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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf ’t Zonnetje. Het beleidsplan is 
richtinggevend voor de dagelijkse opvangpraktijk. 
 
Ouder(s)/ verzorger(s): 
Het geeft de ouder(s)/ verzorger(s) een beeld van de opvang die de kinderen wordt geboden, 
de wijze waarop de opvang is geregeld, de activiteiten die worden ondernomen en de manier 
waarop met de kinderen wordt omgegaan. 
 
Leidster/stagiaires en andere volwassenen: 
Het pedagogisch beleid is een richtlijn voor de leidsters zodat zij weten wat er van hen wordt 
verwacht. Daarnaast stimuleert de leidster(s) om in de dagelijkse praktijk stil te staan bij het 
werk waardoor de kwaliteitsbewustheid wordt bevorderd. Wij werken uitsluitend met 
gediplomeerde leidsters met minimaal SPW-3 (conform de eisen Cao-kinderopvang).  
 
Bedrijven en instellingen: 
Bedrijven en instellingen wordt inzicht gegeven in de manier van werken alsmede de kwaliteit 
en professionaliteit die wij als kinderopvang bieden. 
 
In dit pedagogisch bedrijfsplan wordt gesproken over ‘leidsters ‘en ‘zij’ omdat in de opvang 
voornamelijk met vrouwelijke werknemers gewerkt wordt. Wanneer er in dit beleidsplan 
wordt gesproken over een kind dan gebeurt dit vanwege het leesgemak in de ‘hij’ vorm.  
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2. Algemene doelstelling 
’t Zonnetje streeft ernaar bij al haar opvangactiviteiten verantwoorde kinderopvang te 
bieden. Het welzijn van het kind staat hierbij centraal. 
 

2.1 Algemene visie op de kinderopvang 

Kinderopvang biedt aan kinderen de mogelijkheid om zich in een veilige omgeving, in 
groepsverband, te ontwikkelen. Kinderopvang biedt aan ouder(s) en verzorger(s) de 
mogelijkheid om naast de opvoeding van de kinderen actief deel te nemen aan de 
maatschappij. Ouders kunnen werken, studeren, deelnemen aan re-integratietraject, 
inburgeren etc.  Kinderopvang dient te voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteit, 
continuïteit  en de Wet kinderopvang. Tevens dient kinderopvang, voor zover mogelijk, 
tegemoet te komen aan de wensen van de ouder(s). 
 

2.2 Visie op de kinderopvang in een kinderdagverblijf 

’t Zonnetje streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden die aansluit en aanvult op de 
opvoedingssituatie thuis. In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen en 
spelen zowel alleen als in groepsverband. De kinderopvang biedt de omgeving waar kinderen 
leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, te eten en te slapen. 
Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op 
anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen al vroeg de betekenis van samen spelen 
samen delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen 
voor jezelf.  
 
De situatie in de dagopvang is er op gericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving 
en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig 
en geborgen voelt. De leidsters creëren deze bijzondere sfeer en bieden diverse activiteiten 
aan die aansluiten bij de behoefte van het kind en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich 
bevindt. 
 
’t Zonnetje neemt een deel van de opvoeding van de kinderen over. Ouder(s) zijn echter 
medeverantwoordelijk voor de opvang van hun kind(eren) in het kinderdagverblijf. Daarom is 
het van groot belang om informatie uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind met de 
leidster(s). We willen graag de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar afstemmen zodat 
er geen ruis of misverstanden ontstaan. Tegelijkertijd worden wederzijde inzichten over de 
ontwikkeling en opvoeding van het kind vergroot. Goede contacten tussen ouder(s) en leiding 
is dus een belangrijke voorwaarde voor het opvangen van kinderen. Leidsters kunnen 
meedenken als er opvoedvraagstukken zijn. Tevens hebben leidsters een signalerende functie 
ten aanzien van het welzijn, het functioneren en eventuele achterstanden van kinderen.  
 
Ons kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en biedt 
daardoor andere ontwikkelingsmogelijkheden dan de thuissituatie. Onze accommodatie is 
aantrekkelijk, veilig en schoon. Onze buitenspeelplaats is ruim en voldoet aan de wettelijke 
eisen ten aanzien van buitenruimtes.   
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2.3 Pedagogische uitgangspunten 
In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang staat dat de vier pedagogische doelen van Marianne 
Riksen-Walraven geconcretiseerd moeten worden in het pedagogisch beleidsplan. De concrete 
uitwerking van de vier bekende pedagogische doelen voor de kinderopvang, zijn voor de dagopvang, 
peuterspeelzaalwerk en de BSO exact hetzelfde geformuleerd. Wel moet er in de uitwerking rekening 
gehouden worden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Daarom staat er dat er op 
de groepen: 

1. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur 
wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen; 

2. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving; 

3. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds 
zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 

4. 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. 

