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Voorwoord 
 
In dit pedagogisch plan voor de dagopvang van AKROS Kinderopvang  beschrijven we het 
pedagogisch handelen: wat we doen op de groepen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen.  
De geformuleerde pedagogische uitgangspunten en doelen, die aan de landelijke kwaliteitseisen 
voldoen, vormen het pedagogisch kader van AKROS. 
 
Pedagogisch beleid en pedagogisch handelen zijn in de praktijk niet te scheiden, daarom hebben we 
gekozen voor een pedagogisch plan in drie delen.  
 
In de hoofdstukken 1 t/m 6 leest u onze visie en uitgangspunten over het waarborgen van de 
emotionele veiligheid en de mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke en sociale 
competenties.  
 
In de hoofdstukken 7 t/m 9 beschrijven we de ontwikkelingsgebieden van kinderen en hoe we hierop 
inspelen met de inrichting, het aanbod van speelmaterialen en, natuurlijk, ons handelen.  
 
De hoofdstukken 10 t/m 16 beschrijven het overbrengen van normen en waarden, wennen, komen en 
gaan, dagindeling, eten en speelleren, speelwerken en speelmomenten. 
 
  
 
 
 
 
AKROS Kinderopvang  
 
 
  
 
 
 
 
 
De officiële functieaanduiding van groepsleiding is “pedagogisch medewerker”, in de tekst afgekort tot 
pm-er. De pm-er kan een man of een vrouw zijn.  Een kind wordt aangeduid als “hij”, hiermee wordt 
ook “zij” bedoeld.  
 
 
Met PKR wordt bedoeld:  Pedagogisch medewerker - Kind Ratio.  
 
 
 
Voor de redactie danken wij Mw. Marlies Ruijter, journalist 
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1. Inleiding  
 
AKROS Kinderopvang wil haar klanten, ouders en kinderen, het beste bieden.  
In het pedagogisch plan beschrijven we hoe we dat doen, daarmee geven we de ouders inzicht in hoe 
we werken en weten de pedagogisch medewerkers wat er van hen wordt verwacht.   
 
Voor ons pedagogisch handelen hebben wij ons laten inspireren door de ideeën en methodes van 
kinderarts Emmi Pikler (bijlage 1), van psycholoog Thomas Gordon (bijlage 2) en van de educatieve 
methode Kaleidoscoop (bijlage 3).  
De methode van Emmi Pikler benadrukt het vermogen van kinderen om te leren en zelfstandig te zijn. 
Bij de methodiek van Thomas Gordon speelt de vrijheid van kinderen om eigen oplossingen te zoeken 
een grote rol.  
De Kaleidsocoop-methodiek benadrukt het belang van zelfstandig ontdekken en dat kinderen door 
eigen ervaring het meeste leren (actief spelen en leren). 
 
Allemaal inspirerende ideeën, die niet alleen aansluiten bij wat wij belangrijk vinden in ons 
pedagogisch handelen, maar die ook op elkaar aansluiten. 
 
Om het pedagogisch handelen levend te houden, wordt het beleid periodiek geëvalueerd en 
desgewenst bijgesteld. In dit proces spelen de oudercommissies een grote rol; nadat we van 
verschillende onderwerpen hebben vastgesteld hoe ons pedagogisch handelen eruit ziet, wordt dit 
besproken in de oudercommissie.   
 

2. Algemene doelstelling AKROS Kinderopvang 
 
De doelstelling van AKROS Kinderopvang is het bieden van opvang en het mede opvoeden van 
kinderen op kwalitatief goede wijze. Het pedagogisch klimaat biedt de kinderen sociaal-emotionele 
veiligheid die de basis vormt om persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen.  
AKROS Kinderopvang biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid bezigheden buitenshuis te 
combineren met de opvoeding en verzorging van kinderen. Zij kunnen hun kind(eren) met een gerust 
hart achterlaten.  
  

3. Pedagogische doelstelling kinderdagopvang 
 
AKROS Kinderopvang heeft, naast de ouders/verzorgers, een verantwoordelijkheid in de opvoeding 
van kinderen. In de opvang zijn de kinderen in een groep bij elkaar en wordt elk individueel kind 
respectvol benaderd. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen die kinderen doorlopen. 
We streven ernaar dat het kind zich ontwikkelt tot een evenwichtig persoon. Een kind met 
zelfvertrouwen krijgt een positief zelfbeeld en respect voor anderen. Dat maakt het makkelijker om 
met waarden en normen om te gaan, voor zichzelf op te komen, keuzes te maken en sociaal vaardig 
te zijn.  

 
4. Visie op opvoeden 
 
Ons pedagogisch beleid berust op de visie dat elk kind uniek is. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen 
manier en in zijn eigen tempo, vanuit een basis van veiligheid en gehechtheid. We werken vanuit het 
individu én vanuit de groep. Het kind krijgt individueel aandacht, zijn ontwikkeling wordt systematisch 
gevolgd en waar nodig krijgt het, op een bepaald gebied, extra aandacht. In de groep ontwikkelt het 
kind sociale competenties. Er wordt in groepsverband gegeten, gespeeld en er worden activiteiten 
ondernomen.  
AKROS Kinderopvang werkt vanuit de methode Kaleidoscoop waarbij het actief spelen en leren 
centraal staat. De beleving van het kind is het uitgangspunt, pedagogisch medewerkers spelen daar 
actief op in. Zo worden kinderen  gestimuleerd en ondersteund in hun spel en kunnen zij zich optimaal 
ontwikkelen.  
 
De komst naar het kinderdagverblijf is voor het kind meestal de eerste ervaring met de buitenwereld. 
Hier maakt het kind deel uit van een andere groep dan het gezin. Pm-ers en ouders zoeken naar een 
balans tussen de opvoeding thuis en die op het kinderdagverblijf. We gaan respectvol met de kinderen 
om, zo leren zij anderen te respecteren en ervaren zij hun eigen en andermans grenzen.  
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Kinderen hebben structuur, regelmaat en rituelen nodig. Ze willen er graag bijhoren en meedoen met 
iedereen. De pm-ers leggen aan ouders de regels en gewoontes in de groep uit. Ze leggen ook uit 
waarom die regels er zijn.  
 
De opvangruimtes zijn speciaal voor kinderen ingericht, aantrekkelijk, veilig, schoon en er is 
voldoende geschikte buitenspeelruimte.  

 
5. Samenwerking met ouders, wederzijdse betrokkenheid  
 
AKROS Kinderopvang ziet zichzelf als “partner in opvoeding”. Voor pedagogisch medewerkers is een 
goede samenwerking met de ouders een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken. 
Daarom is het belangrijk dat pm-ers en ouders vertrouwen in elkaar hebben. Vanzelfsprekend staat 
hierbij het welzijn van het kind centraal. Het uitwisselen van informatie en soms ook het praten over de 
opvoeding is van belang.   
 
Voor AKROS hebben ouders verschillende rollen:  
Als opvoedingspartner; ouders leven mee, denken mee over het beleid ten aanzien van de opvoeding, 
bezoeken de ouderinformatieavond, helpen mee in praktische zin (bijvoorbeeld door samen een feest 
te organiseren, het maken van de Nieuwsbrief), er wordt een vertrouwensband opgebouwd  
Als klant; waar de visie en het pedagogisch beleid, de afspraken, contracten en kosten een rol spelen 
Als adviseur en medebeslissers; als lid van de Oudercommissie hebben ouders medezeggenschap 
over beleid en werkwijze.  
 
Momenten van contact tussen ouders en pm-er: 

 Vóór plaatsing van het kind is er de mogelijkheid van een rondleiding 

 Bij de plaatsing van het kind is er een intakegesprek  

 Dagelijks bij het halen en brengen vindt er een mondelinge overdracht plaats 

 Na drie maanden wordt er een evaluatieformulier ingevuld. 

 Bij de doorstroming van babygroep naar peutergroep is er een overgangsgesprek 

 Eén keer per jaar vinden oudergesprekken plaats  

 Bij verlaten van dagverblijf (o.m. door overgang naar de basisschool) vindt er een eindgesprek 
plaats met behulp van het overdrachtsformulier naar de basisschool (bijlage 4) 

 Het is altijd mogelijk om een oudergesprek aan te vragen als de ouders of pm-ers daar 
behoefte aan hebben. 

 In overleg met de pm-ers kan er op de groep een dagdeel worden meegedraaid. 
 
 

6. Pedagogische uitgangspunten 
 
Veiligheid, zorg, genegenheid, aandacht en interactie zijn belangrijke pijlers van ons pedagogisch 
handelen. Daaruit komt voort: het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden, het aanleren van  
omgangsvormen en de overdracht van waarden en normen.   
Het is belangrijk dat een kind de omgeving en de manier van werken kent. Daarom vangen we 
kinderen op in stamgroepen met drie vaste pm-ers en streven we ernaar dat steeds dezelfde pm-ers 
én kinderen aanwezig zijn.  
De pm-ers verdelen hun zorg en aandacht over de individuele kinderen en houden rekening met het 
belang van de groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, de groep mag niet lijden 
onder het individu. Het spreekt voor zich dat er geen verbaal of fysiek geweld wordt gebruikt. 
 
Een goede relatie tussen pm-ers en kinderen is heel belangrijk. De houding van de pm-er is: open 
staan voor signalen (verbaal en non-verbaal), aandachtig kijken en luisteren en een positieve 
benadering van elk kind. 
Structuur en een vaste dagindeling zijn nodig zodat een kind weet waar het aan toe is. Dit geeft rust 
en een gevoel van veiligheid. Vanuit een vast dagritme leren kinderen gewoontes en dus ook regels. 
Wij weten met elkaar waarom we bepaalde regels hebben afgesproken; we willen geen regels om de 
regels.  
Als kinderen zich goed voelen willen ze niets liever dan leren. Daarom zorgen we voor een goede 
inrichting van het dagverblijf, de juiste speelmaterialen en een actieve, energieke en respectvolle 
houding van de pm-ers.  
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6.1. Respect voor elkaar    
We spreken Nederlands met de kinderen en met elkaar (heel soms is een troostend woordje in de 
eigen taal van een kind nodig).  
We respecteren en waarderen elkaar niet alleen om het uiterlijk (groot of klein, dik of dun, blank of 
donker), maar ook om het innerlijk (stil of druk, veel of weinig praten, snel boos of altijd vrolijk). We 
tonen respect voor de waarden van alle culturen en hebben duidelijke omgangsvormen.  
 
6.2. Respect voor de omgeving 
We leren kinderen zorgvuldig om te gaan met de ruimte, het speelgoed en het speelmateriaal. We 
leggen daarbij steeds uit waarom we dat doen. Bijvoorbeeld door te vertellen dat als je de doppen niet 
op de stiften doet, ze uitdrogen en je niet meer kunt kleuren.   
 

7. Creëren van ontwikkelingsmogelijkheden 
 
Elk kind heeft talenten en capaciteiten. Hoe en wanneer deze capaciteiten worden ontwikkeld, dat is 
bij ieder kind anders. De situatie waarin het kind opgroeit en de mensen die het kind omringen, spelen 
hierbij een grote rol. De kinderopvang levert een bijdrage door kinderen te stimuleren actief te zijn, 
hen dingen te laten ervaren en door eventuele ontwikkelingsproblemen te signaleren.  
Wij werken met de zogenaamde sleutelervaringen die kinderen opdoen op de gebieden van 
creativiteit, taal, sociale relaties, het zelfbewustzijn of het tijdsbewustzijn.  
In de dagopvang sluiten we, zowel in groepsverband als individueel, zoveel mogelijk aan op de 
ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. 
 
