medewerksters de opleiding GPM-4 (gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
niveau 4) zij doen dit naast hun normale werkzaamheden. Zij krijgen begeleiding van Susanne in hun opdrachten 
en Marielle beoordeeld hen op de examens, daarnaast komt er vanuit de opleiding iemand ter ondersteuning van 
Marielle.  
 

 
20 Klachtenregeling  
Waar veel mensen komen, kunnen ook klachten of conflicten ontstaan. Ouders staan bij ons hoog in 
het vaandel en moeten vooral ook serieus worden genomen. Het is zaak dat bij klachten of conflicten 
groepsleiding samen met de ouders er proberen uit te komen. Lukt dit om welke reden dan ook niet, 
dan kan het probleem doorgespeeld worden naar Rob Sterke. 

Een klacht indienen 
Een klacht kun je mondeling of schriftelijk indienen. Een klacht kan gaan over een medewerker of over 
de organisatie. Gedacht kan worden aan klachten over: 
· de omgang met ouder/kind; 
· de verzorging van je kind; 
· het aanbod en/of pedagogisch handelen; 
· het niet nakomen van afspraken; 
· de administratie. 
 
Als je mondeling of schriftelijk een klacht indient, vragen wij je aan te geven: 
· wat de reden van de klacht is; 
· waarover of over wie je een klacht indient; 
· wat je wilt bereiken met het indienen van de klacht; 
· wat al gedaan is om tot een oplossing te komen. 
 
Interne klachtenprocedure 
1. Je richt je met je klacht eerst tot de betrokken medewerker. De betreffende 
medewerker probeert de klacht in overleg met jou op te lossen. 
2. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost of gaat de klacht over de 
organisatie, dan richt je je tot de eigenaar van het kinderdagverblijf. Deze probeert de klacht in 
overleg met jou en de betrokken medewerker op te lossen. 
3. Voor de afhandeling van een klacht staat een termijn van ten hoogste zes weken. 
4. Als je klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als je je met je klacht niet 
rechtstreeks tot de medewerker wilt wenden, dan kun je je klacht digitaal of schriftelijk indienen bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen middels de zogenaamde externe 
klachtenprocedure. 



Herzien juni 2019 
 

23 

 
Externe klachtenprocedure 
Als de afhandeling van de klacht door ons je niet tevreden stelt, kun je je klacht digitaal of schriftelijk 
indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
Het verdient echter de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de 
gelegenheid te geven deze op te lossen. 
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket 
Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te 
vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u 
ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Ook als 
oudercommissie kunt u bij deze commissie terecht. 

Vanaf 2016 is het verplicht om als kinderopvang aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wij zijn hierbij ook aangesloten. Op de website 
www.degeschillencommissie.nl kunt u hierover meer informatie vinden.   

Vragen 
Mocht u na het lezen van ons pedagogisch beleidsplan vragen en/of opmerkingen hebben, stel ze dan 
gerust. U bent van harte welkom op ons kantoor of u kunt uw vraag stellen via 
info@kinderopvangonderdepannen.net. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Sterke 
Directeur Kinderopvang Onder de Pannen B.V. 
Tel. 06 – 22 70 99 56 

http://www.degeschillencommissie.nl/
mailto:info@kinderopvangonderdepannen.net