 
De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandige, creatieve en 
kritische persoon en op het aanleren van sociale vaardigheden. Elk kind heeft recht om 
onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel het noodzakelijk is om 
bepaald/ongewenst gedrag te verbieden, dienen gevoelens serieus genomen te worden. Een 
kind heeft recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen. 
In het kinderdagverblijf mag geen verbaal of fysiek geweld gebruikt worden. 
 
Een kind heeft basisbehoeften, zoals de behoefte aan voeding, slaap, aandacht en 
genegenheid. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk aan deze behoefte te voldoen. 
 
Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Dat doen we door kinderen een 
veilige basis aan te bieden, met vaste gezichten en een dagritme die voorspelbaar is voor de 
kinderen. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en kunnen ze zich veilig hechten. 
 
Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg waarbij tevens rekening moet worden 
gehouden met het belang van de groep als geheel. Wij proberen te kinderen vrij te laten in 
hun keuze of ze mee doen met activiteiten. Soms ‘moeten’ kinderen wel meedoen, 
bijvoorbeeld als we naar buiten gaan om te spelen en er geen leidster achter kan blijven. We 
zullen in dit soort situaties altijd proberen om het kind op een positieve manier over te halen 
en zelfs naar compromissen te zoeken.   
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2.4 Straffen en belonen 

Wij gaan ervan uit dat een kind niet gestraft hoeft te worden. Negatief gedrag proberen wij 
zoveel mogelijk te negeren behalve als dit risico’s met zich mee brengt voor het kind, de 
omgeving of onze regels. Wij proberen kinderen duidelijk uit te leggen waarom iets niet mag 
of kan. Als het kind herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont waarschuwen we het kind en 
vertellen wat de consequenties kunnen zijn van het gedrag. Als waarschuwen (en bij hele 
jonge kinderen afleiden) niet voldoende helpt, laten we het kind een korte time-out nemen. 
Dit gebeurt dan op een stoeltje en indien nodig met de rug naar de groep toe.  
 
Na de time-out voeren we een kort gesprekje over de aanleiding van de time-out en of het 
kindje weet waarom het daar moest zitten. We spreken daarna met elkaar af dat het kind zijn 
best gaat doen om het gedrag niet nog een keer te laten zien. We leggen hierbij expliciet uit 
dat boos worden mag, maar slaan, schoppen, bijten etc. niet is toegestaan. We zijn ons 
bewust van het feit dat jonge kinderen geen causale verbanden kunnen leggen. Maar toch 
voeren we dit soort gesprekjes met ze zodat ze er gewend aan raken. En natuurlijk zijn we 
daarna weer vriendjes.  
 
Kinderen belonen we door veel positieve aandacht te geven, bijvoorbeeld door ze te 
complimenteren. Ook geven we de kinderen een aai over hun bol, geven we een kus, 
knuffelen we, geven een high five, krijgen ze een sticker en laten we ze mee helpen 
enzovoort.  
 
Zelfredzaamheid:  
Wij stimuleren de kinderen om dingen zelf te doen bijv. zelf vragen of ze een stukje speelgoed 
mogen pakken. 
-zelf aangeven wat ze willen 
-zelf handjes wassen 
-zelf de jas, schoentjes e.d. halen, aan -en uitkleden en weer ophangen 
-kinderen laten helpen bij tafel dekken, opruimen e.d. 
Dit alles wel in overeenstemming met de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. 
 
Spelen/spel ontwikkeling: 
Kinderen spelen altijd en overal en met allerlei dingen. Spelen is tevens leren. Het is belangrijk 
dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zich op alle ontwikkelingsgebieden te kunnen 
ontplooien. Er is dan ook speelgoed aanwezig voor allerlei ontwikkelingsgebieden. De 
ontwikkelingsgebieden zijn grofweg in drieën te delen n.l. de: 
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SOCIAAL – EMOTIONELE ONTWIKKELING 
Hieronder valt: 
-het samen dingen doen, samen spelen/delen, samen zingen 
-de omgang met elkaar, aandacht voor de natuur 
-het recht om boos of verdrietig te mogen zijn en het uiten hiervan 
-fantasiespel zoals b.v. eten koken, telefoneren 
-creativiteit en expressie zoals verven, plakken, muziek. 
 