 In de ontwikkeling van kinderen zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden: 
 
7.1.  Fysieke ontwikkeling 
In de leeftijd van 0 t/m 3 jaar maken kinderen een grote ontwikkeling door in hun motorische 
vaardigheden. Het coördineren en gezamenlijk bewegen van romp, armen en benen heet de grove 
motoriek.  
Baby’s worden bijvoorbeeld op hun rug gelegd op een stevige ondergrond, hier leren ze op de juiste 
manier bewegen (Pikler-methode). Om ze te stimuleren iets te pakken, leggen we het speelgoed 
bewust iets verder weg of hangen het net iets hoger, zodat baby’s meer moeite moeten doen om erbij 
te komen. 
Aan de dreumesen en peuters worden speelmogelijkheden en activiteiten aangeboden waardoor zij 
kunnen dansen, bewegen, klauteren, glijden en springen (zo leert een kind ook omgaan met 
hoogteverschillen en gevaar). Als het weer het toelaat gaan we, minstens een keer per dag, buiten 
rennen, klimmen, met de bal of met zand spelen. Op mooie dagen kunnen binnenactiviteiten, 
bijvoorbeeld schilderen of kleien, ook buiten worden gedaan.  
 
De fijne motoriek betreft de kleine bewegingen die coördinatie tussen ogen en handen vereisen en 
ontwikkelt zich onder meer in het fysieke contact met de pm-er.   
We bieden verschillend speelgoed aan: rammelaars, activity-centers, blokken en puzzels met grote 
stukken. We stimuleren kinderen vanaf zo’n 6 maanden zelfstandig uit hun (tuit)beker te drinken, zelf 
yoghurt te eten en zelf stukjes brood te pakken als ze aan brood eten toe zijn. De kinderen leren ook 
vanaf babytijd om te helpen met opruimen. Dit gebeurt spelenderwijs, met een liedje. De peuters 
vanaf 2 jaar leren zelf hun boterhammen smeren en zelf aan- en uitkleden.  
Dreumesen en peuters kunnen met blokken of duplo bouwen. Poppen kunnen worden aan- en 
uitgekleed, waardoor spelenderwijs wordt geoefend met knopen, ritsen en gespen. Tijdens het verven, 
tekenen en plakken leren we kinderen hoe ze potloden, krijtjes en kwasten moeten vasthouden en 
hoe ze moeten omgaan met een schaar. Kleurtjes, kralen, puzzels en insteekknoppen worden 
aangeboden.  
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7.2. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Door om te gaan met andere kinderen en volwassenen ontwikkelt het kind sociaal gedrag. Hierdoor 
krijgt hij inzicht in de eigen gevoelens en de reacties van anderen. In een vroeg stadium van het leven 
leert een kind zo de betekenis kennen van delen, troosten, helpen, rekening houden met anderen en 
omgaan met conflicten.  
Wij nemen de gevoelens van kinderen serieus. En ondanks dat we bepaald gedrag (slaan of 
schoppen) verbieden, streven we ernaar alle gevoelens van kinderen te accepteren. Daarom 
verwoordt de pm-er consequent hun gevoelens: blijdschap, woede, verdriet, angst en 
onverschilligheid. Zo leert een kind eigen gevoelens en die van anderen te herkennen en mee om te 
gaan. Kleine kinderen uiten veel gevoelens door (fantasie)spel. Hiervoor is speciaal materiaal 
aanwezig zoals poppen, bouwmateriaal en verkleedkleren.   
 
7.3. Cognitieve ontwikkeling 
De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van de taal (begrijpen en spreken) en 
het denken. Kinderen krijgen begrip en inzicht door informatie uit de omgeving te ordenen, te 
onthouden, toe te passen en te combineren met nieuwe situaties. Taal en denken zijn dan ook nauw 
met elkaar verbonden. 
Baby’s leren door te kijken, te voelen, te horen en te proeven. Ze maken gebruik van al hun zintuigen 
om de wereld te ontdekken. 
 
De pm-er speelt een actieve rol door veel tegen het kind te praten en zoveel mogelijk te reageren op 
elke taaluitdrukking: van de eerste klanken die een baby maakt tot de vragen en verhalen van een 
peuter. De pm-er spreekt geen brabbeltaal en praat niet na. Om de taalontwikkeling te stimuleren 
initieert de pm-er activiteiten als zingen, taalspelletjes en spelletjes met klanken en geluiden. 
Interactie tussen pm-er en kind is erg belangrijk, we maken contact met het kind voordat we iets doen. 
We zeggen bijvoorbeeld: “ik ga nu jouw luier verschonen. Ik ga een washandje pakken om je gezicht 
schoon te maken.”We blijven contact met het kind houden terwijl we het kind verschonen en werken 
samen met het kind om hem zoveel mogelijk te helpen om alles zelf te doen. Voorlezen speelt een 
belangrijke rol in de taalontwikkeling. Daarnaast versterkt  voorlezen de band met een kind. AKROS 
maakt gebruik van het Boekstart programma.  Dit programma stimuleert het voorlezen onder ouders 
en kinderdagverblijven en ontwikkelt speciale koffertjes met boekjes die ouders en kinderdagverblijven 
kunnen lenen bij de bibliotheek. (www.boekstart.nl ) Daarnaast heeft AKROS twee 
voorleescoördinatoren aangesteld voor zowel de babygroepen als de peutergroepen. Zij zijn 
ambassadeurs van het voorlezen en hebben onder andere als taak het voorlezen binnen de 
dagverblijven te stimuleren. 
 
Spelen en bezig zijn is ontwikkelen. Kinderen leren onder andere door te ontdekken, door te 
experimenteren, door voorbeeld en door nabootsing. Door allerlei dagelijkse gebeurtenissen te 
bespreken ontstaat ordening in de wereld van een kind. De pm-er legt uit, benoemt dingen en nodigt 
kinderen uit zaken zelf te verwoorden. Regelmatig doet de pm-er een beroep op het vermogen van 
kinderen om zelf oplossingen te zoeken voor problemen. Er wordt materiaal aangeboden waardoor 
kinderen bezig zijn met kleuren en vormen en hoeveelheden.  ‘ 
 
7.4.  Creatieve ontwikkeling 
De pm-er stimuleert de creatieve ontwikkeling door het aanbieden van allerlei soorten materialen en 
activiteiten (water, zand, verf, klei, muziek, dans). Kinderen worden gestimuleerd materialen zelf te 
pakken.  
De meeste kinderen vinden het heerlijk om met hun handen ergens aan of in te zitten. Daarom wordt 
er naar hartenlust geëxperimenteerd met verf, plaksel, klei, water en zand. De pm-er let erop dat de 
kinderen en hun omgeving niet te lijden hebben onder deze activiteiten. Met andere woorden: op 
papier mag je verven, op de muur niet.  
Door op onderzoekende wijze om te gaan met materialen leert een kind de mogelijkheden en 
eigenschappen ervan kennen. Die ervaring is waar het om gaat, niet het resultaat. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen hierbij gewaardeerd worden en zoveel mogelijk de ruimte krijgen voor hun 
eigen inbreng. 
Door te fantaseren en door allerlei rollen te spelen, maken kinderen de wereld om zich heen 
begrijpelijker en/of verwerken ze allerlei gebeurtenissen. De groepsruimtes zijn ingericht met 
verschillende hoeken. Bijvoorbeeld een huishoek uitgerust met keukenspullen, poppen en knuffels. 
Ook hiermee spelen en fantaseren kinderen naar hartenlust. Als ze met stoelen een trein maken of 
een huisje bouwen, stimuleren we dat. Materialen om te knutselen, te plakken en te verven staan op 
kindhoogte klaar zodat kinderen die zelf kunnen pakken. 
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7.5.  Ontwikkeling van identiteit 
Langzamerhand wordt een kind zich ervan bewust dat het verschilt van anderen. De pm-er waardeert 
onderlinge verschillen tussen kinderen in bijvoorbeeld voorkeur voor activiteiten, tempo en 
spontaniteit. Het identiteitsbesef wordt ook gestimuleerd door het regelmatig noemen van voor- en 
achternamen of door het geven van eigen plekjes of spullen. Kinderen aanspreken met “liefje” of 
“schatje” keuren we in een professionele setting af. We vinden het belangrijk dat de kinderen bij hun 
naam worden genoemd.  
De pm-er moedigt het kind aan tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wat een kind kan en wil 
proberen, mag het in principe ook zelf doen. De pm-er zorgt ervoor dat het kind niet te veel 
mislukkingen ervaart en bevordert het zelfvertrouwen door een positieve benadering (aandacht 
besteden aan wat het kind vertelt of het kind stimuleren om eigen keuzes te maken). 
De pm-er geeft kinderen opdrachten en taken zoals het opruimen van speelgoed. De opdrachten 
worden duidelijk en overzichtelijk gehouden. 
   
7.6. Seksuele ontwikkeling  
Bij de seksuele ontwikkeling gaat het om alle gedragingen en gevoelens die te maken hebben met het 
eigen lichaam en dat van een ander.  
De omgang met seksualiteit, het ontdekken en experimenteren, hoort bij de ontwikkeling van kinderen.  
Elke cultuur heeft een eigen manier van omgaan met de seksuele ontwikkeling van kinderen. Zo kan 
bijvoorbeeld het schaamtegevoel per cultuur, maar ook per gezin verschillen. Wij respecteren de 
gevoelens van andere culturen en proberen dit zo goed mogelijk in te passen in onze werkwijze. 
 
De verschillende leeftijdsfasen: 
Er is een lijn in de seksuele ontwikkeling van kinderen aan te geven, in stappen van twee jaar. Deze 
stappen overlappen elkaar soms en verlopen niet bij ieder kind hetzelfde.  
 
0 – 2 jaar 
Als bij een baby de directe behoeften niet worden bevredigd gaat hij/zij huilen. Met de mond heeft de 
baby contact met de wereld. De baby kan ook goed ruiken en zal zich goed voelen als hij/zij de 
moeder ruikt. Lichamelijk contact is heel belangrijk, het aanraken van het lichaam geeft een gevoel 
van veiligheid en vertrouwen. In de babytijd ontdekt het kind zijn lijfje, het speelt met handen en 
voeten, het ontdekt de oren, neus en de geslachtsdelen.  
 
2 – 4 jaar  
Kinderen van 2 jaar worden zich bewust van zichzelf en het eigen lichaam. Ze beginnen zichzelf van 
de buitenwereld te onderscheiden en ontdekken dat iedereen er anders uitziet. Strelen en aaien van 
de eigen geslachtsdelen geeft een rustig en ontspannen gevoel. Het besef van het eigen geslacht 
begint zich te vormen. Vanaf 3 jaar gaat het uitgebreid onderzoeken van het lichaam verder, peuters 
willen graag hun eigen geslachtsdelen zien en aanraken. De taalontwikkeling gaat heel snel, peuters 
merken dat het uiten van woorden of zinnen een effect oplevert. Lichamelijk contact blijft heel 
belangrijk, op schoot zitten, knuffelen, aaien.  
 
