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Inleiding
Voor u ligt het Pedagogisch beleid van kindercentrum Dikkertje Dap.
Kindercentrum Dikkertje Dap draagt zorg voor kwalitatief goede opvang voor kinderen in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar. Kwaliteit bieden doen wij door te werken vanuit een gemeenschappelijke visie, die de
wijze van omgang met de kinderen stuurt. Dit is niet gemakkelijk, omdat het werken met zoveel
mensen leidt tot verschillende meningen over opvoeden. Daarom is het belangrijk om op papier te
zetten, hoe wij met kinderen omgaan en wat wij van belang achten voor de kinderen.
In de eerste plaats geeft het richting aan het handelen van de pedagogisch medewerker en zorgt
daardoor voor een duidelijke en consequente aanpak van de kinderen. Daarnaast geeft het de ouders
zicht op hoe erom gegaan wordt met hun kinderen. Tot slot is het pedagogisch beleidsplan voor alle
betrokkenen bij het kindercentrum een duidelijke leidraad ten aanzien van onze filosofie en werkwijze.
Aangezien er tijdens het werken altijd nieuwe regels of werkwijzen ontstaan, is het niet de bedoeling
dat het beleidsplan voor altijd vast ligt. Het beleid kan altijd worden herzien en aangevuld.
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1. Wet en regelgeving
Kindercentrum Dikkertje Dap is voor oprichting en instandhouding van het kinderdagverblijf en de
voor- en buitenschoolse opvang gehouden aan wet- en regelgeving zoals deze in de Wet
Kinderopvang, de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en in de CAO Kinderopvang zijn vastgelegd.
Hierin staan o.a. de eisen met betrekking tot de kwaliteit van de opvang, de grootte en samenstelling
van de verschillende groepen, de ruimtes waarin de opvang plaatsvindt, voorzieningen die aanwezig
dienen te zijn, medezeggenschap van ouders, opleidingsniveau personeel, et cetera.
Ten aanzien van veiligheid, ergonomie en hygiëne hanteert Kindercentrum Dikkertje Dap normen die
minimaal in overeenstemming zijn met die van de regelgevende instanties.
Jaarlijks wordt in opdracht van de gemeente Heusden Kindercentrum Dikkertje Dap geïnspecteerd op
basis van bovengenoemde Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang.
Het GGD-rapport is openbaar via de websites van gemeente en GGD en ligt op Kindercentrum
Dikkertje Dap ter inzage.
Daarnaast controleren ook de brandweer, de Voedsel- en Warenautoriteit en de Arbeidsinspectie of
en hoe aan de verschillende regels wordt voldaan.
Teneinde een goede kwaliteit van opvang en verzorging te waarborgen, draagt Kindercentrum
Dikkertje Dap zorg voor een juiste en optimale uitvoering van de verschillende eisen en voorschriften
zoals hierboven genoemd.
Kindercentrum Dikkertje Dap hecht niet alleen vanuit de verplichte wet- en regelgeving veel waarde
aan de kwaliteit van de opvang. Ook willen wij graag de mening van ouders horen. Ouders kunnen
iedere twee tot drie jaar de kwaliteit beoordelen via het klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast zal
Suzanne, een paar maanden na aanvang van de opvang, telefonisch contact opnemen met de
(nieuwe) ouder, om te evalueren hoe de eerste ervaringen zijn.
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2. Missie, visie en uitgangspunten.
Het Kindercentrum Dikkertje Dap werkt vanuit een missie:
Verantwoorde en leuke, kindgerichte opvang bieden binnen groepsverband aan kinderen tussen 0
jaar tot 4 jaar. Het welzijn en de ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal.
Onze visie is:
Om de kinderen zich te laten ontplooien en ontwikkelen, zowel individueel als in groepsverband, tot
sociale, zelfstandige en stabiele kinderen. Het kindercentrum Dikkertje Dap heeft hier een actieve
participerende rol in.
De kwaliteit en de continuïteit van pedagogisch medewerker is hierbij een belangrijk onderdeel.
Binnen de visie gaan we uit van de volgende uitgangspunten:
• Elk kind is uniek en wordt zo geaccepteerd en gewaardeerd;
• Een kind moet zich kunnen ontwikkelen door middel van spel en ruimte om te kunnen
experimenteren met zijn eigen mogelijkheden;
• Elk kind heeft behoefte aan structuur en duidelijkheid;
• Elk kind heeft behoefte aan voeding, slaap, rust en positieve aandacht;
• Elk kind heeft behoefte aan een veilige en vertrouwde omgeving.
Hoe doen we dat?
• Binnen het Kindercentrum Dikkertje Dap wordt gewerkt vanuit een positieve benadering, dit
bevordert een positief zelfbeeld;
• Kinderen een veilig en prettige opvang bieden;
• Mee opvoeden;
• Professionele pedagogisch medewerker;
• Continuïteit in de pedagogisch medewerker bezetting
• Voor de kinderen.
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3. Belangrijke competenties
Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is
gekozen voor de vier basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van
Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit
kinderopvang. De basisdoelen van professor Riksen Walraven zijn onderdeel van het pedagogische
beleid van kindercentrum Dikkertje Dap. Kindercentrum Dikkertje Dap vertaalt deze doelen van
professor Riksen Walraven naar de opvoedingssituatie binnen het kindercentrum. Volgens de
professor zijn genoemde doelen overigens toepasbaar in elke opvoedingssituatie. De vier
basisdoelen, welke hieronder verder beschreven zullen worden, zijn eenvoudig te vertalen in de
volgende vragen:
- heeft een kind het naar zijn zin?
- heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem?
- heeft een kind met andere kinderen gespeeld?
- heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan?
In het pedagogisch beleid worden een viertal kerncompetenties uitgewerkt, zoals deze zijn vastgelegd
in de Wet kinderopvang.

3.1 Sociaal-emotionele veiligheid
Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgaan, respect voor de autonomie van
kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld en structuur wordt geboden voor het gedrag van
kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: jonge kinderen moeten zich veilig en
beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open voor speelgoed of het leren van
vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in de stress en het op zijn hoede zijn. Zich veilig voelen is
echt een basisbehoefte. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de
groepsleiding, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.
a. Veilige ruimtes om zich te kunnen uiten
Ons kindercentrum bestaat uit twee verschillende basisgroepen; de babygroep en de peuter/3+groep.
Deze groepen hebben ieder hun eigen ruimte. De binnen en buitenruimtes worden zo ingericht dat ze
uitnodigen tot een breed scala aan bewegingen en passen bij de ontwikkeling van de kinderen. De
ruimtes stralen rust en gezelligheid uit door de sfeer van de natuurlijke kleuren. Soms worden er
hoekjes gecreëerd waarin ze kunnen weg kruipen om tot rust te komen. Hun fijne motoriek oefenen ze
door voorwerpjes te pakken en te bevoelen. Binnen zijn hoepels om doorheen te kruipen, tegels om
op te springen of reuze stappen te maken. Er zijn klimhuisjes met glijbanen, poppenwagens,
loopfietsen en driewielers. In ons kindercentrum krijgen kinderen in de verschillende “hoeken” ruime
gelegenheid voor fantasie- en rollenspelen. Binnen het kindercentrum kennen we onder andere de
volgende hoeken: poppenhoek, keukenhoek, hoek met auto’s, treinen en garages en de
verkleedhoek. Er is materiaal om het dagelijks leven na te spelen (koken, eten, winkeltje spelen) en
angsten (doktertje spelen) en wensdromen (mama zijn en auto rijden) uit te beelden. Buiten zijn er
schommels, een wip, een zandbak en er is een trampoline. Pedagogisch medewerker zijn gericht op
“plezier” in bewegen en niet op corrigeren en aanleren van de “juiste” beweging of techniek. Ook
bieden we onze 3+kinderen in een aparte ruimte ontwikkelingsmateriaal aan. We doen met deze
kinderen andere activiteiten die gericht zijn op de basisschool.
b. Relatie met de pedagogisch medewerker en andere kinderen
Wij willen een opvang creëren waarin een kind zich op de eerste plaats veilig en thuis voelt. De
kinderopvang moet een verlengstuk van de thuissituatie zijn, met extra mogelijkheden zoals het
spelen met anderen kinderen. Een kind wat zich veilig en thuis voelt, heeft de ruimte om zich te
ontwikkelen. Een warme stabiele relatie met de groepsleiding en andere kinderen in de groep zorgen
voor een gevoel van erbij horen, mee mogen doen en bevorderen het welbevinden. Ieder kind heeft
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zijn eigen identiteit en mogelijkheden, waar de pedagogisch medewerker hun benadering op
aanpassen. De kinderen moeten het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden en dat de
pedagogisch medewerker hen kent. Een veilige, warme betrouwbare relatie tussen kind en
pedagogisch medewerker is daarbij van belang. Zij geven emotionele steun en veiligheid door de
omgeving te structureren, duidelijke regels te hanteren en met vaste gewoontes en rituelen een
voorspelbare en vertrouwde omgeving te creëren.
Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen daarnaast om te gaan met teleurstellingen,
pijntjes, enthousiasme uiten en rekening houden met elkaar. Kinderen zien van elkaar hoe de ander
reageert op zijn eigen handelen en ervaart hoe hij zelf reageert op het handelen van anderen.
Hierdoor krijgt het kind inzicht in zijn eigen gevoelswereld en leert andere reactie-mogelijkheden.
Tevens leert het om te troosten, helpen, hulp vragen en met conflicten omgaan.
Kinderen worden geplaatst op de dagen, waarvoor de ouders ze hebben opgegeven. Dit heeft tot
gevolg dat het kind te maken krijgt met verschillende kinderen. De samenstelling van de groep kan
immers hierdoor elke dag anders zijn. Het kind leert zo al op jonge leeftijd om te gaan met
verschillende kinderen. Dit bevordert het inlevingsvermogen en accepteren van anderen.
Bij een wisselende groep hoort een vast team aan pedagogisch medewerker. Elke groep heeft een
vaste pedagogisch medewerker. Zo weten de kinderen altijd wie ze kunnen verwachten op hun groep.
En kunnen ze een band opbouwen met hun pedagogisch medewerker. Bij vervanging is er een
bekende invalkracht aanwezig.
Tot slot
Binnen de emotionele ontwikkeling behoort natuurlijk ook het stellen van grenzen, straffen en belonen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief benaderd worden, ook wanneer het kind regelmatig
negatief gedrag vertoont. Het kind moet leren dat er grenzen en regels zijn. Dit kan tot negatief gedrag
leiden. Ondanks negatief gedrag vinden wij het als Kindercentrum Dikkertje Dap belangrijk dat gedrag
positief benaderd wordt, bijvoorbeeld door:
• Het negatieve gedrag te negeren en positief gedrag extra te bekrachtigen;
• Het negatieve gedrag proberen om te buigen naar positief gedrag;
• De humor van het eigen gedrag proberen in te laten zien;
Deze manieren worden aangepast aan het niveau en de leeftijd van het kind.