 
LICHAMELIJKE ONTWIKKELNG 
Hieronder valt: 
De grove motoriek zoals rollen, kruipen, klimmen, fietsen, hollen, tillen, met een bal spelen. 
-de fijne motoriek zoals kleine dingetjes oprapen, knippen, een potlood vasthouden, rijgen. 
 
 
VERSTANDELIJKE ONTWIKKELING 
Hieronder valt: 
-puzzels (in diverse moeilijkheidsgraad) en spelletjes zoals vormenstoof, spelen met kleurtjes 
enz. 
-bouw en constructiemateriaal zoals lego, blokken, treinbaan 
-taal zoals voorlezen en boeken, liedjes zingen.  
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3.Ontwikkelingsbeleid 

3.1 creëren van ontwikkelingsmogelijkheden 

In de eerste vier jaar van het leven ontwikkelt een kind zich van hulpeloze baby tot een peuter 
en schoolkind. Een kind dat, als de ontwikkeling voorspoedig verlopen is, 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 kind 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. De 
kinderopvang levert hieraan een belangrijke bijdrage. 
 
Het signaleren van ontwikkelingsproblemen is een belangrijke functie van het dagverblijf. De 
situatie in het kinderdagverblijf is erop gericht om kinderen in een veilige en prettige 
omgeving de dag te laten doorbrengen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel 
bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. 
 
In de ontwikkeling van de kinderen vallen de navolgende deelgebieden te onderscheiden: 

- Lichamelijke ontwikkeling 
- Sociaal – emotioneel ontwikkeling 
- Cognitieve ontwikkeling 
- Creatieve ontwikkeling 
- Ontwikkeling identiteit en zelfredzaamheid 

 

3.2 lichamelijke ontwikkeling 

In de leeftijd van 0-4 jaar maken kinderen een grote ontwikkeling door in de motorische 
vaardigheden. De coördinatie en samen bewegen van romp, armen en benen heet de grove 
motoriek.  
De grove motoriek wordt gestimuleerd door materialen als het dans- en bewegingsspel. Kleine 
kinderen hebben veel belangstelling voor herhaling, de peuter voelt vooral. In het dagverblijf 
zijn uitdagende spelmogelijkheden. Het kind moet kunnen klauteren, glijden en springen 
waardoor het de eigen mogelijkheden leert kennen. Het kind leert onder meer 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 in de mond stoppen. 
De fijne motoriek ontstaat onder meer in het fysieke contact met de leidsters en wordt 
gestimuleerd door materialen als kleurtjes, kralen en puzzels. Bij baby’s wordt dat 
gestimuleerd door rammelaar en door het doen van spelletjes en baby gym. 
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3.3 Sociaal – emotionele ontwikkeling 

Belangrijk aspect van de sociale ontwikkeling is de ervaring hoe het is om samen te zijn met 
andere kinderen en volwassenen. Door het omgaan met leeftijdsgenootjes en leidsters leert 
het kind de uitwerking van z’n gedrag op anderen dan eigen mensen kennen. Hierdoor leert 
het kind inzicht te krijgen in zijn eigen gevoelens en leert andere reactie – mogelijkheden. 
Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, helpen, rekening houden met 
anderen en omgaan met conflicten. 
 

3.3.1 Emotionele ontwikkeling 

Het waarnemen en het serieus nemen van gevoelens van de kinderen vinden wij belangrijk. 
Soms is het nodig dat een leidster bepaald gedrag niet toestaat, echter de gevoelens van het 
kind moet ze accepteren. De leidster probeert de gevoelens van de kinderen, zoals blijdschap, 
woede, verdriet, angst en onverschilligheid te verwoorden. Zo leert het kind om te gaan met 
zijn gevoelens, herkent gevoelens van andere kinderen en leert hiermee om te gaan. Kleine 
kinderen uiten veel van hun gevoelens door middel van spel. De leiding speelt hierop in en 
stimuleert dit door bijvoorbeeld fantasie- en rollenspellen in te zetten. Eventueel wordt het 
spel ondersteund met spelmateriaal, zoals (vinger)poppen, Lego, Duplo, verkleedkleren  etc.  
 

3.4 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 
ordenen, te onthouden, toe te passen en te combineren met nieuwe situaties. 
 

3.4.1 Taal 

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 in taal uitleg en hulp. De leidster 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 
leidster geen brabbeltaal gesproken of nagepraat. Ter stimulering van de taalontwikkeling 
organiseert de leidster verschillende VVE activiteiten, zoals voorlezen, zang, taalspelletjes en 
spelletjes met klanken en geluiden. 
 