Omgaan met kinderen en hun seksuele ontwikkeling:  

 We leren de kinderen bewust worden van hun eigen lichaam door middel van het benoemen 
van lichaamsdelen, we lezen boekjes over dit onderwerp, zingen liedjes over lichaamsdelen of 
werken bij voorbeeld met het  thema  “ons lichaam” We praten met het kind op een begrijpelijk 
niveau, er wordt niet geheimzinnig gedaan.  

 De pm-er geeft technische en emotionele informatie aan kinderen die hun lichaam aan het 
ontdekken zijn. 

 De pm-er geeft kinderen de ruimte om zichzelf en anderen te ontdekken. We bespreken de 
verschillen tussen jongens en meisjes.  

 De pm-er houdt de veiligheid en de grenzen in de gaten.  

 De pm-er leert kinderen dat een kind nooit een ander kind mag dwingen/lastig vallen.  En om 
“ja” of “nee” te zeggen wanneer ze door een ander worden aangeraakt.  

 
7.7 Opvallend seksueel gedrag  
Als wij bij een kind opvallend seksueel gedrag constateren, checken we bij een collega of het klopt 
wat we vinden. Vervolgens vragen we een collega mee te observeren. Als de leeftijd het toelaat 
stellen we vragen aan het kind zelf: waarom doe je dat, wat gebeurt er met je als je dat doet, hoe kom 
je daarbij? 
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Blijft het gedrag ons opvallen, dan wordt er in overleg met de teamleider een oudergesprek voorbereid 
en uitgevoerd. In overleg met en met toestemming van de ouders/verzorgers kunnen we ook 
overleggen met derden. 
 
7.8 Kinderen die opvallen 
Door training en ervaring kan de pedagogisch medewerker problemen en afwijkend gedrag van 
kinderen signaleren. Na het observeren en het verzamelen van signalen worden de ouders hierover 
ingelicht. In een observatie wordt een helder en duidelijk beeld beschreven van een kind. 
Een kind dat zich prettig en op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, 
ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. 
Soms, door verschillende redenen, gaat de ontwikkeling van het kind niet goed. De ontwikkeling kan 
door omgevingsfactoren, karakter of (medische) afwijking een achterstand oplopen.  
Kinderen kunnen opvallen  

 door hun gedrag. 

 door een ontwikkelingsstoornis. 

 door omstandigheden bijvoorbeeld in de thuissituatie waardoor kinderen extra zorg nodig hebben. 
Kinderen die opvallen hebben niet altijd een ontwikkelings- of gedragsstoornis. 
Opvallend gedrag kan te maken hebben met allerlei zaken, zoals ziekte, de geboorte van een broertje 
of zusje of een groeispurt. Daarnaast speelt ook de duur van het gedrag mee: is het een fase of laat 
het kind het gedrag al een langere periode zien.  
Bij jonge kinderen is het moeilijk om met zekerheid vast te stellen of er inderdaad sprake is van een 
ontwikkelings- of gedragsstoornis.  
 
Het belang van vroegtijdige onderkenning 
De ontwikkeling van een kind is afhankelijk van de mogelijkheden die het kind bij de geboorte 
meegekregen heeft (aanleg) en van de omgeving en opvoeding. 
De wisselwerking tussen aanleg en omgevingsfactoren bepaalt de ontwikkeling van het kind. Bij 
vroegtijdige onderkenning wordt daarom niet alleen uitgegaan van het kind, maar ook van de 
omgeving en de situatie waarin het kind leeft. 
Het begrip ontwikkelingsstoornis kan als volgt worden omschreven: “ een duidelijke afwijking van de 
gebruikelijke ontwikkeling die als zorgelijk wordt ervaren door de ouders of door  bijvoorbeeld de 
pedagogisch medewerker (pm-er). 
De pedagogisch medewerker informeert, na overleg met collega ‘s, teamleider en/of zorgcoördinator, 
de ouders voorzichtig en zorgvuldig over haar zorgen betreffende het kind. 
De pedagogisch medewerker beschrijft wat zij heeft opgemerkt bij het kind aan de hand van 
observaties. 
Zo nodig kan de teamleider of zorgcoördinator bij het gesprek aanwezig zijn. Uiteraard is er ruimte 
voor ouders om aanvullende informatie over hun kind te geven en om te toetsen of zij de waarneming 
van de pm-er (s) herkennen en delen. 
In samenspraak met de ouder(s) kan een stappenplan / plan van aanpak worden opgesteld.  
Eventueel kan de pm-er helpen de weg te vinden naar deskundige hulp en ondersteuning. 
Voor het uitwisselen van informatie met instanties geeft u als ouders vooraf schriftelijk toestemming 
middels het formulier “toestemming informatie uitwisselen’.  
Het ‘Zorgplan AKROS Kinderdagverblijven’ ligt ter inzage op de opvanglocaties of is op te vragen bij 
de teamleider. 
 
De wijze waarop pm-ers worden ondersteund en toegerust  

 Binnen AKROS zijn er twee aandachtsfunctionarissen, één daarvan is voor de leeftijdsgroep 0 tot 
4 jaar. Zij kan door de pm-ers / teamleider benaderd worden om de pm-er(s) advies te geven of te 
komen observeren. 

 AKROS Kinderopvang werkt samen met het Ouder- en Kindteam West (OKT).  De ouder-
kindadviseur kan om advies en ondersteuning gevraagd worden. Binnen het OKT zijn diverse 
disciplines aanwezig. De ouder-kindadviseur kan een beroep doen op hun deskundigheid. 

  OKIDO kortdurende begeleiding (vroeger Alert4you) is een samenwerkingsproject tussen de 
jeugdzorg en de kinderopvang. Indien nodig kijken de opvoedcoaches van het MOC ’t 
Kabouterhuis laagdrempelig en gelijkwaardig mee met de pm-ers bij kinderen die opvallen in de 
groep als er zorgvragen zijn. Zo brengt OKIDO opvoedexpertise naar de kinderopvang. 

  OKIDO intensieve begeleiding is een samenwerkingsverband dat bestaat uit verschillende 
instellingen voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en welzijnswerk in Amsterdam en 
Diemen. OKIDO stelt zich ten doel kinderen met een ontwikkelingsprobleem of handicap die 
gebruik maken van de reguliere kinderopvang te ondersteunen. AKROS kan een beroep doen op 
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deze gespecialiseerde ondersteuning. Het ondersteuningsaanbod van OKIDO bestaat uit 
gespecialiseerde begeleiding van kind en/of groepsleiding al dan niet in combinatie met een extra 
pm-er voor enkele uren per week. 

  Alle pm-ers volgen de basistraining ‘Kinderen die Opvallen’. 

  Alle pm-ers volgen een training om te leren werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Het herkennen van signalen die hierop kunnen duiden is onderdeel van de 
training. Na de basistraining wordt er jaarlijks een dagdeel besteed aan het opfrissen van de 
kennis en/ of verdieping. 

 
Protocol en Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling   
Kindermishandeling komt overal voor en is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden 
hebben recht op hulp, en liefst zo vroeg mogelijk. De schade kan dan beperkt blijven. Kinderopvang is 
een plaats waar (een vermoeden van) kindermishandeling gesignaleerd kan worden. AKROS 
Kinderopvang heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en 
voor het ondernemen van actie na het signaleren. Daarvoor hebben wij een protocol en de meldcode 
en zullen we, als het nodig is, handelen volgens dit protocol. Dit protocol is in te zien bij de teamleider.  
  

8. Omgaan met emoties 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. 
Daarom vragen we ze wat ze voelen, hoe ze zich voelen, benoemen we emoties en leggen we die 
aan hen uit. Dit alles natuurlijk op hun eigen niveau. De meest voorkomende emoties bij kinderen zijn 
verdriet, boosheid, blijdschap en angst. 
 
8.1. Huilen en verdriet 
Als een baby huilt, reageren we altijd. Omdat een baby zelf nog niet kan aangeven waarom het huilt, 
is het belangrijk dat wij het kind goed kennen, zodat we snel weten waarom het huilt en hoe we 
moeten reageren. Bij het troosten verwoorden we de gevoelens van de baby, door dingen te zeggen 
als: ‘Je hebt honger hè?’ ‘Ik zie dat je slaap hebt’ of: ‘Ik zag je schrikken van dat harde lawaai’.  
Bij de peuters verwoorden we ook waarom ze huilen (‘Ik zie dat je bent gevallen en dat het zeer doet’ 
of: ‘Ik begrijp dat je verdrietig bent omdat papa weggaat’). Het verdriet wordt in principe altijd 
bevestigd. Als we denken dat het huilen niet in verhouding staat met de gebeurtenis praten we 
daarover met het kind en kijken we of we samen een oplossing kunnen bedenken. Als een kind 
bijvoorbeeld steeds huilt omdat het met speelgoed wil spelen waar een ander kind mee speelt, 
benoemen we dat: ‘Ik zie dat je ook graag met dat speelgoed wil spelen’. Vervolgens leren we het kind 
dat huilen niet de oplossing is, maar dat hij beter kan vragen of hij mee mag spelen of ervoor kan 
kiezen op z’n beurt te wachten. 
 
8.2. Boosheid en conflicten 
Boos zijn mag, het ontstaat meestal uit frustratie. Wij accepteren het gevoel en helpen een kind de 
boosheid te verwerken. Als het nodig is, verwoorden we de gevoelens voor het kind (‘Ik zie dat je boos 
bent’). Maar slaan, schoppen, krabben en bijten accepteren we niet. We zijn hierover duidelijk naar de 
kinderen. Een baby kan, als hij boos is, gaan bijten. We benoemen dit en leiden de baby af met een 
speeltje of iets dergelijks.  
 
Boosheid wordt dus met praten opgelost. En er wordt hulp gegeven als het zelf niet lukt.  
We werken met 5 stappen: 
1. We benaderen het kind rustig en stoppen het gedrag dat pijn veroorzaakt. 
2. We bevestigen en benoemen de gevoelens van het kind (ik zie dat je boos bent). 
3. We verzamelen informatie over wat er gebeurd is. 
4. We stellen een oplossing voor. 
5. We blijven ondersteuning geven. 
 
Als de pm-er boos is op een kind maakt hij/zij duidelijk dat het om het gedrag gaat en niet om het kind 
zelf. 
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8.3. Blijdschap 
Het is belangrijk dat kinderen ontdekken dat je met elkaar plezier kunt maken en lol kunt hebben. Er 
wordt een gezamenlijk repertoire aan liedjes en spelletjes opgebouwd. Deze liedjes zingen en 
spelletjes doen geven momenten waarop saamhorigheid wordt gevoeld.  
De hele dag door komen kinderen spontaan even naar de pm-ers toe, krijgen wat aandacht en gaan 
weer verder. De pm-ers en individuele kinderen hebben met elkaar eigen grapjes, waardoor kinderen 
(en soms ook de pm-ers) dingen opeens in een ander perspectief zien.  
 