3.2 Sociale competentie
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden
De sociale ontwikkeling van het kind is een belangrijk aspect van het groeien naar volwassen zijn.
Ieder kind komt in contact met anderen. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich prettig voelt in
contacten met anderen en leert omgaan met verschillende situaties, hoe moeilijk dat soms ook is.
Belangrijke onderdelen binnen de sociale ontwikkelingen van kinderen vinden wij:
• Interesse in anderen mensen krijgen;
• Het soms overnemen van allerlei gedragingen en ideeën van anderen;
• Het op (durven) komen voor de eigen mening;
• Het verkrijgen van vaardigheden in het contact met anderen.
Een kind ontwikkelt zijn eigen identiteit. Een deel hiervan is in aanleg aanwezig en het andere deel
wordt ontwikkeld door invloeden van buitenaf. Ook het Kindercentrum Dikkertje Dap speelt daarin een
belangrijke rol. Daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen hierin goed worden begeleid. In het
contact met anderen kinderen, komen ze hun eigen grenzen en die van de anderen tegen en zijn
conflicten onvermijdelijk. De pedagogisch medewerker helpen de kinderen om de conflicten onder
elkaar op te lossen. Er wordt hierover met de kinderen gepraat: het is belangrijk dat ze elkaar vertellen
wat ze niet prettig vinden en waarom ze boos of verdrietig worden. Samen wordt gezocht naar een
oplossing. Ze worden gestimuleerd door de pedagogisch medewerker om hun grenzen te verleggen.
Kinderen die ons Kindercentrum Dikkertje Dap bezoeken maken deel uit van een groep.
Spelenderwijs leren kinderen omgaan met de groep. Ze leren op elkaar te wachten, naar elkaar te
luisteren, samen te delen, elkaar te helpen, maar ook om voor zichzelf op te komen. De pedagogisch
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medewerker gebruiken verschillende activiteiten om de sociale ontwikkelingen van de kinderen te
begeleiden. Zo worden er activiteiten gedaan met de hele groep, maar ook in kleinere groepjes of
individueel.
Binnen het Kindercentrum Dikkertje Dap is er tevens de mogelijkheid om kinderen van verschillende
leeftijden te ontmoeten. Er wordt geluisterd naar de mening van kinderen. Iedere mening wordt zoveel
mogelijk meegenomen bij het nemen van een beslissing. Hierdoor ervaren de kinderen dat hun
mening belangrijk is. Kinderen onderling worden gestimuleerd om samen tot oplossingen te komen.
Kinderen worden zo geholpen om sociaal vaardiger te worden.
Tot slot worden kinderen gestimuleerd rekening te houden met elkaar en betrokken te zijn bij elkaar.
Daarvoor worden door de pedagogisch medewerker bewust ontmoetingsmomenten gecreëerd.
Bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk fruit eten, tijdens het vieren van een verjaardag en in de kring.
Daarnaast wordt er gezocht naar momenten om kinderen meer individuele aandacht te geven.
Bijvoorbeeld tijdens het spelen van een spelletje, een gesprekje op de bank, enzovoort.

3.3 Persoonlijke competentie
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Kinderen in een groep kunnen veel van elkaar leren, maar het is ook belangrijk om ieder kind als
individu te zien en te aanvaarden zoals het is. Naarmate het kind ouder wordt, wordt hij er zich van
bewust dat hij een persoon is met eigen mogelijkheden, met een eigen wil, die eigen keuzes maakt en
eigen beslissingen neemt. Wij vinden het belangrijk dat een kind gestimuleerd wordt om zijn eigen
ontwikkeling te bepalen. Dit betekent dat het kind binnen de mogelijkheden van de dag eigen keuzes
kan maken en ook moet leren dat sommige keuzes dus consequenties hebben. Ook hier komt het
positief benaderen weer om de hoek kijken. Zelf dingen ontdekken en uitproberen en een compliment
hiervoor krijgen ervaart het kind als een eigen overwinning waardoor het kan groeien.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar respecteren, door elkaar bij de naam te noemen. De
kinderen binnen het kindercentrum Dikkertje Dap hebben hun eigen bed, zo weten ze hun eigen
plekje te vinden.

3.4 Overdracht van normen en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde
waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een
actieve participatie in de maatschappij.
Het overbrengen van normen en waarden speelt in de opvoeding van de kinderen voortdurend een
rol. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen,
dingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets
vinden. Waarden zijn onmiskenbaar cultuurgebonden; ze veranderen in de loop van de tijd en variëren
van samenleving tot samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften hoe
volwassenen en kinderen zich behoren te gedragen.
Het kindercentrum Dikkertje Dap is voor veel kinderen de eerste sociale groep waarin zij zich
bewegen. De basis die onder ander op het kindercentrum gelegd wordt, zal voor veel kinderen
bepalend zijn voor de rest van hun leven. Het is dan ook erg belangrijk dat we veel aandacht besteden
aan de overdracht van waarden en de daarop gebaseerde (gedrags)normen. Een van de vereiste
onderdelen van het pedagogisch beleid is de manier waarop onze pedagogisch medewerker het
overbrengen van waarden en normen waarborgen. Dit gebeurt onder andere door middel van
rollenspellen, voorlezen, liedjes zingen, samen spelen, knutselen, sporten of gezelschapsspellen
doen. Kinderen worden ook op een ontwikkelingsniveau afgestemde manier aangesproken op hun
handelen. Door middel van het vieren van de seizoenen, jaarfeesten en verjaardagen brengen wij
kinderen in contact met andere rituelen. Ook het wennen en het afscheid nemen, zijn momenten
waarin kinderen met omgangsvormen kennis maken. Ouders nemen op verschillende manieren
afscheid van hun kind en die mogelijkheid moet er ook zijn. Het belangrijkste van het overbrengen van
normen en waarden vinden wij het voorbeeld dat de pedagogisch medewerker zelf geven.
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Binnen ons Kindercentrum Dikkertje Dap gelden de volgende normen en waarden:
• Elkaar geen pijn doen;
Als een van de kinderen een ander kind (per ongeluk) pijn doet, wordt het betrokken bij het
troosten van het andere kind;
• Niet afpakken;
• Als een van de kinderen iets afpakt van een ander kind moet hij het teruggeven;
• Geen vieze of lelijke woorden gebruiken;
• Geen kinderen buitensluiten;
• Geen dingen stuk maken.
Normen en waarden klinken als grote termen maar bestaan ook uit kleine dingen. Bijvoorbeeld gedag
zeggen bij het binnenkomen en weggaan, mensen bij hun naam noemen en twee woorden gebruiken.
Dit zijn duidelijke omgangsvormen, die in de Nederlandse cultuur een belangrijke plek innemen. Ook
op de beurt wachten, iets vriendelijk vragen en niet vloeken zijn voorbeelden van belangrijke normen
en waarden.
In de hedendaagse samenleving hebben we ook te maken met waarden en normen uit andere
culturen. Integratie betekent leven volgens de in Nederland geldende waarden en je gedragen volgens
de in Nederland gangbare normen. Het betekent niet dat de waarden en normen van de cultuur van
oorsprong (van de ouders) niet moeten of hoeven te worden gerespecteerd; integendeel! Onderdeel
van het Nederlandse waardenpatroon is respect voor de waarden van alle culturen.

4. Creëren van ontwikkelingsmogelijkheden
In de eerste vier jaar van het leven ontwikkelt een kind zich van hulpeloze baby tot een peuter, kleuter
en schoolkind. Een kind dat, als de ontwikkelingen voorspoedig verlopen met zelfvertrouwen de
wereld tegemoet treedt en zich aardig kan redden. De eerste jaren worden algemeen beschouwd als
een cruciale periode voor de ontwikkeling van het kind op velerlei gebied.
De ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij elk kind op dezelfde wijze. Ieder kind heeft een eigen
tempo en kent bepaalde gebieden waarop het zich meer of minder ontwikkelt. Ieder kind heeft ook
een groot potentieel aan mogelijkheden in zich. De situatie waarin het kind opgroeit en de mensen die
het kind omringen spelen een belangrijke rol in de manier waarop die mogelijkheden worden
gerealiseerd en in welk tempo dat het gebeurt. Het kindercentrum Dikkertje Dap levert hieraan een
belangrijke bijdrage.
Het signaleren van ontwikkelingsproblemen is een belangrijke functie van het kindercentrum Dikkertje
Dap. De situatie in het kindercentrum Dikkertje Dap is er op gericht om kinderen in een veilige en
prettige omgeving de dag te laten doorbrengen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel
bewust aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.
Bij de dagopvang; Het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind, waaronder een
doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Vaste onderdelen zijn;
1.Overdracht van kennis over de ontwikkeling van het kind aan het basisonderwijs en buitenschoolse
opvang en
2.Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verder ondersteuning.