3.4.2 Denken 

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 leidster legt daarbij uit, benoemt de dingen en nodigt de kinderen uit 
om zelf te verwoorden. Regelmatig doet de leidster een beroep op het vermogen van 
kinderen om zelf oplossingen te zoeken voor problemen. In het dagverblijf wordt veelzijdig 
materiaal aangeboden waardoor kinderen bezig kunnen zijn met kleuren, vormen en 
seizoenen. 
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3.5 Creatieve ontwikkeling 

De leidster stimuleert de creatieve ontwikkeling door het aanbieden van allerlei soorten 
materialen (water, zand, verf, klei 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. 
Creatief zijn kan op vele manieren, bijvoorbeeld door te vertellen en door fantasie- 
constructie spelen, spelen in de keukenhoek, winkeltje en verkleden. Het is belangrijk 
kinderen hierbij gewaardeerd worden en zoveel mogelijk de ruimte krijgen voor hun inbreng. 
 

3.6 Ontwikkeling identiteit 

Geleidelijk aan wordt het kind zich ervan bewust dat het een persoon is, die verschilt van 
ieder ander. Door het kind positief te benaderen bevordert de leidster het zelfvertrouwen van 
het kind.  
Er wordt aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen en het kind wordt gestimuleerd zich 
te uiten en eigen keuzes te maken. De leidster waardeert onderlinge verschillen tussen de 
kinderen in bijvoorbeeld voorkeur van activiteiten, tempo en spontaniteit. Daarnaast 
stimuleert de leidster het identiteitsbesef ook door bijvoorbeeld regelmatig opnoemen van 
namen en achternamen of door te geven van eigen plekjes of spullen.  
 

3.7 Zelfredzaamheid 

De leidster moedigt het kind aan tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat wat het kind kan 
proberen mag in het principe ook zelf doen.  
De leidster geeft de kinderen af en toe opdrachten en taken, bijvoorbeeld het opruimen van 
speelgoed, zelf boterham smeren, met vorkje eten, zelf jas en schoenen aantrekken. De 
opdrachten worden voor het kind duidelijk en overzichtelijk gehouden. 
 

3.8 Bijzonderheden signaleren en doorverwijzen 

Zodra er een bijzonderheid opvalt bij de kinderen wordt dit besproken tijdens de 
leidstervergadering. Punten die niet kunnen wachten worden direct besproken zie protocol 
ernstig opvallend gedrag of de meldcode kindermishandeling. Lütfiye Ipek is het vaste 
aanspreekpunt en zal afhankelijk van de situatie in overleg met de leidster of met de ouder(s) 
een oplossing zoeken zoals het doorverwijzen naar de huisarts, CJG, logopedist etc.  
Voor opvoedkundige vraagstukken kunnen de medewerkster(s) en ouder(s) terecht bij Lütfiye 
Ipek. Tijdens het 10 minuten gesprekken kunnen de ouder(s) doorverwezen worden of op 
eigen initiatief vragen stellen. 
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3.9 VVE 

Kinderdagverblijf ’t Zonnetje heeft op heden een medewerker in dienst die opgeleid is om het 

VVE programma uit te kunnen voeren op de groep. Wij proberen kinderen te stimuleren om 

te ontdekken, dit doen we in individuele activiteiten en groepsactiviteiten. Hierbij houden wij 

rekening met de ontwikkelingsfase van het kind. Kinderdagverblijf ’t Zonnetje gebruikt het 

VVE- programma UK&PUK hierbij. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkinderdagverblijfnaardeboerderij.nl%2Fvroegschoolse-educatie%2Fuk-en-puk%2F&psig=AOvVaw15Az12FEG9TJiVfTNKi76C&ust=1583575695195000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi0zq7NhegCFQAAAAAdAAAAABAD
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4.Maatschappelijke bewustwording 

4.1 Overbrengen van waarden en normen 

Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van de kinderen 
voortdurend een rol. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan 
bepaalde gedragingen, dingen 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 volwassen en kinderen zich 
behoren te gedragen. De waarde is respect hebben voor elkaar. De norm is dat lijdelijke 
agressie niet wordt toegestaan. 
 

4.2 Uitwisselen van waarden en normen 

Een kind wordt gevormd door de omgang met volwassenen en andere kinderen. De omgang 
tussen volwassenen en kinderen  heeft in de opvang een ander dimensie dan thuis. De 
leidster is er in eerste instantie beroepsmatig bij de kinderen betrokken. De leidster 
onderhoudt contact met alle kinderen uit de groep. Daarnaast is er de omgang van de leidster 
met de groep als geheel. Op beide niveaus is er sprake van een voortdurende uitwisseling van 
waarden en normen in communicatie en interactie.  
In een groep kinderen is er sprake van continu proces. Dit vindt voor een gedeelte bewust en 
onbewust plaats. Tussen de kinderen onderling speelt voortdurend wat hoort en niet hoort. 
 