8.4. Angst 
Kinderen kunnen allerlei angsten hebben. We nemen de angst van een kind serieus, als we er iets 
mee kunnen, doen we dat. We proberen samen met een kind onder woorden te brengen waar het 
bang voor is en proberen een manier te vinden om met de angst om te gaan. We bespreken de angst 
ook aan tafel om te kijken of andere kinderen de angst herkennen, hoe ze daarmee omgaan en of ze 
oplossingen kunnen aandragen. Er zijn boekjes over angst aanwezig die regelmatig worden 
voorgelezen.  
 
8.5 Bijten (slaan en schoppen)  
Bijten komt zowel bij baby’s als bij peuters voor, evenals slaan en schoppen. Bijten roept een 
schrikreactie op bij de kinderen en bij volwassenen. Het lijkt alsof we van bijten meer schrikken dan 
van slaan en schoppen. Het bijten hoort bij een bepaalde fase in de ontwikkeling. De pm-ers reageren 
er rustig en adequaat op.  
We gaan ervan uit dat een kind uit onmacht bijt en er zelf ook vaak ongelukkig onder is. De bijter en 
het slachtoffertje krijgen tegelijkertijd aandacht. Het gebeten kind wordt getroost en tegen het bijtkind 
wordt gezegd dat het niet mag. De pm-er zegt het rustig en duidelijk, kort en bondig, zonder 
stemverheffing.  Zelf terugbijten of terug laten bijten is geen goed idee, daaruit kan het kind 
concluderen dat bijten mag.  
 

9. Peuterpuberteit (ik ben twee en ik zeg nee) 
De peuterpuberteit is een fase waarin het kind ontdekt dat hij een ander wezen is dan de mensen om 
hem heen. De peuter verkent grenzen, maakt zich los en probeert op eigen benen te staan. Tegelijk 
kunnen peuters nog maar vrij weinig zelf en dat staat hun zo gewenste zelfstandigheid behoorlijk in de 
weg. Hij merkt dat hij een reactie krijgt op zijn gedrag, dat sommige dingen niet mogen of niet worden 
geaccepteerd door de omgeving. Dit begint meestal rond de 18 maanden en duurt tot de kleutertijd.  
De peuter kan koppig worden en regelmatig driftbuien krijgen. Dat neemt af als de peuter beter kan 
praten. Het hoort bij deze periode dat  peuters ongeremd zijn en moeten leren zich te beheersen.   
 
9.1 Koppigheid 
Bij het ontwikkelen van de eigen wil hoort ook het ervaren hoe het werkt als je gewoon je eigen wil 
doet.  
Hoe pm-ers peuters helpen om te gaan met koppigheid: 

 Koppige momenten worden genegeerd (niet overal op ingaan) 

 Als het kind te ver gaat met de koppigheid maken we het duidelijk, nee is nee, we blijven 
consequent 

 Pm-ers leggen de nadruk op het positieve door het kind af te leiden of door negatief gedrag 
om te zetten in positief gedrag: als het kind iets op de grond gooit bijvoorbeeld zeggen: “nu 
kun je er niet meer bij, zet het maar op tafel, zullen we het samen doen?” 

 
9.2 Driftbuien 
Een peuter reageert op een onbekende situatie of als er te hoge eisen worden gesteld. Een peuter 
moet leren te wachten, leren wat “nee” betekent. Omdat peuters hun gevoelens nog niet kunnen 
uitleggen kunnen ze hier heel boos om worden. Het kan heel plotseling gebeuren dat een kind alle 
beheersing verliest. De eerste driftbui kan het kind (en de omgeving) zo overdonderen, dat er 
naderhand om gehuild wordt en het kind getroost moet worden. Vanaf het moment dat een peuter zich 
bewust wordt wat een driftbui is kan hij het ook gebruiken want als het effect heeft als je gilt en 
schreeuwt en slaat en schopt kan een peuter de driftbui ook gebruiken. Niet toegeven aan de oorzaak 
van de driftbui is gewenst, peuters kunnen leren gewoon te vragen wat ze willen en moeten leren 
incasseren dat ze niet altijd hun zin krijgen.  
Pm-ers werken met de 5 stappen die bij hoofdstuk 8.2 beschreven staan en daarbij wordt er gelet of 
er een patroon is: zijn er steeds uitbarstingen op dezelfde momenten? Dan kunnen bepaalde situaties 
worden voorkomen of vermeden.  
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10. Overbrengen van waarden en normen 

Het overbrengen van waarden en normen, goede manieren en omgangsvormen speelt voortdurend in 
de omgang met kinderen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk we iets vinden. 
Waarden zijn cultuurgebonden, ze veranderen in de loop van de tijd en variëren van samenleving tot 
samenleving. Normen vertalen die waarden in regels en voorschriften. Bijvoorbeeld: de waarde is 
respect hebben voor elkaar, de norm is dat elkaar slaan niet is toegestaan.  
Belangrijke omgangsvormen zijn elkaar gedag zeggen bij het binnenkomen en het weggaan, elkaar bij 
de naam noemen en twee woorden gebruiken. Normen en waarden zijn op de beurt wachten, iets 
vriendelijk vragen en geen lelijke woorden gebruiken.  
 
10.1 Uitwisselen van waarden en normen 
Kinderen worden gevormd door de omgang met volwassenen en andere kinderen. De omgang tussen 
volwassenen en kinderen heeft in de opvang een andere dimensie dan thuis. De pm-er is 
beroepsmatig bij de kinderen betrokken. Ze onderhoudt contact met alle kinderen in de groep én met 
de groep als geheel. Op beide niveaus is sprake van een voortdurende uitwisseling van waarden en 
normen.  
Tussen kinderen onderling speelt voortdurend wat hoort en wat niet hoort. Door middel van taal vindt 
er onderling een (gedeeltelijk) bewuste uitwisseling plaats van waarden en normen. Daarnaast speelt 
het non-verbaal uitwisselen en overbrengen een grote rol in de communicatie. Hier wordt zo 
zorgvuldig mogelijk mee omgegaan.  
De pm-er probeert zich bewust te zijn van de eigen vooroordelen over bijvoorbeeld geloof, etniciteit, 
sociale klasse, sekse en seksuele geaardheid. De pm-er let erop dat zij zich op geen enkele manier 
negatief uitlaat over bepaalde groepen in onze samenleving. Er wordt natuurlijk wel gepraat over 
verschillende groeperingen zodat kinderen meer te weten komen en daardoor minder snel geneigd 
zijn iets gek of minderwaardig te vinden.  
We spreken over kinderspeelgoed in plaats van jongens- of meisjesspeelgoed, we lezen verhalen 
voor of zingen liedjes die over allerlei plaatsen, landen en onderwerpen kunnen gaan.  
 

11. Beleid vier ogen/oren 
 
AKROS vindt het belangrijk dat in de dagverblijven een volwassene (pedagogisch medewerker, 
groepshulp, stagiaire of teamleider) die bij de kinderen is, altijd gezien of gehoord kan worden door 
een andere volwassene. Zo heeft het beleid “vier ogen/oren” voor de dagopvang vorm gekregen.  
Het vier ogen/oren principe betekent dat er altijd vier ogen of vier oren zijn rondom de kinderen.  
De basis van het beleid is  dat er altijd een andere volwassene meekijken of meeluisteren.  
 
Algemene uitgangspunten:   
Elkaar zien:   

 De deuren van stamgroepsruimtes naar de gang zijn open. . 

 Tussen 7.30 uur en 9.30 uur, 13.00 uur en 14.00 uur en 16.30 uur-18.30 uur zijn de 
stamgroepdeuren open waar mogelijk. 

 De inkijkraampjes van de tussen- en slaapkamerdeuren zijn zo bedekt dat pm-ers en 
andere volwassenen vanuit de gang of tussen de stamgroepsruimtes  altijd naar  binnen 
kunnen kijken en men elkaar kan zien.   

 Tijdens het middagslaapje is er altijd een pm-er in de (peuter)slaapruimte tot de kinderen 
slapen, de deur staat op een kier, pm-ers en/of teamleider lopen regelmatig rondjes en 
kijken in de slaapruimtes Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van babyfoons. 

 Buiten spelen: bij het buitenspelen zijn altijd twee of meer volwassenen aanwezig 

 Het inzetten van stagiaires en groepshulpen in de pauzetijden en aan het eind van de 
dag. 

 Tijdens haal-en brengmomenten zijn er altijd ouders op de  groepen die hun kinderen 
komen halen.  

Elkaar horen: 

 Het gebruik van babyfoons waarmee contact gehouden wordt tussen de slaapruimtes en 
de pm-ers of tussen de verschillende speelplekken en de pm-ers 

Met elkaar praten:  

 Regelmatig is het onderwerp ‘open aanspreekcultuur’ een thema tijdens de 
teamvergaderingen en studiedagen. AKROS blijft dit thema regelmatig  aandacht geven  
door ondermeer de dialoog met ouders pm-ers, stagiaires en groepshulpen.  Het thema is 
structureel als onderwerp opgenomen in de agenda’s van de diverse overleggen.  

En verder: 
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 Waar het kan en mogelijk is, worden groepen met een halve bezetting samengevoegd. 
Ouders worden hierover altijd vooraf geïnformeerd.  

 Werken met werkinstructies (WI’s) veiligheid en transparantie 

 Tijdens langdurige afwezigheid van een vaste pedagogische medewerker (pm-er) worden 
de ouders van tevoren geïnformeerd welke invalkracht er op de stamgroep zal staan. 

  De invalkrachten worden met een introductiebrief aan ouders voorgesteld. 
 
11.1 Zo gaat het in dagverblijf De Pionier 
 
 
De vroege ochtenduren:  

Allen: de baby’s en peuters worden ’s ochtends tussen 7.30 uur en 8.00 uur gezamenlijk 
opgevangen in een groepsruimte op begane grond (de Vlinders) door één babyleidster en één 
peuterleidster (vier ogen en oren op de groep).  
Peuters: Om 8.00 uur gaan de peuters naar boven, naar de eigen groep. Op de 
peuterafdeling zijn tot 9.30 uur alle deuren tussen de groepen en naar de gang toe open (één 
pm-er op de groep bij de kinderen, één pm-er op afstand, in de directe omgeving van de 
groep). 
Baby’s: Tot 8. 00 blijven alle babygroepen samen in de babygroepsruimte van de Vlinders. 
Om 8.00 vertrekt iedere groep naar zijn eigen groepsruimte. Ook hier staan alle deuren open 
tot 9.30 uur. Er is zo vaak mogelijk ook een extra stagiaire of een groepshulp aanwezig 
(voorkeur voor vier ogen en oren op de groep, als dat niet mogelijk is een volwassenen op 
afstand, in de directe omgeving).  
Op alle groepen staan de deuren in ieder geval altijd open van 8.00 tot 9.30, tijdens de pauze 
(13.00 tot 14.00) en van 16.30 tot 18.00. 