4.1 Mentorschap
Uw kind krijgt een persoonlijke mentor toegewezen die direct betrokken is bij de opvang en
ontwikkeling van uw kind. Dit zal zo binnen een maand na de start van de opvang aan u mondeling
teruggekoppeld worden. De mentor zal dit persoonlijk doen bij de ouder als ook bij het kind. Om de
ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen moet de mentor het kind echt kennen. De mentor is
één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind geplaatst is en zodanig direct
betrokken bij de opvang en ontwikkeling van uw kind. Ook krijgt zij informatie van de andere
medewerkers in de groep. Op de dagopvang is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders en zij is
verplicht periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders te bespreken. De
leidraad hierin is de observatielijst die periodiek wordt ingevuld door de mentor.
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Door het volgen van de ontwikkeling van uw kind met behulp van de observatielijst baby-peuter en
peutervolgsysteem, sluiten mentoren aan op de individuele behoeften van uw kind. Tevens kan er
door overleg met u als ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van uw kind
tegemoet kan worden gekomen.
De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke
ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd.
De mentor kan eventueel ook een rol spelen in het contact leggen met andere (zorg) professionals,
vermeld op de Sociale Kaart in de Meldcode, uiteraard met uw toestemming.

4.2 Lichamelijke ontwikkeling
In de leeftijd van 0 tot 4 jaar maken kinderen een grote ontwikkeling door in de motorische
vaardigheden. De grove motoriek wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld het dans- en bewegingsspel.
Kleine kinderen hebben veel belangstelling voor herhaling, de peuter vooral. In het kindercentrum
Dikkertje Dap zijn uitdagende spelmogelijkheden. Het kind moeten kunnen klauteren, glijden en
springen waardoor het de eigen mogelijkheden leert kennen. Het kind leert onder andere omgaan met
hoogteverschillen en gevaar.
De fijne motoriek omvat kleine bewegingen, die coördinatie tussen ogen en handen vereisen. Het kind
gaat naar voorwerpen grijpen, pakken en iets proberen in de mond te stoppen. De fijne motoriek
ontstaat onder meer in het fysieke contact met de pedagogisch medewerker en wordt gestimuleerd
door materialen zoals kleurtjes, kralen, insteeknoppen en puzzels, en dergelijke. Bij baby’s wordt dit
gestimuleerd door rammelaars en door het doen van spelletjes en het gebruik van de baby-gym.
Wij werken samen met kinder-fysiotherapeute Kirsten Couwenberg. Als wij iets signaleren aan de
motoriek van het kind overleggen wij eerst met de ouders. Daarna kunnen wij met goedkeuring van de
ouders Kirsten inschakelen. Als zij het nodig acht, kan er behandeling gestart worden. Zo nodig bij ons
op het kindercentrum. Dit wordt gedekt door uw ziektekostenverzekering.

4.2 Cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van taal (begrijpen en spreken) en
denken: begrip en inzicht verwerven door de informatie uit de omgeving te onthouden en te ordenen,
toe te passen en te combineren met nieuwe situaties. Taal en denken zijn nauw met elkaar
verbonden.
Taal is een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de omringende wereld. Een kind vraagt en krijgt
via taal uitleg en hulp. De pedagogisch medewerker speelt hierin een actieve rol door veel tegen het
kind te praten. Zoveel mogelijk wordt op elke taaluitdrukking van het kind gereageerd; van de eerste
klanken die de baby maakt tot de vragen en verhalen van de peuter. Er wordt door de pedagogisch
medewerker geen brabbeltaal gesproken of nagepraat. Ter stimulering van de taalontwikkeling
organiseert de pedagogisch medewerker verschillenden activiteiten, zoals zang, taalspelletjes en
spelletjes met klanken en geluiden.
Een aantal van onze leidsters zijn VVE-gekwalificeerd (of geschoold). Dit houdt in dat we de kinderen
nog meer op taal aan kunnen bieden. Hierdoor komen kinderen in zicht waarvoor het belangrijk is om
op dit gebied meer aandacht te krijgen. Hiervoor kunnen we ook nog de hulp inschakelen. We gaan in
overleg met de ouders om het kind te observeren. Is het nodig dat hun kind logopedie moet volgen,
kan de ouder zelf contact opnemen met een logopedist.
Spelen en bezig zijn is leren voor een kind. Het kind leert onder meer door voorbeeld en nabootsing.
Door allerlei dagelijkse gebeurtenissen te bespreken, ontstaat ordening om de wereld van het kind. De
pedagogisch medewerker legt daarbij uit, benoemt de dingen en nodigt de kinderen uit om zelf te
verwoorden. Regelmatig doet de pedagogisch medewerker een beroep op het vermogen van kinderen
om zelf oplossingen te zoeken voor problemen. In het kindercentrum Dikkertje Dap wordt veelzijdig
materiaal aangeboden waardoor kinderen bezig kunnen zijn met kleuren, vormen en seizoenen.

4.3 Creatieve ontwikkeling
De pedagogisch medewerker stimuleert de creatieve ontwikkeling door het aanbieden van allerlei
soorten materialen (water, zand, verf, klei, verkleedkleren en schmink) en activiteiten (muziek, dans en
drama).
Voor het kleine kind is het omgaan met materialen een onderzoekende bezigheid. Het leert er de
mogelijkheden en de eigenschappen van kennen waarbij het resultaat nog niet belangrijk is.
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Creatief zijn kan op vele manieren, bijvoorbeeld door te vertellen en door fantasieconstructie te
spelen. Het is belangrijk dat kinderen hierbij gewaardeerd worden en zoveel mogelijk de ruimte krijgen
voor hun eigen inbreng.

5. VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Kindercentrum Dikkertje Dap gebruikt VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) en werkt met het
programma genaamd Piramide.
VVE geeft pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen. Dit gebeurt aan
de hand van de binnen ons kindercentrum gehanteerde methode Piramide. Piramide is opgebouwd
rondom onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind zoals: mensen,
feesten, jaargetijden en verkeer en ook passend zijn bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
Daarbij is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling,
Wanneer u ons kindercentrum binnenloopt, ziet u een sfeervolle ruimte die overzichtelijk is ingericht in
verschillende speelhoeken. Er hangen tekeningen en kunstwerken van de kinderen aan de muren. Er
is een aantrekkelijke thematafel of themakast, waar van alles te ontdekken valt. Er hangen
dagritmekaarten aan de wand. Dit is niet toevallig; er wordt gewerkt met Piramide.
Met dit programma krijgen kinderen extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling. Wij hebben een
samenwerkingsverband met basisschool De Lambertusschool. Deze basisschool, maar ook veel
andere basisscholen in de gemeente Heusden werken met hetzelfde programma dat doorloopt in
groep 1 en 2. Er is hierdoor sprake van een doorgaande lijn, wat de overstap van Dikkertje Dap naar
groep 1 vergemakkelijkt.
VVE wordt aangeboden voor tenminste 10 uur per week, maar is gedurende het dagprogramma in de
dagelijkse activiteiten ook verweven.
Zelfstandig leren en spelen
Het ´zelfstandig leren´ wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. De pedagogisch
medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij
spelen staat bij Piramide centraal. Het kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Misschien wil het
graag met andere kinderen in de bouwhoek spelen, of liever in de huishoek. Maar ook de andere
hoeken zijn erg aantrekkelijk. Waar nodig helpt de leidster een handje om uit al dat leuks een keuze te
maken en het spel te begeleiden en verrijken.
Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de leidster bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen
of nieuwe ideeën aan te dragen.
Duidelijke structuur door vaste rituelen
Een duidelijke structuur en een vaste dagindeling bieden een kind veiligheid; je voelt je veilig als je
weet wat er gaat gebeuren. De vaste dagindeling wordt zichtbaar gemaakt voor de kinderen met
behulp van dagritmekaarten. Rituelen maken duidelijk wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld een liedje
zingen tijdens de kring, of voor het eten.
Projecten
Piramide is opgebouwd rond thema’s. De leidsters gebruiken voor elk thema een ander projectboek,
dat boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken.
Deze projectthema´s komen elk jaar in een vaste volgorde terug, maar telkens op een hoger niveau.
De kinderen zijn enkele weken bezig met een project.
Speciale ondersteuning
Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen is er binnen ons
kindercentrum de mogelijkheid om meerdere dagdelen (extra) te komen en zo met name hun
taal(reken)vaardigheden te vergroten. Deze vaardigheden worden vergroot door middel van extra
begeleiding en het aangeboden programma Piramide, eventueel aangevuld met
opvoedingsondersteuning voor ouders. Dat betekent dat die kinderen naast de groepsactiviteiten
extra aandacht en oefening krijgen en de ouders hier continu bij betrokken worden.
Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, worden met
Piramide extra ondersteund. Doordat piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren,
Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens
verder verkend.
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Ouderbetrokkenheid en Piramide
Zowel Kindercentrum Dikkertje Dap als Piramide hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Om
aan te kunnen sluiten bij de behoefte van elk kind, is een goed contact tussen ouders en pedagogisch
medewerker van groot belang. De pedagogisch medewerker hecht grote waarde aan de inbreng van
ouders; ouders zijn de ‘experts’ van hun eigen kind. De pedagogisch medewerker wil graag laten zien,
waar de kinderen mee bezig zijn in de projecten. Piramide werkt daarom met projectbrieven; bij elk
project wordt een projectbrief voor ouders gemaakt. Daarin staan suggesties voor liedjes, spelletjes en
boekjes om thuis mee aan de slag te gaan. Kindercentrum Dikkertje Dap maakt maandelijks een
nieuwsbrief waarin informatie beschreven staat rondom de projecten.
Elke ochtend, tijdens de spelinloop, is er voor ouders de gelegenheid om met hun kind even in de
hoeken of aan tafel te spelen. Dit verkleint de overgang van thuis naar ons.