 
De pauzetijd (13.00 tot 14.00 uur)  

Allen: Tussen 13.00 en 14.00 uur hebben de pm-ers om beurten pauze. Voor de rust en de 
veiligheid zijn er afspraken dat de aanwezige pm-ers en de tl-er  voor het hele dagverblijf een 
oogje in het zeil houden, een rondje door de gangen lopen, in de slaapkamers kijken en met 
babyfoons werken. De deuren van de groepsruimtes en tussendeuren (bij de peuters) staan 
open. 
 Peuters: In elke slaapkamer is één pm-er aanwezig tot de kinderen slapen. De peuters die 
niet (meer) slapen zijn met elkaar in één groepsruimte samen met één van de pm-ers en doen 
rustige activiteiten. De deuren van de slaapkamers staan op een kier en in elke slaapkamer 
staat een babyfoon die gehoord kan worden door de pm-er die bij de wakkere peuters is (vier 
ogen en oren: één pm-er bij de kinderen, één pm-er op afstand in de directe omgeving). 
Baby’s: Op elke babygroep is één pm-er aanwezig. Daarnaast heeft iedere babygroep een 
babyfoon die in verbinding staat met een andere babygroep, zodat de pm-ers elkaar kunnen 
horen (vier ogen en oren: één pm-er bij de kinderen, één pm-er op afstand in de directe 
omgeving). 
 

De namiddaguren: 
              Peuters: vanaf 16.30 staan de deuren van de groepsruimtes en tussendeuren open  

(twee ogen en oren bij de kinderen, twee ogen en oren op afstand in de directe omgeving, 
maakt samen vier ogen en oren). 
Baby’s: vanaf 16.30 uur staan alle deuren naar de gang bij de babygroepen open (één pm-er 
op elke groep, andere pm-ers op afstand in de directe omgeving, maakt vier ogen en oren). 

 
Transparantie: Bij de Pionier hebben alle tussen- en slaapkamerdeuren een inkijkraam zodat we 
vanuit de gang of vanuit de stamgroepsruimtes elkaar kunnen zien. 
 
Slaapruimte: De slaapruimte van de babygroepen is altijd aangrenzend aan de groepsruimte en heeft 
een inkijkraam. De babyfoon staat aan en wordt beluisterd door de pm-er die met de ‘opblijvers’ (de 
kinderen die niet slapen)  in de groepsruimte is.   
 
De slaapruimtes van de peutergroepen hebben ook een inkijkraam en er staat een babyfoon aan als 
de peuters in bed liggen. 
Als een pm-er alleen in de slaapruimte verblijft met kinderen worden de volgende maatregelen 
genomen: de deur blijft op een kier open staan; de teamleider (of een pm-er) loopt regelmatig rondes 
en kijkt de slaapruimte in. De babyfoon staat aan bij de groep waar de opblijvers verblijven. De pm-ers 
die bij de opblijvers zijn kijken eveneens regelmatig in de slaapkamers.  
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Stagiaires en groepshulpen: We zorgen dat door de inzet van stagiaires en groepshulpen voldoende 
mensen aanwezig zijn, ook tijdens de pauze en aan het eind van de dag. De stagiaires hebben vaste 
groepen op vaste dagen. Dit geldt ook voor de groepshulpen, maar zij zijn flexibeler qua inzet. 

 
Tijdens vakanties kan het voorkomen dat een groep niet volle maar halve bezetting geeft. Dat 
betekent dat er 5 of minder baby’s in een groep zijn of 8  of minder peuters. In dat geval wordt een 
pm-er per halve groep ingezet. Bij meerdere halve groepen (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie) 
worden de twee groepen samengevoegd zodat er 2 pm-ers op de groep aanwezig zijn. De ouders 
worden hierover van te voren geïnformeerd.  
 
In geval van een halve groep is de deur met buurgroep (indien mogelijk) en de deur naar de gang de 
gehele dag geopend. Daarnaast wordt er onverwacht binnengelopen bij de halve groep door collega’s 
of teamleider. Waar mogelijk wordt gekeken naar inzet van een groepshulp of een stagiaire. 
 
Uitstapjes: Voor de veiligheid en het vier ogen/orenprincipe is in de werkinstructie Uitstapjes 
dagopvang nauwkeurig vastgelegd dat er minimaal 2 pm-ers aanwezig zijn bij een uitstapje. 
 

12. Uw kind in  twee stamgroepen bij ruildagen, wijziging of 
uitbreiding van de dagen, incidentele (extra) opvang  
 
Uw kind kan een ruildag of een incidentele extra dag doorbrengen in een andere stamgroep dan de 
eigen stamgroep, natuurlijk binnen de geldende PKR. U geeft hiervoor schriftelijk uw toestemming.  
Bij het plaatsen in de tweede stamgroep wordt ernaar gestreefd  uw kind te plaatsen bij  pm-ers die 
het heeft leren kennen als “buren” van de groep naast de eigen stamgroep of tijdens opvang  aan het 
begin of eind van de dag. 
 
Bij wijziging of uitbreiding van de dagen kan uw kind, als er op de eigen stamgroep geen plaats is, op 
een andere stamgroep geplaatst worden. Dit gebeurt in overleg met u en de afdeling Planning en 
Plaatsing en met uw schriftelijke toestemming. De gewenste situatie is altijd dat uw kind één 
stamgroep heeft. Plaatsing in een tweede stamgroep is dus een tijdelijke situatie. Aangegeven zal 
worden wanneer uw kind (indien mogelijk) weer in één stamgroep geplaatst kan worden.  
In overleg met u kan worden besloten dat uw kind eerst gaat wennen in de tweede stamgroep waarna 
geëvalueerd wordt hoe de wenperiode is verlopen. 
 
In overleg met de pm-ers kunt u incidenteel een dag of dagdeel extra opvang kopen. Het is mogelijk 
dat uw kind, met uw schriftelijke toestemming, de extra dag of het extra dagdeel doorbrengt in een 
andere stamgroep waarbij dezelfde uitgangspunten gelden als bij de ruildagen.  
 
 

13. Wennen, het komen en het gaan  
 
Na het kennismakingsgesprek komt het kind wennen op het kinderdagverblijf. Zo raken de ouders en 
het kind vertrouwd met de nieuwe omgeving, de andere kinderen en de groepsleiding. De wenperiode 
kan, afhankelijk van het kind, worden verkort of verlengd. 
Uiteraard worden de voedingsschema’s en slaapgewoontes besproken, we stemmen de 
pedagogische aanpak thuis en op de opvang  zoveel mogelijk op elkaar af.  
Het streven is dat een nieuwe baby door een vaste pm-er wordt verzorgd. Zo zal hij zich eerder veilig 
en vertrouwd voelen op het dagverblijf. Het wenproces kan worden bespoedigd als het kind voor het 
slapen een knuffel van thuis meekrijgt.   
  
Voor baby’s die naar het dagverblijf komen neemt de wenprocedure minimaal vier dagen in beslag. 
Het wenschema is als volgt:  

- 1e wendag: tussen 10.00 en 13.00 uur.  
- 2e wendag: van 10.00-16.00 uur, het kind blijft slapen op de groep. 
- 3e wendag: van 09.00-17.00 uur 
- Vervolgens mag het kind hele dagen komen. We adviseren de ouders de eerste twee weken 

de dagen ‘kort’ te houden ( tussen 7 en 8 verblijfsuren) zodat het kind rustig kan wennen. Er 
kan van het schema worden afgeweken, afhankelijk van hoe een kind reageert op de groep. 
Elk kind is anders, en we houden daar de rekening mee.  
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- Na drie  maanden vindt er een evaluatie wenperiode plaats aan de hand van een 
evaluatieformulier. 

NB: De eerste en tweede wendag zullen als twee halve dagen worden gefactureerd.   
Op de leeftijd van circa 24 maanden gaat uw kind van de babygroep over naar een peutergroep. De 
babyleidster maakt een afspraak met de ouders voor een kort gesprek en rondleiding bij de 
peutergroep. Hier wordt de wenprocedure besproken en het afscheid van de babygroep en het 
doorstroomgesprek met de pm-ers van de peutergroep gepland. 
 
De nieuwe peutertjes gaan op verschillende momenten, gedurende één tot drie uur, wennen aan de 
nieuwe groep. In het begin blijft de vertrouwde pm-er erbij. Zo raken de nieuwelingen stapsgewijs 
gewend aan het meedoen in de groep en het samenspelen met de andere peuters.  
 
Kinderen die qua ontwikkeling toe zijn aan een volgende groep kunnen alvast gaan spelen op de 
nieuwe groep, dit ook afhankelijk van de activiteit op de nieuwe groep. Het kan ook zijn dat een kind 
een individueel (aangepast) wensysteem nodig heeft en misschien iets later overgaat naar de 
volgende groep. Dit gaat in nauw overleg met de ouders.   
 
Bij de overgang van het dagverblijf naar de basisschool wordt gebruik gemaakt van de Stedelijke 
Overdracht naar de basisschool (Als voorbeeld in bijlage 4 het stedelijk formulier “peuterestafette”).  
Elke groep heeft drie vaste pm-ers, die op vaste dagen werken. Als er iemand uitvalt, kijken we eerst 
of een van de vaste pm-ers de uren kan overnemen. Als dat niet lukt, zorgen we voor de inzet van 
invalkrachten die aangesloten zijn bij de AKROS invalpool. Het streven is om zoveel mogelijk dezelfde 
invallers in te zetten op een locatie.  
 
13.1 Het komen  
Bij binnenkomst worden het kind en de ouders begroet, de pm-er laat merken blij te zijn dat het kind er 
weer is. Aan ouders wordt gevraagd of er bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden kan 
worden tijdens de opvang. We adviseren ouders om duidelijk tegen hun kind te zeggen dat ze 
weggaan en later terugkomen om hun kind weer te halen. Na het afscheid nemen is het goed dat 
ouders ook meteen weggaan. De pm-er en het kind zwaaien de ouders gezamenlijk uit. Als er verdriet 
is wordt het kind altijd getroost.  Als ouders met een vervelend gevoel weggaan omdat het kind bij het 
afscheid moet huilen, kunnen ze in de loop van de ochtend altijd  even  bellen om te horen hoe het 
gaat. De pm-ers ervaren dat zeker niet als lastig.  
 
13.2 Het gaan  
Als de ouders aan het eind van de dag het kind weer komen halen, vertelt de pm-er eventuele 
bijzonderheden (uw zoon heeft zelf zijn broodje  gesmeerd,  uw dochter heeft een nieuw woordje 
gezegd).  Ook hier is het soms moeilijk voor een kind om afscheid te nemen van de groep. Ze zijn 
bijvoorbeeld net lekker aan het spelen of ze willen niet weg bij de leidster. De pm-er kan ouders 
adviseren snel afscheid te nemen op de groep, naar de gang te gaan en daar de jas en de schoenen 
aan te trekken.   
Voor de overdracht van de baby’s worden de eet- en slaaptijden van de baby op papier bij gehouden, 
Alle ouders krijgen dit formulier te zien. Daarnaast vertelt de pm-er de ouders wat het kind die dag 
allemaal heeft meegemaakt. Ter aanvulling op de persoonlijke overdracht schrijven de pm-ers bij de 
peuters op de whiteboards wat ze die dag op de groep hebben gedaan.  
 
 

14. Dagindeling  
 
In de dagverblijven werken wij om verschillende redenen met een vaste dagindeling die is afgestemd 
op de breng- en haaltijden. Er is een vast ritme van eten, slapen, verschonen en 
speelmomenten/activiteiten. Jonge kinderen leren zo de volgorde van de dingen herkennen 
(bijvoorbeeld: eerst slapen en dan naar buiten, dan een hapje en dan weer mama/papa). Herhaling 
van ritmes en rituelen geven een gevoel van veiligheid en herkenning.  
Voor baby’s geldt hun eigen ritme, van daaruit groeien ze in het dagritme.  
Het dagschema voor de baby’s en de peuters hangt zichtbaar voor de kinderen in de groepsruimte, de 
verschillende onderdelen zijn met foto’s of tekeningen aangegeven.    
Voor de kinderen is de tijd dat zij zelfstandig spelen één van de belangrijke onderdelen van het 
dagschema. De pm-ers moedigen kinderen aan om te laten zien of te laten zeggen wat ze willen gaan 
doen. Naarmate de kinderen ouder worden kunnen ze steeds nauwkeuriger vertellen wat ze van plan 
zijn. De kinderen gaan spelen in de hoeken. Peuters zullen vaak van plan veranderen maar leren 
steeds beter wat ze willen en hun plan helemaal uitvoeren. 
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Na het spelen is het tijd voor opruimen. De kinderen doen hier actief aan mee. De kinderen komen in 
de “grote groep” bij elkaar, ze groeten elkaar, zingen een liedje en eten en drinken samen. Er is ook 
regelmatig een “kleine groep” waarin de kinderen activiteiten doen die door de pm-ers zijn bedacht en 
aansluiten bij de belangstelling en de ontwikkeling van de kinderen. Natuurlijk wordt het buitenspelen 
niet vergeten en is er ook tijd om te klimmen, te rennen of te fietsen. 
 
14.1 Rituelen 
De steeds terugkomende momenten van de dag worden gemarkeerd met rituelen: uitspraken, liedjes 
en vaste gebruiken. Kinderen kunnen erg genieten van rituelen, ze verheugen zich op wat komen gaat 
omdat ze uit ervaring al weten wat dat is, dat geeft naast vreugde ook houvast en veiligheid.  
Rituelen zijn het vaste liedje voor het eten, de muts bij een verjaardag, het slaapliedje, muziekdoosje 
of boekje lezen bij het slapen gaan en het regelmatig tegen elkaar uitspreken van “eet smakelijk, 
welterusten of gezondheid!”. Zo geven de rituelen ook een wij-gevoel.  
 
14.2 Het slapen 
We volgen het bedritueel van thuis zoveel mogelijk. Kinderen hebben hun eigen vertrouwde knuffel 
mee en/of de eigen speen. We zingen een liedje. Elk kind slaapt zoveel mogelijk in een eigen bedje 
zodat het kan kijken naar vertrouwde dingen. 
Het beddengoed, de dekens en slopen worden verschoond volgens de richtlijnen van het 
gezondheidsbeleid. We leggen kinderen niet vast in bed. De werkinstructie “Veilig Slapen” hangt 
zichtbaar in de slaapruimte. 
Het kan voorkomen dat het slaapgedrag van een kind in het dagverblijf anders is dan thuis. Samen 
met de ouders zoeken we daarvoor een oplossing die ook in het belang van de groep is. 
 
14.3 Inbakeren  
Het is mogelijk dat kinderen die dat gewend zijn ingebakerd slapen. Ouders tekenen een 
toestemmingsformulier. Het protocol inbakeren nemen wij met de ouders door. Voorwaarde is dat het 
inbakeren wordt afgebouwd als het kind 4-5 maanden oud is en wanneer het kind zich gaat 
omdraaien. Het inbakeren gebeurt met  een bakerdoek of inbaker-slaapzak, aan ouders wordt 
gevraagd die zelf mee te nemen naar het dagverblijf.   
 
 

15. Het eten 
 
15.1 Baby’s en eten  
Baby’s eten op hun eigen tijd. Flesvoeding wordt klaargemaakt volgens de regels uit het 
gezondheidsbeleid.  
Voordat we de voeding klaarmaken en gaan voeden, wassen we onze handen. Tijdens het voeden 
van een baby hebben we de baby op schoot (lichamelijk contact), oogcontact en onverdeelde 
aandacht. De omgeving is zo rustig mogelijk. De vaste pm-er zal snel de prettige houdingen en de 
handelingen rondom boertjes van een kind kennen. Ze deelt haar ervaringen met andere pm-ers en 
schrijft ze op voor invalleidsters. 

 
Er is goede schriftelijke en mondelinge communicatie met de ouders over de wensen rondom voeding 
(tijden, hoeveelheden). Er worden op het overdrachtsformulier aantekeningen gemaakt over het eten 
en slapen van het kind. 
 
15.2 Dreumesen en peuters en eten  
Eten is belangrijk, het is een terugkerend aspect in ons dagelijks leven. Belangrijke zaken zijn zorg en 
aandacht, plezier en gezelligheid, hygiëne en kwaliteit. 
De pm-er let op wat een kind kan, een peuter krijgt een kindermesje om het smeren te oefenen, een 
grijpgrage dreumes kan niet bij het bord van iemand anders komen en een kind dat alles tegelijk in de 
mond stopt krijgt één stukje brood tegelijk. 
Pm-ers voorkomen stress rond het eten. De maaltijd hoeft niet vlug, maar duurt ook niet te lang. 
Kinderen worden positief benaderd over hun eetgedrag, dus gestimuleerd maar niet gedwongen om 
bepaalde dingen of hoeveelheden te eten. Zo leren ze inschatten wat ze op kunnen en leren ze te 
luisteren naar hun eigen lichaam. Een kind dat snel eet hoeft niet te wachten op een treuzelaar. 
Langzame eters mogen na het liedje nog even dooreten. Elke pm-er richt de aandacht op een aantal 
kinderen en tafelgesprekjes worden aangemoedigd.  
 
Om het eten met een groep kinderen met verschillende eetgewoontes goed te laten verlopen hanteren 
we een aantal regels: 
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 We eten aan tafel, in groepjes of allemaal tegelijk 

 We gebruiken een bord en bestek 

 Peuters smeren hun brood zelf en schenken zelf hun drinken in 

 We eten op wat er op ons bord ligt. Zo nodig krijgen kinderen daar hulp bij, ze worden 
aangemoedigd en er kan eventueel wat extra beleg op het laatste stukje brood  worden 
gesmeerd  

 We storen de anderen zo min mogelijk bij het eten 

 Het eten en drinken wordt tegelijk aangeboden zodat het kind zelf besluit wanneer het een 
hapje of een slokje neemt (Lukt dat niet dan kan, tijdelijk, eerst brood en dan drinken worden 
aangeboden). 

 
15.3 Pedagogisch medewerkers en eten 
Bij het eten geven pedagogisch medewerkers het voorbeeld. Zij eten mee en eten hetzelfde als de 
kinderen.  
 
15.4 Hygiëne & kwaliteit 
De maaltijden worden voorbereid volgens de vastgestelde richtlijnen uit het gezondheidsbeleid. Er 
wordt rekening gehouden met individuele diëten en/of allergieën zolang dit hanteerbaar is op de 
groep. Ouders kunnen altijd noodzakelijke dieetvoeding meegeven (zie: ouderinformatieboekje). 
Regels zijn:  

 Kinderen en pm-ers wassen hun handen voor en na het eten. 

 Wat op de grond gevallen is, eten we niet meer op. 

 Iedereen eet van het eigen bord en drinkt uit de eigen beker.  
 
 

16. Actief spelen en leren (speelleren, speelwerken en 
speelmomenten) 
 
In het dagverblijf spelen kinderen in de groepsruimte, in de speelgangen of op de buitenspeelplaats. 
De groepsruimtes hebben hoeken die zijn ingericht als speelwerkomgeving met materialen die 
voldoende uitdaging bieden om al spelend te leren. Er is een bouwhoek, een huishoek, een 
bibliotheek en de ministad.  Soms is er ook een wisselhoek die periodiek van invulling of thema kan 
veranderen. De hoeken zijn, waar mogelijk, van elkaar gescheiden door lage kasten. De materialen 
zijn gelabeld en hebben een vaste plaats. Hierdoor kunnen de kinderen de materialen zelf vinden, 
pakken en opruimen.  
Naast de hoeken in de groepsruimten zijn er de speelgangen waar beweging- en balspelletjes gedaan 
kunnen worden.  
De speelmomenten in het dagschema geven voldoende gelegenheid om buiten te zijn. De kinderen 
zijn minimaal één, bij voorkeur twee keer per dag buiten.   
 
Sommige speelmomenten vragen voorbereiding, andere ontstaan spontaan. We houden in de gaten 
dat het speelaanbod gevarieerd is en dat de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen.  
De speelmomenten zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de interesse van de baby’s en 
peuters. De groepsleiding baseert deze op dagelijkse observaties.  
 
16.1 Speelleren en speelwerken 
Speelleren betekent dat de kinderen een activiteit doen die voorbereid is door de pm-er. Het biedt de 
pm-er de gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met nieuw materiaal of hen een nieuwe 
vaardigheid aan te leren. Het uitgangspunt is dat er wordt aangesloten bij de ontwikkelingsfase en 
interesses van de kinderen. Naar aanleiding van observaties kan de pm-er besluiten welke activiteit 
ondernomen wordt. 
 
Speelwerken betekent dat kinderen zelf kunnen kiezen waar en met wie zij spelen. De pedagogisch 
medewerker helpt kiezen, zorgt voor het speelplekje en reikt zo nodig extra materiaal aan.  
Tijdens het vooruit kijken maken kinderen de keuze in welke hoek zij gaan spelen. Tijdens het 
terugkijken vertelt het kind wat het heeft gedaan en met wie en kan het laten zien wat er gebouwd of 
geknutseld is.   
  
Naast het speelwerken biedt de pedagogisch medewerker groepsactiviteiten aan waarin kinderen 
gezamenlijk met materiaal en/of bezigheden aan de slag gaan. Dit kan met de hele groep of in kleine 
groepjes. Ieder kind doet mee op de eigen manier, de pedagogisch medewerkers kunnen een 
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voorbeeld aanreiken, doen voor en doen mee. Dit kan van alles zijn: knutselen, verven, kleuren, 
voorlezen, zingen, bewegen, groepsspelletjes of balspelletjes.  
 
Voorbeeld:  
Een pedagogisch medewerker kocht vier zakken rijst, een grote teil, trechters en allerlei bekertjes van 
verschillende maten, allemaal materialen uit de keuken. De rijst wordt in de grote teil gedaan en de 
kinderen kunnen in tweetallen de rijst in en uitscheppen. Zo zijn ze minstens een uur bezig met het 
vullen en legen van de bekers en trechters. De kinderen kunnen hun fantasie laten gaan, de motoriek 
wordt ontwikkeld en het besef van “vol”en “leeg” ontstaat.  
 
Werken aan de hand van een thema is stimulerend voor de pedagogisch medewerkers en voor de 
kinderen. Inspiratiebronnen zijn de seizoenen, feestdagen, de nationale voorleesdag, verjaardagen en 
de zintuigen. 
 
16.2 Pedagogische houding 
Pedagogisch medewerkers creëren een goede, veilige en uitdagende omgeving, ze volgen de  
kinderen in hun spel (bijvoorbeeld: kappertje spelen: kinderen doen het haar van de pedagogisch 
medewerker en andersom). Bij het samenspelen en onderling omgaan met volwassenen en andere 
kinderen maken de pm-ers gebruik van interactiestrategieën en spelbegeleidingstechnieken.  
  