Voorbereiding op de basisschool
De oudste peuters worden bij Dikkertje Dap voorbereid op de basisschool. Door kinderen
zelfstandigheid bij te brengen, zoals zelf naar het toilet gaan, (gedeeltelijk) aan- en uitkleden etc. Bij
de warme overdracht naar de basisschool maken we gebruik van een overdrachtsformulier. De
overdracht van dagopvang naar BSO doen we mondeling. Zie ouderbeleid.
Pedagogische ondersteuning medewerkers - Interne coach
Een aantal van de pedagogisch medewerkers zijn VVE gecertificeerd. Zij hebben daarvoor een
training gevolgd waarbinnen vaardigheden eigen zijn gemaakt om de kinderen zo optimaal mogelijk te
kunnen begeleiden.
Binnen Dikkertje Dap is een interne coach aangesteld. Zij is voor iedere pedagogisch medewerker het
vaste aanspreekpunt in het werken met de Piramide-methode.
Gedurende het jaar worden structureel begeleidingsgesprekken gepland. Van ieder
begeleidingsgesprek wordt verslag gemaakt.
Doel van deze gesprekken is:
• Het bieden van praktische ondersteuning in het vormgeven van de activiteiten en de planning;
•

Het beantwoorden van vragen van de pedagogisch medewerker over de Piramidemethode;

•

Het evalueren van de activiteiten per project.

Tijdens de structurele begeleidingsgesprekken wordt gewerkt met vaste agendapunten:
• Evaluatie vorige thema
•

Planning thema

•

Kind bespreking

•

Evaluatie ‘coaching on the job’.

Belangrijk is dat de coach de zelfstandigheid en creativiteit van iedere individuele medewerker
stimuleert en tegelijkertijd de efficiëntie en doelmatigheid bewaakt door samenwerking te bevorderen.

6. Ouderbeleid
6.1 Samenwerking met de ouders
In het Kindercentrum Dikkertje Dap wordt een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen
overgenomen van de ouders. Dit maakt het nodig om gegevens over de ontwikkeling van het kind uit
te wisselen, waardoor wederzijdse inzichten over deze ontwikkelingen worden vergroot. Om kinderen
een zo goed mogelijke opvang te bieden is een goede samenwerking met ouders van groot belang.
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Daartoe dient aan twee randvoorwaarden te worden voldaan:
• Wederzijds vertrouwen; begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen.
• Wederzijds respect; respect van de pedagogisch medewerker voor de ouders die de
eindverantwoordelijkheid voor hun kind hebben en respect van ouders voor de professionele
verantwoordelijkheid van de leiding voor hun kind.
Daarnaast krijgt de samenwerking tussen ouders en leidsters gestalte door:
• De wenperiode. Om de eerste periode in de opvang voor het kind zo goed mogelijk te laten
verlopen, worden er duidelijk afspraken gemaakt met de ouders. Deze afspraken hebben onder
meer betrekking op de opvoeding, de verzorging, het ritme en de gewoonten van het kind. Ook
worden er afspraken gemaakt over afscheid nemen. In de wenperiode wordt aandacht besteed aan
de wederzijdse verwachtingen en wordt gevraagd naar specifieke wensen van de ouders.
• Uitwisselen van opvoedingsideeën. Het uitwisselen van opvoedingsideeën maakt het mogelijk om
één lijn te volgen in de benadering van het kind. Soms kan een bepaalde benadering thuis
succesvol zijn en kan de opvang die overnemen. Andersom kan dat ook gelden. Verschillen in
opvoeding en benadering van thuis en in de opvang zijn eveneens bespreekbaar.
• Opvoedingsvragen van ouders. De opvang kan ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding. Dit
gebeurt in individuele contacten tussen ouders en pedagogisch medewerker. De pedagogisch
medewerker ziet de kinderen in het kindercentrum Dikkertje Dap de hele dag en heeft zicht op hun
ontwikkeling. Als er problemen zijn met een kind wordt in overleg met de ouders bekeken wat het
beste is voor het kind.
• Voorbereiding op de basisschool
• Mentorschap. Ook bij de mentor van uw kind kunt u terecht voor informatie. (zie punt 4)

6.2 Betrokkenheid
De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die de Kindercentrum Dikkertje Dap betreffen.
De contacten vinden plaats tussen:
• De pedagogisch medewerker en de individuele ouders. De afstemming heeft betrekking op het
eigen kind. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen
van ouders. Als de pedagogisch medewerker vindt dat de wens van de ouder niet overeenkomt
met het belang van het kind en/of de opvang, wordt dit uitgelegd en wordt geprobeerd hiervoor
begrip te kweken bij de ouder.
• Individuele ouders en de opvang. Kindercentrum Dikkertje Dap draagt er zorg voor dat de ouders
informatie krijgen over belangrijke zaken met betrekking tot het functioneren van de opvang.
Ouders kunnen advies geven over zaken die direct van invloed zijn op de kinderen of op de ouders
zelf.
• Ouderraad en de opvang. De ouderraad geeft adviezen over allerhande zaken, gevraagd of
ongevraagd en zal met de houder in gesprek gaan over de bevindingen van de RI en het complete
veiligheid- en gezondheidsbeleid.
• Tussen ouders en ouders. Door middel van de ouderraad (zie 5.5) van Kindercentrum Dikkertje Dap
en de ouderraad van BSO ‘t Speelveld.
• Tussen directrice en ouders. De directrice neemt, een paar maanden na aanvang van de opvang,
telefonisch contact op met de (nieuwe) ouder, om te horen hoe de eerste ervaringen zijn met de
opvang. Ook wanneer een ouder besluit niet langer gebruik te maken van de opvang, zal zij
eveneens met de ouder contact zoeken. Ook hieruit kunnen belangrijke (verbeter)punten komen,
die de ouderraad zal bespreken met de leiding.
• Zomerfeest. Op het Kindercentrum wordt ter afsluiting van het jaar een zomerfeest gehouden.

6.3 Uitwisseling informatie
De pedagogisch medewerker houdt door middel van onze ouderapp de ouders op de hoogte van de
sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van hun kind. Ook wordt er in de ouderapp ingegaan
op de belevenissen van het kind en de groep gedurende de dag. Het is voor het kind leuk als de
ouders iets opschrijven over de belevenissen van thuis. De belevenissen worden dagelijks in de kring
met alle kinderen doorgenomen.
We werken met de methode Piramide! Piramide is een instrument voor het in kaart brengen van de
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ontwikkeling van kinderen en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht
activiteitenaanbod. Piramide is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van
jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en
geregistreerd.
Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen.
Aan de hand van het kind volgsysteem worden de oudergesprekken gevoerd. Daarnaast worden de
resultaten besproken in het groepsoverleg van pedagogisch medewerkers en locatiemanager. Aan de
hand hiervan wordt de werkwijze op de groep besproken en waar nodig aangepast. Als pedagogisch
medewerkers vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om
vervolgens het probleem met de ouders en de locatiemanager te bespreken. Er wordt met de ouders
besproken of ze de problemen herkennen en welke stappen ondernomen worden. Wij proberen aan
alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft.
Extern hulp kan zijn het Consultatie, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker,
onderwijscontactpersoon, orthopedagoog of andere betrokkenen. Ons uitgangspunt hierbij is dat we
alles doen in overleg met ouders, want ouders kennen hun kind het beste. De pedagogisch
medewerker zal u uitgebreid informeren over de werkwijze. De pedagogisch medewerkers hebben
trainingen gevolgd op het gebied van observeren en communiceren zodat ze op een verantwoorde
manier de zorgbehoefte van kinderen in kaart kunnen brengen en hierover in gesprek gaan met
ouders.
Overdracht formulier
Als uw kind vanuit kinderopvang doorstroomt naar een bijbehorende basisschool/ BSO vindt er een
overdracht plaats met de leerkracht van de basisschool en/ of BSO. In het overdracht formulier staat
de ontwikkeling van het kind omschreven. De leerkracht is op deze manier op de hoogte van de
vaardigheden. Ook weet hij wie het kind heeft begeleid op het kindercentrum en kan er eventueel een
terugkoppeling plaatsvinden. Voordat wij dit formulier aan de basisschool geven, krijgt u het uiteraard
eerst zelf te lezen. Gaat uw kind naar een andere basisschool, dan sturen wij het
overdrachtsformulier, met uw toestemming, op naar de basisschool waar uw kind naar toe gaat. Indien
gewenst kan er aan de leerkracht nog een mondelinge toelichting gegeven worden.

Bij vermoeden van mishandeling of misbruik geldt een ander plan van aanpak. Wanneer er een
vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik is, hanteren we de verplichte Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling die is vastgelegd door de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Ouderraad. Kindercentrum Dikkertje Dap houdt de ouders op de hoogte van nieuwe gebeurtenissen/
onderwerpen. De ouders worden per e-mail geïnformeerd. Ook kan een individuele ouder contact
opnemen met een lid van de ouderraad om relevante informatie te bespreken met betrekking tot het
reilen en zeilen op het Kindercentrum Dikkertje Dap. Om een afspraak met hen te maken kan de
ouder contact opnemen met Kindercentrum Dikkertje Dap.

6.4 Privacy
Ouders hebben recht op privacybescherming door zorgvuldige behandeling van alle (in vertrouwen)
gegeven informatie. Ouders worden (bij voorkeur vooraf) op de hoogte gesteld indien er over hun kind
contact en/of overleg is met derden, die niet aan de opvang zijn verbonden. (School, hulpverleende
instanties, e.d.) Er wordt door de pedagogisch medewerker geen vertrouwelijke informatie over
kinderen en/of ouders aan andere kinderen, ouders en collega’s in de opvang gegeven.

6.5 Ouderraad
Kindercentrum Dikkertje Dap heeft een onafhankelijke ouderraad, die zijn samengesteld uit minimaal 3
leden. De oudercommissie stelt zich als doel:
• De belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te
vertegenwoordigen.
• Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
• Het behartigen van de belangen van de ouders bij de directrice.
De ouderraad zit gemiddeld eenmaal per zes weken met de directrice om de tafel om een aantal
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zaken door te kunnen spreken. Minimaal eenmaal per jaar wordt door Kindercentrum Dikkertje Dap
met ondersteuning van de ouderraad een ouderavond georganiseerd. Meestal wordt er een thema
behandeld en is het verder een informeel samenzijn, met ouders, pedagogisch medewerker en de
directie, om met elkaar van gedachten kunnen wisselen mits hier belangstelling voor is.
De ouderraad vindt het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de ervaringen van de kinderen en
hun ouders die gebruik maken van één of meer faciliteiten van kindercentrum Dikkertje Dap. Daarom
wordt er om de twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders. Op basis van
de resultaten van dat onderzoek kan de ouderraad de leiding weer adviseren in het maken van
nieuwe keuzes en het nemen van (mogelijk andere) beslissingen en maatregelen.

6.6 Klachtenregeling
Als de ouder een klacht heeft kan dit altijd besproken worden met de pedagogisch medewerker en
anders met de hoofdleider(st)er of directie. Er wordt vanuit gegaan dat klachten samen kunnen
worden opgelost door een goed gesprek. Lukt dit niet dan heeft Kindercentrum Dikkertje Dap een
klachtenprocedure. De klacht wordt schriftelijk ingediend. Dit kan bij iedere medewerker van het
Kindercentrum Dikkertje Dap . De ontvanger en behandelaar van de klacht handelt conform
“klachtenregeling van Kindercentrum Dikkertje Dap”. De klachtenregeling is terug te vinden op de
website. Wanneer de ouder dit aan een onafhankelijke commissie wil voorleggen, dan kunnen zij zich
wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

6.7 Huishoudelijk reglement
Er is een huishoudelijk reglement op Kindercentrum Dikkertje Dap aanwezig. Op verzoek kunnen
ouders het reglement verkrijgen.

7. Plaatsingbeleid
Dit plaatsingsbeleid is van toepassing op alle opvangsoorten die aangeboden worden door
Kindercentrum Dikkertje Dap.

7.1 Plaatsingsprocedure
•
•
•

•
•
•

•
•

Inschrijven voor Kindercentrum Dikkertje Dap kan vanaf het moment dat de ouder een kind heeft of
verwacht;
Inschrijving voor de voorschoolse opvang, en/of buitenschoolse opvang (BSO ’t Speelveld) kan
voor nieuwe* kinderen vanaf het moment dat het kind drie jaar is;
Inschrijving voor de voorschoolse opvang, en/of buitenschoolse opvang (BSO ’t Speelveld) kan
voor kinderen, die al gebruik maken van de opvang bij het kindercentrum Dikkertje Dap, vanaf het
moment dat het kind twee jaar is. Zodra het kind drie jaar wordt, zal de directie bij de ouder
navraag doen of de inschrijving nog steeds van kracht is. Ook wanneer het kind nog niet is
ingeschreven, zal de directie wanneer het kind drie jaar wordt, navraag doen bij de ouders of zij
gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang;
Inschrijving vindt plaats door de inzending van het aanmeldingsformulier wat op onze site te vinden
is.
Inschrijving voor de voorschoolse opvang, en/of buitenschoolse opvang (BSO ’t Speelveld) van
een kind, die al gebruik maakt van de opvang bij het kindercentrum Dikkertje Dap, gebeurt na
ontvangst van het aanmeldingsformulier.
De datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier (en de vergoeding) geldt als
inschrijvingsdatum. De directie neemt na ontvangst van de inschrijving contact op met de ouder om
de inschrijving en gewenste dag(del)en te bespreken. De ouder ontvangt van de inschrijving een
bevestiging;
Is directe plaatsing mogelijk, dan ontvangt de ouder een contract in tweevoud met een
machtigingsformulier ter ondertekening. Dit gebeurt binnen één maand. Indien aanmelding binnen
één maand voor daadwerkelijke plaatsing plaats vindt, wordt hiervan afgeweken;
Indien directe plaatsing niet mogelijk is, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Eén maand
voordat een plaats beschikbaar komt, zal de directie contact op nemen met de ouder van het
eerste kind op de wachtlijst voor desbetreffende groep. Indien de ouder geen gebruik wenst te
maken van de aangeboden plaats, dan blijft het kind – indien gewenst – met dezelfde
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•
•
•
•
•
•
•

inschrijfdatum en eventueel een andere voorkeur of latere ingangsdatum ingeschreven staan op de
wachtlijst. Vervolgens krijgt het volgende kind op de wachtlijst voor desbetreffende groep de vrije
plaats aangeboden;
Indien een kind een hoeveelheid zorg nodig heeft, die binnen de grenzen van de opvang niet kan
worden gegeven, behoudt de directie zich het recht een kind voor een plaatsing te weigeren;
Er wordt geplaatst met inachtneming van bovenstaande beschreven procedure en de hierna te
noemen plaatsingscriteria;
De minimale leeftijd voor plaatsing is voor het Kindercentrum Dikkertje Dap zes weken.
Op het aanmeldingsformulier worden de gewenste dagdelen vermeld;
De minimale afname is vastgesteld op:
• Een dagdeel per week voor het Kindercentrum Dikkertje Dap
De plaatsing start wanneer er opvang nodig is, mits er plaats is;
Voorafgaand aan de eerste dag van opvang van de het Kindercentrum Dikkertje Dap vindt een
intakegesprek plaats met de ouders.

7.2 Plaatsingscriteria
•

•
•
•
•
•

De volgorde van plaatsen zoals vastgesteld door Kindercentrum Dikkertje Dap is als volgt:
1. kinderen van personeel van ons kindercentrum / BSO
2. tweede en volgende kinderen uit eenzelfde gezin
3. mutaties in de plaatsing
4. nieuwe kinderen
Bij gedeeltelijke plaatsing blijft het kind op de wachtlijst staan voor die dagdelen dat (gewenste)
plaatsing niet mogelijk is;
Indien de ouder een structurele uitbreiding van dagdelen wil of de dagdelen structureel wil wijzigen,
moet de ouder een schriftelijke aanvraag hiertoe indienen. Deze aanvraag wordt op volgorde van
binnenkomst behandeld. Het betreft dan een mutatie;
Opzegging gebeurt schriftelijk met inachtneming van de termijn van een maand;
Het contract voor het Kindercentrum Dikkertje Dap, eindigt afhankelijk van de geboortedatum, de
laatste dag van de maand waarin het kind vier jaar wordt. Deze datum staat vermeld op het
contract;
Bij voortijdige beëindiging van de plaatsing of gedeeltelijke beëindiging van de plaatsing, geldt een
opzegtermijn van een maand.

7.3 Wenperiode voor plaatsing voor kindercentrum
Een kind mag in de twee weken voorafgaande aan de daadwerkelijke plaatsingsdatum een dagdeel
komen om te wennen. Tijdens het intakegesprek wordt met de pedagogisch medewerker het dagdeel,
de tijd, wel/niet aanwezig van ouder et cetera afgesproken.

Intern wenperiode
Kinderen hebben een bepaalde periode nodig om te wennen op de BSO. Er bestaat altijd de
mogelijkheid om voorafgaand aan de plaatsing alvast het kind een middagje te laten oefenen. Als uw
kind al op de dagopvang van Dikkertje Dap zit, nodigt de leiding van de BSO, wanneer er ruimte is,
kinderen uit om alvast eens te komen spelen. Met name als er ook broertjes en zusjes zijn wordt dit
voor het kind dat komt oefenen als heel plezierig ervaren. Deze wendagen worden vooraf met u
besproken.

Extern wenperiode
Als uw kind nog niet op de dagopvang van Dikkertje Dap zit, worden er met u tijdens het
intakegesprek afspraken gemaakt over de manier waarop uw kind gaat wennen op de BSO.

Wennen in de nieuwe basisgroep
Bij het Kind centrum Dikkertje Dap hebben we 2 groepen, de babygroep en de peutergroep. Wanneer
het kind de leeftijd bereikt om over te gaan naar de volgende groep zullen de pedagogisch
medewerkers het kind geleidelijk aan laten wennen aan de nieuwe groep. Dit gebeurt door het kind te
laten spelen in de nieuwe groep met ‘oude’ groepsgenootjes en/of samen met de eigen pedagogisch
medewerker.
Voor de daadwerkelijke overplaatsing heeft het kind zeker 2 keer op de nieuwe groep gespeeld. Ook
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kan het kind samen met de ouders een keer gaan kennismaken. Kinderen spelen al regelmatig
samen, buiten maar ook bij gemeenschappelijke activiteiten.

Een tweede basisgroep
Soms gaan kinderen een hele dag naar een andere groep. Dat is bijvoorbeeld omdat de ouders een
extra dag willen afnemen maar er is geen plaats op de eigen basisgroep. Dit kan eenmalig maar ook
voor langere tijd één dag in de week en steeds dezelfde groep. Het kind gaat dan voor de emotionele
veiligheid naar een groep die voor haar of hem bekend is. Mocht het kind nog niet bekend zijn met
deze tweede basisgroep dan zal er met het kind gewend worden zoals bovenstaand beschreven. Dit
wennen wordt intern geregeld maar er zal ook met de ouders nog een gesprek zijn over de wijze
waarop we tezamen het kind kunnen volgen of het zich nog goed voelt bij deze verandering. Op deze
tweede basisgroep moet het kind bekend zijn met zowel de pedagogisch medewerkers als de
kinderen. Verder is het van belang dat het kind zich vrij voelt te spelen en plezier te hebben evenals
het hebben van sociale contacten met kinderen en pedagogisch medewerkers. Hierdoor kan het kind
zich blijven ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers zijn alert op deze ‘extra’ kinderen en hebben
zeker een keer per maand persoonlijk contact met (een van) de ouders om goed over te dragen en
samen te monitoren dat het kind zich wel bevindt. Ook met de pedagogisch medewerkers van de
eerste basisgroep is er een goede overdracht, dit kan schriftelijk of mondeling. Wanneer blijkt dat het
kind niet wel vaart bij deze ‘dubbele’ plaatsing kan er besloten worden deze te beëindigen. Wanneer
een kind een extra dag op de eigen (eerste) basisgroep komt dan kan het zijn dat de
groepssamenstelling anders is dan het gewend is op de andere dagen. De pedagogisch medewerkers
zijn ook dan alert op hoe het kind gedijt op zo’n extra dag en de overdracht naar de ouders is
belangrijk.