Bij activiteiten met baby’s en peuters verwoordt de pm-er wat ze doet en de kinderen ziet doen. Ze 
gebruikt gewone, hele zinnen, geeft het kind de ruimte om te reageren en reageert daar weer op. Pm-
ers stellen elkaar op de hoogte van nieuwe voorkeuren of eerste woordjes en leggen gebeurtenissen 
en ontwikkelingen vast in hun observaties. 
 
Spelverdieping is een belangrijk begrip, het wil zeggen dat de pm-er het kind tijdens het spelen helpt 
om verder in het spel te komen. Dat kan zijn door er met het kind over te praten of door bijvoorbeeld 
nieuwe materialen aan te reiken die kunnen worden gebruikt.    
 
16.3 Stappenplan probleem-oplossende benadering van conflicten 
Als er een conflict ontstaat tussen de kinderen, kijken de pm-ers eerst of de kinderen het zelf 
oplossen. Zo niet, dan helpt een pm-er bij het oplossen volgens zes stappen:  
Stap 1:  
Benader de kinderen rustig en stop gedrag dat pijn veroorzaakt door met rustige stem te praten en 
een positieve en neutrale houding uit te stralen.  
Stap 2:  
Bevestig en benoem de gevoelens van de kinderen door geen partij te kiezen en kinderen de ruimte te 
geven hun gevoelens te “spuien”. 
Stap 3:   
Verzamel informatie over wat er gebeurd is, luister goed naar de details die de kinderen geven van het 
conflict, deze kunnen belangrijk zijn bij het vinden van een oplossing. 
Stap 4:   
Formuleer het probleem opnieuw: “Als ik jullie goed begrepen heb, dan….” Ga na of het probleem 
goed beschreven is. 
Stap 5: 
Vraag naar oplossingen en kies en samen één uit. Ga op alle ideeën in en bespreek de uitwerking van 
hun ideeën. Vermijd het opdringen van oplossingen. Vat tot slot de oplossing zo samen dat deze 
concreet en uitvoerbaar is voor de kinderen.  
Stap 6: 
Blijf alert op de behoefte van kinderen aan ondersteuning, kinderen hebben soms hulp nodig om de 
oplossing uit te voeren.  
 
16.4 Muziek 
Muziek kan als een spelmoment worden aangeboden, het geeft sfeer, er kan gedanst worden en 
gezongen en er kunnen gebaren bij worden gemaakt. Kinderen kunnen ook heel goed naar liedjes 
luisteren terwijl ze spelen. De muziek moet nooit te hard staan en nooit te lang achter elkaar. Dan valt 
het niet meer op.  
Wij hebben cd’s van verschillende landen op de groepen. De kinderen vinden dit heel leuk. Met de 
hele groep (grote groep activiteit) wordt gezongen en gedanst.  De pm-ers stellen de kinderen in de 
gelegenheid initiatieven te nemen, inbreng te hebben in de activiteiten en om beurten “de leiding te 
nemen”.    
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16.5 Activiteitenaanbod 
Regelmatig krijgen peuters óf peuteryoga óf Memo (Memorabele Momenten: een muziek- of 
dansvorm, uitgevoerd door professionele musici).  De baby’s krijgen regelmatig muzikanten van 
Memo op bezoek.  
Uitstapjes met de hele groep met ouderhulp worden van tevoren aangekondigd en georganiseerd. 
Spontane uitstapjes (ontstaan bijvoorbeeld als er weinig kinderen zijn) worden achteraf 
gecommuniceerd. Hiervoor vullen ouders bij de intake al dan niet een toestemmingsverklaring in.  
 

17. Zindelijkheidstraining en speenbeleid  
 
17.1  Zindelijkheidstraining 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en tempo.  Dit geldt ook voor het zindelijk worden. Door 
uw kind thuis te observeren, kunt u vaststellen wanneer het de prikkels van een volle blaas of darmen 
begint te ervaren.  
Signalen zijn: 

 Uw kind wordt onrustig vlak voor het plassen. 

 Uw kind wiebelt op de stoel of tijdens het spelen door de druk in de blaas 

 Uw kind komt om te zeggen (of duidelijk maken) dat het een natte luier heeft. 

Uiteraard zullen de pm-ers het ook aan u laten weten wanneer zij merken dat uw kind er klaar voor is. 
U kunt met de pm-ers afspraken maken over de afstemming van de zindelijkheidstraining thuis en op 
de groep. Daarnaast kunt u om advies vragen. Het zindelijk maken van de kinderen gebeurt 
spelenderwijs. Dwang werkt niet of werkt zelfs averechts.  In overleg met u wordt nadat uw kind 3 jaar 
is geworden actiever geprobeerd uw kind een potje of wc te laten gebruiken. De pedagogisch 
medewerker beloont de kinderen met een compliment voor elke stap die het zet op de weg naar het 
zindelijk worden.  
 
17.2 Speenbeleid 
Een speen kan troost geven aan een kind of helpen bij het inslapen. Bij binnenkomst op de groep kunt 
u de speen in het bakje van uw kind doen. Wanneer een kind erg overstuur is geeft de pm-er uw kind 
een speen. Het geven van een speen op andere momenten wordt altijd met u besproken. Bij peuters 
wordt het speengebruik in overleg met u snel afgebouwd. Wij koken de spenen iedere dag uit.  
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Bijlage 1: Pikler 
 
Principes 
De methode van de Weense kinderarts Emmi Pikler (1902-1984) geeft praktische en concrete 
aanwijzingen om jonge kinderen binnen een groep te begeleiden en tot hun recht te laten komen. 
De Pikler-benadering kenmerkt zich door twee principes:  

1. Respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band 
2. Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind.  

Vanuit deze principes ontstaat de noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren in 
verschillende tijdvakken:  

1. Een tijd voor rust en slaap 
2. Een tijd van wakker zijn, in contact met de volwassene die hem verzorgt 
3. Een tijd om actief bezig te zijn 

Deze verschillende tijdvakken worden zo georganiseerd dat het kind er optimaal van kan profiteren. 
 
Respectvolle verzorging 
Wij vinden de dagelijkse verzorging (eten, verschonen, aankleden) een belangrijke bezigheid, omdat 
volwassene en baby daar werkelijk samen zijn en elkaar leren kennen. Wij passen ons zoveel 
mogelijk aan het tempo van het kind aan, waardoor dat de kans krijgt zich op de handelingen in te 
stellen en mee te doen aan het samenspel. Hierdoor ervaart het kind, zo jong als het is, dat het 
invloed kan uitoefenen op situaties waaraan hij deelneemt. Dit vertrouwen vormt de basis voor de 
eerste sociale contacten. 
Een goede dag- en weekstructuur brengt rust voor pm-er en kind. Het streven is om de 
spitsuurmomenten rond het eten en naar bed gaan om te buigen in een rustig en plezierig 
(samen)werken met de kinderen.  
 
Vrije bewegingsruimte 
Tijdens het vrije spel beschikt het kind over een ruimte die aangepast is aan zowel z’n behoefte aan 
veiligheid als aan z’n behoefte om te ontdekken. Er zijn voorwerpen die aansluiten bij z’n leeftijd en 
belangstelling; er kunnen ook andere kinderen zijn. Elk kind heeft de mogelijkheid om z’n eigen 
interesses en behoeften te volgen, zonder dat een pm-er ingrijpt. Zij is natuurlijk wel in de buurt, maar 
beperkt zich tot oogcontact of woordjes en geluidjes. Dit helpt kinderen uit te groeien tot evenwichtige, 
opgewekte en zelfverzekerde mensen. 
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Bijlage 2: Gordon 
 
Principes 
De essentie van de opvoedmethode van de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon (1918-2004) is: 
kijken naar kinderen, luisteren naar wat ze te vertellen hebben en dit serieus nemen. Niet meteen 
klaarstaan met een oplossing, maar kinderen die zelf laten bedenken.  
AKROS Kinderopvang hanteert in grote lijnen de visie van Thomas Gordon, met name op vier 
belangrijke punten: 

 Actief luisteren; 

 Positieve ik-boodschappen; 

 Conflicthantering (win-winsituaties); 

 Zelf problemen oplossen. 
 
Actief luisteren 
In de methodiek van Thomas Gordon staat actief luisteren centraal. Het is de bedoeling dat 
volwassenen goed luisteren naar wat een kind wil vertellen, verbaal of non-verbaal. Daarom verwoordt 
de pm-er wat zij denkt dat het kind wil zeggen. Door gevoelens van kinderen te verwoorden, laat zij 
merken dat ze het kind begrijpt en dat ze rekening houdt met zijn gevoelens en behoeften.  
Zit ze met haar reactie goed, dan zal het kind dit laten blijken. Zit ze ernaast, dan kan het kind haar 
corrigeren, net zolang totdat ze heeft begrepen wat er in het kind omgaat. Hierdoor voelt het kind zich 
begrepen en geaccepteerd, wat bijdraagt aan een opvoedingsrelatie.  
Deze methodiek werkt ook bij baby’s, ook al kunnen die nog niet verbaal communiceren, 
 
Positieve ik-boodschappen 
Via de zogenaamde positieve ik-boodschap waarin de pm-er haar eigen behoeften en gevoelens 
uitlegt aan het kind, geef ze het de vrijheid te reageren en met eigen oplossingen te komen. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het heerlijk dat je zelf al je jas hebt aangedaan. Nu kunnen we meteen 
weggaan’. Het gebruik van positieve ik-boodschappen draagt bij aan een positief zelfbeeld en 
zelfvertrouwen van het kind. 
 
Conflicthantering (win-winsituaties) 
Conflicten worden vaak op twee manieren opgelost: 
1. Macht gebruiken: jij wint, de ander verliest. 
2. Toegeven: de ander wint en jij verliest. 
In de Gordon-methode wordt een alternatief genoemd: een oplossing zoeken die voor beiden 
bevredigend is, zodat beiden winnen. 
 
Zelf problemen oplossen 
AKROS Kinderopvang kan zich vinden in de visie van Gordon dat kinderen heel goed in staat zijn zelf 
met oplossingen te komen. De pm-ers geven hier wel de nodige sturing aan. Hiermee bevorderen we 
de zelfstandigheid en de eigenwaarde van de kinderen. 
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Bijlage 3: De educatieve methode Kaleidoscoop 
 
Meer dan een gewoon  kinderdagverblijf 
Wij hebben als kinderopvangorganisatie een duidelijke voortrekkersrol wat betreft de invulling van het 
kinderdagverblijf-programma. Om de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen te vergroten, 
maken we gebruik van de bewezen effectieve methode Kaleidoscoop. De invulling is de Nederlandse 
versie van HighScope uit de Verenigde Staten, waar de methode oorspronkelijk is ontwikkeld en al 
jarenlang wordt toegepast. De principes berusten op vooruitkijken (bewust nadenken over welke 
activiteit je wilt ondernemen), ‘speelwerken’ of leren (daar waar nodig met ondersteuning van een 
pedagogisch medewerker) en terugkijken (napraten over wat je hebt gedaan en hoe je het hebt 
gedaan). Hiermee realiseren we extra bewustwording en meer zelfvertrouwen. En dit legt weer een 
goede basis voor het ontwikkelen van talenten en het aangaan van uitdagingen.  
Een aantal medewerkers van de Pionier hebben een speciale Kaleidoscoop-cursus  gevolgd, zodat ze 
de kinderen optimaal kunnen stimuleren en begeleiden.  
  