7.4 Flexibele opvang
Het Kindercentrum Dikkertje Dap biedt flexibele opvang in de vorm van verlengde opvang, incidentele
opvang en incidenteel ruilen. Bij verlengde en incidentele opvang worden kosten in rekening gebracht
(zie voor de tarieven de website). De ouder dient een schriftelijk verzoek tot flexibele opvang in bij
directie van het Kindercentrum Dikkertje Dap middels een email te sturen naar het Kindercentrum of
via de ouderapp een verzoek in de te dienen.

Verlengde opvang
Onder verlengde opvang wordt het volgende verstaan:
• Een half uur verlengde opvang tussen de middag;
• Een half uur verlengde opvang aan het einde van de dag;
• Een uur verlengde opvang aan het einde van de dag;
Van de verlengde opvang kan enkel gebruik worden gemaakt, indien er minimaal drie kinderen zich
hiervoor hebben aangemeld. Bij een half uur en een uur verlengde opvang bestaat de mogelijkheid
een maaltijd te gebruiken.

Incidentele opvang
Onder incidentele opvang wordt het volgende verstaan:
• Extra dagdeel
• Extra dag
Het afnemen van extra dag(del)en kan alleen gehonoreerd, worden indien de groepssamenstelling dit
toelaat. Ook bestaat de mogelijkheid om een kind voor een dagdeel op een andere groep te laten
verblijven mits de ouders daar schriftelijk toestemming voor geven.

7.5 Ruilen van dagen
7.5.1 Incidenteel ruilen
Er is een mogelijkheid tot het incidenteel ruilen van dagen. Dat wil zeggen dat er binnen 60 dagen
voor of na de geannuleerde dag, met uitdrukkelijk voorbehoud dat er plaats is, geruild kan worden.
Dikkertje Dap kan geen extra pedagogisch medewerker inzetten. Het ruilen geldt natuurlijk niet voor
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de dagen dat het Kindercentrum Dikkertje Dap gesloten is (zie hoofdstuk 5).
Ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet. Ruilen is
gebonden aan de opvangsoort. Zo kan bijvoorbeeld de opvang van de peutergroep alleen worden
geruild met opvang voor de peutergroep.

7.5.2 Ruilen van dagen bij ziekte en vakantie
Indien de planning het toelaat, biedt Kindercentrum Dikkertje Dap de service na de absentiedag(en)
wegens ziekte of vakantie, deze dag(en) in te halen. Of de planning het ruilen toelaat, is ter
beoordeling van de leiding. Het is immers niet mogelijk om een extra pedagogisch medewerker in te
zetten.
Wanneer uw kind niet naar het Kindercentrum Dikkertje Dap komt in verband met ziekte of vakantie
vragen wij u dit tijdig door te geven aan de pedagogisch medewerker. Dit kan door middel van de
ouderapp. Bij niet tijdig afmelden vervalt de inhaaldag. U kunt op de ouderapp zien hoeveel
inhaaldagen er u nog hebt.
Ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet. Ruilen is
gebonden aan de opvangsoort.

7.6. Wachtlijst
Veel ouders hebben met enige regelmaat vragen over de wachtlijst. “Hoe lang duurt het nog voor mijn
kind plaats krijgt op donderdag?” “Hoeveel kinderen staan er nog voor mijn kind op de wachtlijst?”. Dit
zijn maar een paar voorbeelden van hele begrijpelijke vragen van ouders. Maar om hierop een
begrijpend antwoord te geven, is niet zo eenvoudig. Er ontstaan immers vaak misverstanden over het
woord “wachtlijst”. Het suggereert een rechte lijst waarop iedereen geleidelijk doorschuift, zoals bij
cursussen en ziekenhuizen en dergelijke. Voor de kinderopvang is dit verwarrend, omdat niet alle
kinderen op dezelfde dagen en in dezelfde groepen worden geplaatst. Er wordt bij de plaatsing dus
niet alleen naar de inschrijfdatum gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld de groep waar het kind plaats
nodig heeft, de dag waarop de opvang gewenst is en de leeftijd van het kind.
Ook kan het zijn dat er alleen een plaats voor een kind ouder dan 1,5 jaar. Staat er een kind van een
'verkeerde' leeftijd bovenaan, dan gaat de plaats naar het volgende kind.
Kortom de wachtlijst verandert zeer regelmatig. Het aantal kinderen dat op de wachtlijst voor uw kind
staat kan dus stijgen en (meestal) dalen. Dat is de reden waarom het niet zinvol is het aantal kinderen
vóór uw kind op de wachtlijst te noemen. U kunt erop vertrouwen dat wij met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid met de wachtlijsten omgaan en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de juiste
volgorde een plaats krijgen.
* = met nieuwe kinderen wordt bedoeld, kinderen die op het moment van inschrijving geen gebruik van
het kindercentrum Dikkertje Dap.

8. Personeel
8.1 Personeelsbeleid
Alle pedagogisch medewerker zijn gediplomeerd. Alle pedagogisch medewerker en stagiaires hebben
een verklaring omtrent goed gedrag overlegd. Ook is er altijd minimaal een pedagogisch medewerker
per groep aanwezig met een B.H.V (bedrijfshulpverlening) diploma.
Op iedere locatie is een volwassene aanwezig met een kinder- EHBO-certificaat.
Om de continuïteit te garanderen, werken we met vaste invalkrachten. We streven ernaar dat er altijd
een vaste pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is. Bij voorkeur worden bij ziekte of
vakantie de uren opgevuld met pedagogisch medewerker binnen het Kindercentrum Dikkertje Dap of
een bekende invalkracht.
Ten behoeve van het kindercentrum is de achterwacht goed geregeld. In het geval zal - indien
mogelijk - gebruik worden gemaakt van de pedagogisch medewerker van de andere groepen en van
vaste invalkrachten.
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Stagiaires
Wij maken graag gebruik van enkele helpende handjes. Zij staan onder directe begeleiding van een
pedagogisch medewerker. Hun taken beperken zich tot het verlenen van hulp, uitsluitend
ondersteunend en nooit zelfstandig. Zij staan boventallig ingeroosterd en dragen geen
verantwoordelijkheid over een groep. De stagiaires hebben een praktijkbegeleider op de groepen ook
een tweede begeleider die contact met school onderhoudt, mee beoordeeld en controle houdt over de
praktijkbegeleider.
De stagiaires werken vanuit hun BPV (Beroeps- Praktijk-Vorming) aan hun taken.
Vrijwilligers en stagiaires hebben taken op het begeleidend vlak maar ook op het verzorgend vlak. Hier
bedoelen we mee het helpen bij activiteiten, maar ook de keukenwerkzaamheden en schoonmaken.

Calamiteiten
Daarnaast kan in geval van calamiteiten bij het kindercentrum de administratieve medewerker,
hoofdleidster of directrice worden ingezet als achterwacht. Er zijn altijd minimaal twee volwassenen
aanwezig in het pand tussen 07.30 uur en 18.30 uur. Zij zijn allen bekend met het calamiteitenplan en
hebben de beschikking over de relevante gegevens. Dit is terug te zien op ons werkrooster.

Opleidingen
We volgen een actief beleid in deskundigheidsbevordering. Pedagogisch medewerker kunnen eigen
wensen aangeven en pedagogische scholing wordt gestimuleerd.
In 2011 hebben al onze leidsters die toen bij ons werkzaam waren een certificaat behaald voor Triple
P.
Ook hebben al onze leidsters in 2011 die toen bij ons werkzaam waren een cursus gevolgd over vroeg
signalering en een warme overdracht van jonge kinderen; hiervoor hebben ze een certificaat
gekregen.
In 2014 is er door alle leidsters een cursus gevolgd voor werken met Piramide in het kader van VVE
(vroegtijdige voorschoolse educatie).
In 2015 is er een vervolgcursus gevolgd voor toetsing VVE.
In 2019 hebben alle leidsters een cursus gedaan voor de Nederlands taal, niveau 3-F. Met dit
certificaat voldoen de leidsters aan de kwalificatie-eis die in gaat per 1 januari 2023.

Coach/pedagogisch beleidsmedewerker
Vanaf januari 2019 heeft iedere pedagogisch medewerker recht op coaching on-the-job van een
gediplomeerd Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. Deze functie wordt vervuld door Suzanne
Groothuis, tevens de directeur van onze organisatie. Dit houdt voor Dikkertje Dap in dat er jaarlijks
160 uren ingezet worden op het gebied van coaching van de medewerkers en het ontwikkelen,
verbeteren en implementeren van het beleid. Dit aantal is als volgt tot stand gekomen: Het aantal uur
minimale inzet van de pedagogisch coach op jaarbasis is afhankelijk van het aantal FTE aan
pedagogisch medewerkers en het aantal locaties, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x 1 het
aantal locaties) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). De locatie Dikkertje Dap bestaat
uit 1 locaties die alle twee los van elkaar 50 uur coaching per jaar krijgen. Een locatie á 50 uur maken
een totaal van 50 uur op jaarbasis. De medewerkers: Het aantal FTE binnen de organisatie is 10 uur.
Dit betekent dat er 60 uren verdeeld worden over de coaching van de pedagogisch medewerkers en
100 uur over de ontwikkeling en implementatie van het beleid. Er is geen maximum gesteld aan het
aantal coaching uren per beroepskracht. Ook is de wijze van verdeling van de coaching uren over de
beroepskrachten niet voorgeschreven. Het is aan de houder om de verdeling van deze coaching uren
te bepalen met oog op het belang, de wensen en het functioneren van de beroepskrachten die bij de
organisatie werkzaam zijn (Ministerie van SZW, 2019). Dikkertje Dap kiest ervoor om de verdeling
volgens het aantal FTE per werknemer vast te leggen. Werk je 36 uur (1 FTE), ontvang je dus jaarlijks
10 uur coaching. Op het moment dat er vraag of aanleiding is naar extra coaching uren, worden deze
in overleg ingepland.
Hieronder heeft u een overzicht met het aantal beleidsuren en FTE uren.
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K.C. Dikkertje
Dap/ BSO
t`Speelveld
1 januari
2022
2022

Aantal
locaties

50 uur x
aantal
kindcentra

10 uur x het
aantal fte
PM+
flexwerkers

Totaal
minimum

3

150 uur

348 uur

498 uur

Wij maken gebruik van de rekentool van de rijksoverheid: https://www.1ratio.nl/rpb/#/
Zie hieronder:
Rekentool
Elke kinderopvangorganisatie dient een pedagogisch beleidsmedewerker te hebben. Per 1 januari
2022 is ook in de voorschoolse educatie de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker
verplicht Lees meer. Een pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van
het pedagogisch beleid en zal de beroepskrachten coachen bij de dagelijkse werkzaamheden.
Met deze rekentool kunt u berekenen hoeveel wettelijk minimaal verplichte uren aan pedagogisch
beleidsmedewerkers moet worden ingezet in de kinderopvang. De rekentool houdt geen rekening met
het aantal uren pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie.
Kindercentra
Voer het aantal kindercentra in:
3

Beroepskrachten (in fte)
Voer het aantal beroepskrachten (in fte) in werkzaam bij de kindercentra:
4,75

Pedagogisch beleidsmedewerkers
Aantal uren inzet pedagogisch beleidsmedewerker: minimaal 198 uur per jaar
Toelichting
Deze uren bestaan uit:
-Minimaal 150 uur per jaar (50 uur x aantal kindercentra) voor de ontwikkeling en implementatie van
pedagogisch beleid.
Totaal komt dit dus uit op 498 uur zoals u dit in bovenstaande tabel kunt lezen.

8.2 Groepen
Op Kindercentrum Dikkertje Dap zijn twee basisgroepen. De babygroep en de peutergroep.

Babygroep
Op de babygroep worden kinderen opgevangen vanaf 6 weken tot 2 jaar. Maximaal worden er 9
kinderen opgevangen op de babygroep. De babygroep bevindt zich op de begane grond van ons
kindercentrum Dikkertje Dap. Als een kind bij ons 2 jaar is of toe is aan een overplaatsing naar de
peutergroep, is er overleg tussen de pedagogisch medewerker waarop het kind geplaatst is en de
pedagogisch medewerker van de peutergroep. Gezamenlijk stellen zij vast of het kind eraan toe is om
over te gaan naar de peutergroep. Dan krijgen de ouders daarover bericht en gaat het kind
proefdraaien. Als dit goed gaat wordt er besloten om het kind definitief op de peutergroep te laten en
worden de ouders uitgenodigd om dit te bespreken.
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Peutergroep
Op de peutergroep worden kinderen opgevangen vanaf 2 tot 4 jaar. In deze groep zitten maximaal 16
kinderen. De peutergroep bevindt zich eveneens op de begane grond van ons kindercentrum Dikkertje
Dap. Voor een groepje 3+ kinderen worden soms andere activiteiten georganiseerd die beter
aansluiten bij hun ontwikkeling en voorbereiding op de basisschool.

Uitstapjes
Wij maken regelmatig uitstapjes met de kinderen, dit is leuk, leerzaam en het breekt de dag. Natuurlijk
vragen wij u vooraf om uw toestemming, hiervoor hebben we een toestemmingsformulier wat u
daarvoor kunt tekenen dit is voor het kindercentrum. U wordt via een brief of telefonisch op de hoogte
gebracht van een uitstapje. Als uw kind bij een bepaald uitstapje niet mee mag, zoeken wij naar een
alternatieve opvang op de groep, in een andere groep of door te ruilen met een andere dag. De
uitstapjes zijn vrijwel altijd in de wijk en vaak ondernemen wij de activiteiten met een deel van de
groep. De uitjes kunnen variëren van wandelen in de buurt (met de bolderkar), boodschappen,
speeltuin, of een bezoekje aan de kleuters op school. Dit is afhankelijk van wat er in de beurt te doen
is. Bij uitstapjes wordt extra hulp ingeschakeld waar nodig, dit kan bijvoorbeeld door hulp van ouders.
Ook heeft de pedagogisch medewerkster altijd een mobiel bij de hand. Zo zijn ze bereikbaar. Als de
uitstapjes wat verder weg zijn en we moeten gebruik maken van onze bussen wordt er apart
toestemming gevraagd. Dan worden wettelijk vervoersregels in acht gehouden zoals het gebruik
maken van kinderzitjes. Als u geen toestemming geeft voor een (bepaald) groepsuitje bieden wij u
altijd een alternatief.
Zie onze protocollen vervoer BSO/ Dikkertje Dap

Per groep wordt de volgende beroepskracht-kind-ratio (BKR) ingezet:
Kinderen van 0 - 1 jaar
1 gediplomeerd leidster op 3 kinderen
Kinderen van 1 – 2 jaar
1 gediplomeerd leidster op 5 kinderen
Kinderen van 0 – 2 jaar
1 gediplomeerd leidster op 5 kinderen
Kinderen van 2 – 3 jaar
1 gediplomeerd leidster op 8 kinderen
Kinderen van 3 – 4 jaar
1 gediplomeerd leidster op 8 kinderen
Kinderen van 2 – 4 jaar
1 gediplomeerd leidster op 8 kinderen
Het vaste-gezichtencriterium van baby’s (0-jarigen) wordt aangescherpt. Bij een PM-er / kind ratio van
1 of 2 is er sprake van maximaal 2 vaste gezichten. Bij een PM-er / kind ratio van 3 of 4 zijn er
maximaal 3
vaste gezichten.
Per 1 januari 2019; De PM-er /kind ratio voor baby’s (nul jarigen) gaat van 1 PM-er op 4 baby’s naar
1 PM-er op 3 baby’s. Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat de PM-er/kind ratio van 1 op 10 kinderen
naar 1 PM-er op 12 kinderen
Bij onduidelijkheden zal de ratio-tool www.1ratio.nl worden ingezet.
De drie-uursregeling;
08.00 uur - 09.00 uur
13.00 uur - 14.00 uur
16.30 uur - 17.30 uur
Op deze tijden wordt er mogelijk afgeweken van de PM-er/kind ratio en buiten deze tijden zeker niet.
Omdat wij de kinderen op onze tablet registeren kunnen we precies zien of ons kind ratio klopt.

8.3 Opendeurenbeleid
Het open deurenbeleid is een onderdeel van ons pedagogisch beleid. Het is een methode waarbij
kinderen structureel de gelegenheid krijgen om buiten de eigen groepsruimte met kinderen van
andere groepen te spelen. Het is onnatuurlijk om de hele dag in één ruimte te spelen en dit geldt
zeker voor oudere kinderen. Hun blikveld wordt breder en één ruimte geeft te weinig uitdaging. Het
“openzetten” van de deuren is een enorm impuls: het kind krijgt letterlijk en figuurlijk meer ruimte.
Daarom geven wij de kinderen regelmatig de gelegenheid om de omgeving buiten de eigen
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groepsruimte te verkennen. Dit kan door buiten te spelen maar ook door te spelen in de groepsruimte
van andere kinderen. We spreken van opendeurenbeleid als hierbij ook een ontmoeting met kinderen
van andere basisgroepen wordt 'geregeld'. Het kind mag dus in feite een “kijkje nemen” op een andere
basisgroep om vervolgens weer terug te kunnen in eigen vertrouwde basisgroep. Van 7.30 uur tot
9.00 uur is er gelegenheid tot vrij spelen, ook buiten de eigen groepsruimte. En dit kan tijdens ook
voorkomen tijdens slaap of rust momenten of op het einde van de dag. Daarna gaan de kinderen naar
de eigen basisgroep.
Wij zien de volgende voordelen van het opendeurenbeleid voor kinderen:
• Kinderen wisselen hun manier van spelen af (rustig spelen – beweegspel);
• Kinderen zijn niet de hele dag aan één groepsruimte gebonden (meer groepsruimte, meer
bewegingsvrijheid);
• Oudere kinderen hebben ander spelmateriaal tot hun beschikking dan jongere kinderen (op leeftijd
toegespitst spelmateriaal);
• Oudere kinderen worden in hun spel niet gestoord door jongere kinderen (concentratie bij spelen).

8.4 pedagogisch beleidsmedewerker
Pedagogisch beleidsmedewerker
De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch beleidsmedewerker
coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch
beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Wat houdt de rol van
pedagogisch beleidsmedewerker precies in?

Pedagogisch beleid
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan
breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de
pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het
bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens
dezelfde pedagogische visie.

Coaching
Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als
coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele
ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij
de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.
Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers.

De pedagogisch beleidsmedewerker en de BKR
De pedagogisch beleidsmedewerker mag meetellen in de BKR wanneer deze als meewerkend coach
op de groep staat. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de pedagogisch beleidsmedewerker
werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker, dat wil zeggen het verzorgen, opvoeden en
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De coaching uit zich dan, bijvoorbeeld, door het geven
van voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden.
Pedagogisch beleidsmedewerkers en ondernemers die ook als pedagogisch medewerker op de groep
staan, al dan niet als meewerkend coach, worden zelf ook gecoacht.
De pedagogisch beleidsmedewerker telt niet mee voor de BKR als hij of zij op de groep aanwezig is
en coacht vanuit bijvoorbeeld een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de
groep plaats vindt. De pedagogisch beleidsmedewerker telt ook niet mee voor de BKR als hij/zij niet
gekwalificeerd is als pedagogisch medewerker.
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9. De dagelijkse praktijk
9.1 Globale dagindeling bij kindercentrum Dikkertje Dap
07.30 - 09.00 uur
09.00 - 09.15 uur
09.30 - 10.00 uur
10.00 - 10.30 uur
10.30 - 11.30 uur
11.30 - 12.15 uur
12.15 - 12.30 uur
12.30 - 13.00 uur
13.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.15 uur
15.15 - 15.30 uur
15.15 - 16.30 uur
16.30 - 18.30 uur

Brengen van de kinderen, vrij spelen, vervolgens opruimen.
Kring.
Fruit eten en drinken.
Verschonen, plassen, handenwassen.
Ochtendprogramma
Lunch
Verschonen, plassen, handenwassen.
Ophalen/ breng moment en kinderen naar bed brengen.
Slaapmoment, rust moment.
Opstaan.
Middag Snack en drinken
Middagprogramma
Ophaal moment.