Belangrijk voor de houding van de pm-er bij het programma Kaleidoscoop is dat de pm-er goed zicht 
heeft op de ontwikkeling van ieder kind op de groep. Het volgen van de ontwikkeling en interesse van 
het kind gebeurt voornamelijk door het observeren. Hierdoor weet de pm-er waar het kind mee bezig 
is en kan de pm-er het kind verder ondersteunen. Van de observaties worden aantekeningen gemaakt 
(anekdotes). Deze anekdotes worden besproken met de collega en aan de hand hiervan worden 
activiteiten gepland.  
 
De praktische toepassing van de methode        
We werken zoveel mogelijk met natuurlijke, kleurrijke en inspirerende materialen. Zo worden de 
kinderen zich bewuster van hun omgeving. De activiteiten die ze ondernemen, worden leerzamer door 
het bewust nadenken over wat ze gaan doen, de actieve ondersteuning tijdens de activiteit en het 
napraten over wat ze hebben gedaan en hoe het is gegaan. De pm-ers moedigen de kinderen aan om 
nieuwe dingen uit te proberen en ook om problemen zelf op te lossen.   
We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij deze stimulerende aanpak. Daarom zorgen 
de pm-ers ervoor dat elk kind voldoende aandacht en ondersteuning krijgt. De inrichting van de 
groepsruimtes past hier goed bij; de verschillende activiteitenhoeken vormen herkenbare bakens waar 
de kinderen hun bezigheden beginnen en eindigen. Ze zijn gelabeld met zelfgemaakte tekeningen en 
omschrijvingen, zodat het voor alle kinderen duidelijk is waar het materiaal gepakt kan worden en 
weer teruggebracht.  Alle hoeken bieden genoeg mogelijkheden voor de verschillende 
leeftijdsgroepen (0 – 4 jaar).  
 
Betrokkenheid ouders 
Als hier ruimte voor is, betrekken we (een van) de ouders bij het terugkijken op de activiteit. Zo krijgen 
zij ook een goede indruk van hoe de middag is verlopen. Ook als er geen tijd is, blijkt dat ouders meer 
dan voorheen betrokken worden door hun kinderen.  Doordat activiteiten bewuster worden 
ondernomen, is het immers eenvoudiger om ze na te vertellen.  
 
De naam Kaleidoscoop, een korte uitleg 
Er zijn duidelijke gelijkenissen tussen Kaleidoscoop, de  welbekende kleurenkijker en Kaleidoscoop, 
de educatieve methode: de gefragmenteerde kleurvlakjes staan voor een verfrissende, nieuwe kijk op 
de ontwikkeling van jonge kinderen. De aanpassingen bij lichtveranderingen staan voor het flexibele 
programma dat kan worden aangepast aan de omstandigheden ter plekke. Het kleurenpalet staat voor 
de uitdagende en kleurrijke materialen die een bron vormen voor actief spel en actief leren.  Een 
kaleidoscoop is daarnaast een echte “uitvinding” en wij stimuleren de kinderen ook om ontdekkend te 
spelen en te leren. Zo komen we allemaal tot nieuwe inzichten.  
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Bijlage 4: Peuterestafette  
 
 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling    
 
Wennen 
kan gemakkelijk wennen in nieuwe situaties       
 
Welbevinden 
voelt zich in de groep op zijn/haar gemak        
 
Sociaal gedrag 
maakt gemakkelijk contact met andere kinderen en kan samen spelen     
 
Aandacht vragen  
kan zich redden zonder extra aandacht van de leidster      
 
Omgaan met regels 
houdt zich aan de groepsregels         
          
Zelfstandigheid  
ontwikkelt zelfstandig gedrag          
 
Weerbaarheid 
kan in verschillende situaties voor zichzelf opkomen      
 
Zelfvertrouwen 
heeft vertrouwen in wat hij/zij zelf kan         
 
Omgaan met emoties 
emoties als verdriet, angst, blijheid etc.           
zijn duidelijk zichtbaar 
 

Overige opmerkingen of bijzonderheden 
 

 
Motoriek                        
Plezier in bewegen  
heeft plezier in bewegen en bewegingsspel  
(bijv. rennen, springen, klimmen, fietsen)       
 
Grove motoriek 
beweegt zich behendig en soepel        
 
Fijne motoriek  
kan met klein materiaal omgaan         
 

Overige opmerkingen of bijzonderheden 
 

 
Speel- en leergedrag 
Betrokkenheid bij kringactiviteiten 
doet graag mee met liedjes en spelletjes in de kring      
 
Nieuwsgierigheid 
is nieuwsgierig naar nieuw materiaal en wil van alles ontdekken      
 
Fantasie 
speelt met fantasie          
 
Concentratie  
kan zich enige tijd op een activiteit concentreren        
 
Doorzettingsvermogen 
maakt de gekozen activiteiten meestal af       
 
Favoriete speelgoed 
het favoriete speelgoed van het kind is: 
 
Favoriete activiteit  
het kind vindt het leuk om:  
 
 
 
          

Toelichting:   geeft aan dat dit aspect zich (langzaam) begint te ontwikkelen   
  geeft aan dat dit aspect nog in ontwikkeling is 
  geeft aan dat dit aspect volledig of  ‘zo goed als’ is ontwikkeld  
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Overige opmerkingen of bijzonderheden 
 

 
Taalontwikkeling 
Nederlands is de moedertaal / tweede taal van het kind.       
 
Taalbegrip 
begrijpt wat er gezegd wordt          
 
Spreekvaardigheid 
kan onder woorden brengen wat hij/zij bedoelt       
 
Uitspraak 
is goed te verstaan           
 
Durven spreken  
durft spontaan tegen anderen te praten        
 

Overige opmerkingen of bijzonderheden 
 
 

Ontluikende rekenontwikkeling 
Ordenen en classificeren 
kan ordenen en classificeren volgens kleur, vorm, eigenschap en grootte     
 
Tellen 
kan tot 10 tellen          
 
Meten en ervaren van lengte, gewicht, oppervlakte en inhoud  
kent tegenstellingen als onder/ boven, licht/ zwaar,  lang/ kort     
 
oriëntatie op ruimte en tijd         
kent begrippen  morgen /gisteren en binnen/ buiten 
 

Overige opmerkingen of bijzonderheden 
 
 

Redzaamheid  
Aan- en uitkleden 
kan zelf zijn/haar jas aan en uittrekken         
         
Zindelijkheid 
is zindelijk en gaat zelfstandig naar de wc       
 

Overige opmerkingen of bijzonderheden 
 
 

 
Aanvulling van de ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. het gedrag thuis: 
 
Besproken met ouder(s) (Datum) 
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Bijlage 5:  
 
Inzet groepsleiding, Groepsgrootte, Achterwachtregeling en ondersteuning beroepskrachten, 
Groepsruimte en inrichting, Open deuren  
 
Inzet groepsleiding 
Bij AKROS Kinderopvang vangen wij de kinderen op in een stamgroep in een eigen groepsruimte, met 
drie vaste pm-ers die aanspreekpunt zijn voor de ouders. In de eigen groep kunnen kinderen zich 
veilig en vertrouwd voelen en een relatie opbouwen met de pm-ers en de andere kinderen van de 
groep. 
Bij ziekte of vakanties wordt gebruik gemaakt van invalkrachten. Door het jaar heen zijn er bovendien 
stagiaires en groepshulpen op de groepen. 
De dagverblijven van AKROS kennen zogenaamde horizontale groepen: babygroepen voor de leeftijd 
van 0 tot en met 1 jaar en peutergroepen van 2 tot en 4 jaar.  
 
De verhouding tussen het aantal pm-ers is per 1 januari 2015 als volgt:  
Voor de babygroep geldt: één pm-er per  vier kinderen tot 1 jaar en één pm-er per vijf kinderen tot 2 
jaar . Een babygroep bestaat uit maximaal negen kinderen met twee pm-ers. 
Voor de peutergroep geldt: één pm-er per 8 kinderen ongeacht de leeftijd van de kinderen.  Een 
peutergroep bestaat uit maximaal veertien kinderen met twee pm-ers. 
 
Achterwachtregeling en ondersteuning beroepskrachten  
Een pm-er is nooit alleen met kinderen in het gebouw. Er is altijd een tweede volwassene aanwezig, 
hetzij in de persoon van een collega, hetzij in de persoon van een groepshulp of stagiaire.  
Dagverblijf de Pionier maakt deel uit van het AKROS-cluster van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 
waarvan een lijst met namen, werkdagen en werktijden bij de telefoon hangt.  In geval van een 
calamiteit zijn de BHV-ers elkaars achterwacht.  
 
De groepen worden regelmatig ondersteund door een groepshulp. Deze biedt extra handen bij 
(verzorgende) activiteiten en ondersteuning bij voorbereidende werkzaamheden en/of het 
schoonhouden van de groepen.  
We werken met een jaarrooster voor werkbesprekingen, teamoverleg en bijeenkomsten van de 
pedagogische commissies. Daarin wordt de groepsleiding van vakgerichte informatie voorzien én 
ondersteund in het pedagogisch en professioneel handelen op de groepen.  
AKROS Kinderopvang werkt met een jaarlijks geactualiseerd opleidingsplan om kennis en 
vaardigheden “up to date” te houden. 
Als er daarnaast vragen bestaan over de omgang met (het gedrag van) een kind, dan vragen we 
(interne of externe) deskundigen om advies.  
 
Groepsruimte en inrichting 
De groepsruimtes zijn zo ingericht dat er overzicht is. Dit overzicht is zowel voor de pm-ers als de 
kinderen belangrijk. De pm-er moet alle kinderen kunnen zien of horen, terwijl de jongste kinderen 
tijdens hun spel oogcontact met de pm-er moeten kunnen maken. Bij de inrichting is rekening 
gehouden met al deze behoeftes.  
Hoewel de vaste rituelen op een dag (eten, slapen) in de stamgroep worden uitgevoerd, gaan we  
ervan uit dat kinderen deel uitmaken van het gehele kinderdagverblijf. Zo kunnen de mogelijkheden 
van het gebouw en het team van pm-ers het beste worden benut. Dit betekent dat we de verschillende 
ruimtes zo mogelijk met elkaar verbinden en de gang bij de groepsruimte betrekken. 
 
Open deuren 
Kinderen kunnen bij een andere groep “op visite” gaan en aanschuiven. Zo ontmoeten zij 
leeftijdsgenootjes uit andere groepen en ontdekken zij ook ander speelmogelijkheden. Activiteiten 
vinden niet altijd groepsgewijs plaats; soms zijn ze voor alle kinderen die eraan mee willen en kunnen 
doen (uitgaande van de behoefte van het kind). De PKR wordt hier tijdelijk losgelaten met dien 
verstande dat de totale PKR gehandhaafd blijft (de ene groep een kind meer, de andere groep een 
kind minder).  