Bij de baby’s volgen wij het voedingsschema en het slaapritme wat zij zelf en/of de ouders aangeven.
Verder volgen wij enigszins bovenstaand schema. De standaard openingstijden van Kindercentrum
Dikkertje Dap zijn van 07.30-18.30uur.

10. Overige belangrijke zaken
10.1 Vroeg Voorschoolse Educatie
Kindercentrum Dikkertje Dap is een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) locatie en werkt met het
programma genaamd Piramide. Met dit programma krijgen kinderen extra ondersteuning in taal- en
spelontwikkeling. Hierover vindt u meer informatie in het aparte hoofdstuk VVE.

10.2 Vier-ogen-principe
Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de commissie
Gunning in haar onderzoeksrapport geadviseerd bij kinderdagverblijven het vier-ogen-principe in te
voeren. Het vier-ogen-principe betekent dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of
meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. De rijksoverheid heeft het advies van de
commissie Gunning overgenomen en het vier-ogen-principe verplicht gesteld voor alle
kinderdagverblijven.
Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vier-ogen-principe dat er
ten alle tijden iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de opvang van kinderen. ‘Het vierogen-principe is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De uitwerking
van dit vier-ogen-principe is maatwerk. De invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend bij
het pedagogisch beleid en financiële haalbaarheid’.
Doordat we met minder leidsters werken, staan we niet altijd meer continu met twee leidsters op de
groep. Op dat moment voldoen we dan niet aan het vier-ogen-principe. Om dit op te vangen zijn er al
camera’s geïnstalleerd. Aan het gebruik van deze camera’s zijn strikte eisen verbonden (alleen beeld,
geen geluid; privacy; tijd dat opnames bewaard blijven; wie de opnames mogen bekijken; etc.) Er
zullen alleen opnames gemaakt worden op de momenten dat de leidsters alleen op de groep staan.
Onze medewerkers en de Ouderraad zijn op de hoogte gebracht en akkoord gegaan.

10.3 Voeding kindercentrum Dikkertje Dap
Melk
Ouders/verzorgers van de baby’s worden verzocht melkpoeder c.q. borstvoeding, flessen en
babyvoeding voorzien van naam en dagschema mee te geven. Indien het borstvoeding betreft, graag
even melden bij de leiding, zodat dit meteen in de koelkast geplaatst kan worden. De voedingen
worden volgens de richtlijnen van de GGD behandeld. Ook is er een mogelijkheid om de

Pedagogisch beleid 2022 Kind centrum Dikkertje Dap
25

reservevoeding bevroren aan te bieden. Deze wordt in de diepvries bewaard.

Groentehap
Op de babygroep wordt tot de leeftijd van 1 jaar de groentehap gegeven, daarna is het de bedoeling
dat ze thuis de warme hap eten. Dit is om de kleinere kindjes goed en rustig eten te kunnen geven.
Als er verlengde opvang wordt afgenomen, dan eten de kinderen uiteraard de warme hap bij het
kindercentrum Dikkertje Dap.

Fruit
’s-Morgens na de kring eten we fruit en daarna krijgen de kinderen drinken.

Broodmaaltijden
Zodra het kindje eraan toe is, gaat het mee-eten met de broodmaaltijden en de tussendoortjes. De
broodmaaltijden bestaan uit bruinbrood, indien nodig wit brood. Er zal eerst een boterham met kaas,
smeerkaas, vlees of leverpastei gegeten worden. Daarna mogen de kinderen kiezen. Brood wordt met
een vork gegeten. Kinderen vanaf 3 jaar eten de boterham in de handen (doorgesneden in twee
stukken). Kinderen vanaf 3,5 jaar mogen zelf de boterham smeren. Er worden maximaal 3
boterhammen gegeven. Het drinken na de maaltijd bestaat uit melk of water.

De tussendoortjes
‘s-Morgens eten de kinderen fruit en drinken Roosvicee.
’s-Middags krijgen ze fruit en Roosvicee te drinken. Rond 17.00uur krijgen de kinderen nog een
soepstengel.
Het fruit (indien het kindje vers fruit kan eten), de broodmaaltijden, het drinken en de tussendoortjes
worden door het kindercentrum Dikkertje Dap verstrekt.

Dieetkinderen
Als er kinderen zijn die op medische gronden of vanuit een geloofsovertuiging bepaalde
voedingsmiddelen niet mogen eten of drinken, dient dit door de ouders zelf meegegeven te worden.
Door de pedagogisch medewerker zal hier uiteraard rekening mee gehouden worden.

10.4 Slapen kindercentrum Dikkertje Dap
Een kind moet uitgerust zijn om de wereld aan te kunnen, daarvoor is voldoende slaap van belang.
Voor baby’s wordt ook bij het slapen het ritme van thuis gevolgd. Dit ritme verschilt per kind en daar
wordt op het kindercentrum Dikkertje Dap rekening mee gehouden. Naarmate de kinderen ouder
worden, ontstaat een groepsritme: alle peuters die gaan slapen, gaan tegelijk naar bed. Of en hoe
lang de kinderen ’s-middags slapen wordt regelmatig besproken met de ouders. De pedagogisch
medewerker gaat uit van de individuele behoefte van het kind.

10.5 Gezondheid, ziektes en ongevallen
Gezondheidsrisico inventarisatie
Elk jaar wordt er een gezondheidsrisico inventarisatie gemaakt, zodat we goed in kaart krijgen wat we
moeten veranderen of aanpassen. Hierdoor kunnen we de mogelijkheid dat er iets gebeurt
minimaliseren. Deze inventarisatie wordt ieder jaar gecontroleerd tijdens de inspectie van de GGD.

BHV
Tenminste één op de twee pedagogisch medewerker is in bezit van een geldig BHV-diploma en weet
hoe te handelen in geval van nood. Ieder jaar wordt een bijschoolcursus gevolgd.
Op iedere locatie is een volwassene aanwezig met een kinder-EHBO-certificaat.

Ziek kind
Bij een besmettelijke ziekte, zoals braken of diarree kan het kind de opvang niet bezoeken. Wanneer
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een kind ziek wordt op de opvang worden de ouders of verzorgers daarvan in kennis gesteld. In
overleg met de ouders of verzorgers wordt dan besloten wat voor actie wordt ondernomen. In een
noodsituatie wordt uiteraard onmiddellijk de lokale arts gewaarschuwd.
Bij medicijngebruik op de kindercentrum Dikkertje Dap moeten de ouders eerst een Overeenkomst
Gebruik Geneesmiddelen tekenen, voordat de pedagogisch medewerker die kinderen iets mogen toe
dienen. Deze overeenkomst kunt u vragen bij onze pedagogisch medewerkster.

10.6 Veiligheid- en gezondheidsbeleid
Het werken met een groep kleine kinderen maakt het noodzakelijk dat het materiaal en de inrichting
van de groepsruimte voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. Regelmatig worden ruimte en
materialen op veiligheid gecontroleerd.
Dit kunt u lezen in ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid die u kunt vinden op onze website en die
ter inzage is op te vragen. Door dit beleid worden de risico’s geminimaliseerd.
De GGD controleert jaarlijks of er aan de voorwaarde wordt voldaan en of deze juist wordt
geactualiseerd. Dit is een continu proces waarin het vormen van het beleid, het implementeren in de
organisatie, het evalueren en het actualiseren wisselend wordt uitgevoerd.
Het proces;
Uitvoeren risico inventarisatie veiligheid
invullen van risico inventarisatie en uitwerken actieplan
Werkafspraken maken; huisregels bijstellen
Bespreken en implementeren
In het plan van aanpak van je risico-inventarisatie heb je vastgelegd welke acties er genomen moeten
worden en wanneer je dit gaat doen. Voer deze acties volgens plan uit en registreer het wanneer je
een actie hebt uitgevoerd. Hieruit vloeien vaak ook nog wat wijzigingen in huisregels voort die moeten
worden aangepast of worden geactualiseerd. Daarna zullen deze afspraken of bijstellingen worden
besproken in een teamvergadering en op de groepen worden medegedeeld. Ook zal de ouderraad
hierin worden gekend.
De risico-inventarisatie veiligheid, de huisregels, de achterwachtregeling, het vierogen principe, de
veiligheidsdoelen en de afspraken die op locatie zijn gemaakt over hoe we kinderen leren omgaan
met kleine risico’s zijn beschreven vormen tezamen het veiligheidsbeleid. De pedagogisch
medewerkers handelen volgens de huisregels en de gestelde doelen van de locatie en/of groep en de
meldcode.
Op het Kindercentrum Dikkertje Dap is Suzanne Groothuis de BHV coördinator en de
hoofdverantwoordelijke betreft de Meldcode. Zij heeft zich de tekst eigen gemaakt, maar zijn er
voorstander van dit te ‘herschrijven’ naar een wat makkelijker te behappen tekst. Dit is echter een
actie die komend jaar in stappen genomen gaat worden. Wel zullen er met regelmaat
teamvergaderingen zijn waarin steeds een stuk van de Meldcode wordt behandeld, toegelicht of
besproken. Zo is een actieve bijdrage van en door het team verankerd in de organisatie.
Tijdens het intakegesprek zal worden toegelicht welke maatregelen er worden genomen om de
veiligheidsrisico’s binnen het kindercentrum Dikkertje Dap zoveel mogelijk te beperken.

10.7 Hygiëne
Voor kleine kinderen die nog niet veel weerstand hebben opgebouwd, is een schone omgeving van
groot belang. Alle ruimtes van het kindercentrum Dikkertje Dap worden dagelijks schoon gemaakt
door de pedagogisch medewerker.
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