Door middel van taal vindt er onderling een (gedeeltelijke) bewuste uitwisseling plaats van 
waarde en normen. Daarnaast speelt het non-verbaal uitwisselen en overbrengen een grote 
rol in de communicatie. Hier wordt zo zorgvuldig mogelijk mee omgegaan. 
 

4.3 Vooroordelen 

De leidster is zich bewust van bestaande vooroordelen bij zichzelf en bij anderen omtrent 
geloof, sociale klasse, sekse en seksuele geaardheid. Zij realiseert zich beïnvloed te zijn door 
de eigen omgeving waarin zij is opgegroeid.  
Over al deze onderwerpen zijn in meer of mindere mate vanzelfsprekendheden ontstaan die 
discutabel zijn. De leidster probeert kritisch te staan tegenover deze meningen, het gedrag 
dat daar uit voortvloeit en zich bewust te blijven van eigen vooroordelen. Bij kinderen wordt 
actief geprobeerd te voorkomen dat vooroordelen ontstaan, juist omdat kinderen van nature 
nieuwe dingen open tegemoet zullen treden. 
De leidster probeert steeds te reageren op de kinderen zodra ze merkt dat in een spel of in 
gesprek vooroordelen naar voren komen. Ook is zij actief in het aanbieden van 
roldoorbrekende speelgoed of voorlezen of zingen van verhalen en liedjes die de kinderen 
duidelijke laten zien dat er keuzes zijn buiten de ‘gangbare’ paden. 
 
Zij zijn erop attent dat zij op geen enkele wijze negatieve meningen laten horen over 
bepaalde groepen in onze samenleving. Wel is ze actief in het praten over verschillende 
groeperingen, met de bedoeling dat de kinderen meer weten. 
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4.4 Verschillen 

Bij ’t Zonnetje zijn kinderen van alle gezindten welkom. Aan speciale gebeurtenissen, die aan 
een bepaalde levensovertuiging verbonden zijn, wordt op gepaste wijze aandacht aan 
geschonken in de groep. Voor zover mogelijk wordt aan kinderen uitgelegd welke betekenis 
de speciale gebeurtenis binnen de betreffende levensovertuiging heeft.  
Verschillen in de sociale achtergrond komen soms tot uitdrukking in kleiding, taal en gebruik. 
Bij ’t Zonnetje wordt elk kind met evenveel zorg omringd. Het is belangrijk om kinderen geen 
typische vrouwen of mannenrol op te leggen. In de opvang is er zowel ‘jongens’ als ‘meisjes’ 
speelgoed aanwezig. De keuze vrijheid en de eigenheid van het kind staat centraal bij de 
keuze voor het een of het andere speelgoed. 
 

4.5 Problemen en conflicten/ vriend & vijandschap 

Kinderen worden gestimuleerd zelf hun sociale problemen op te lossen. Wanneer kinderen 
daarin niet slagen of wanneer steeds hetzelfde kind als winnaar of verliezer uit de strijd komt, 
biedt de leidster hulp. De minst weerbaren worden de mogelijkheid aangereikt om met meer 
kans op succes hun behoeften en wensen kenbaar te maken. De leidster leert de kinderen 
rekening met elkaar te houden door voor te doen hoe via overleg tot overeenstemming 
gekomen kan worden. Kinderen kunnen al vroeg leren voor zichzelf op te komen en daarnaast 
rekening te houden met anderen. 
 

4.6 Feesten en rituelen 

Een aantal gebeurtenissen zoals verjaardagen, afscheid en feestdagen (sinterklaas) verloopt 
op het dagverblijf volgens een vast ritueel. Door hier op een bepaalde manier mee om te 
gaan, leren kinderen wat het betekent om bijvoorbeeld jarig te zijn. Aan vaste gewoontes 
kunnen kinderen zowel zekerheid als plezier ontlenen. Ook het hanteren van een vaste 
dagindeling valt te beschouwen als een ritueel. 
 

4.7 Omgaan met rouwverwerking 

Het overlijden van een persoon in de directe omgeving is ook voor kleine kinderen heel 
ingrijpend. Het is belangrijk dat de leidster op de hoogte is zodat zij zo goed mogelijk kan 
reageren. Troosten, aanhalen en warmte bieden zijn wezenlijk en dingen waarmee je 
kinderen helpt om hun rouw en verdriet te verwerken. Het is belangrijk om eerlijke informatie 
te geven die aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind. Ook is het belangrijk om er niet 
over te zwijgen. 
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5.Verzorging van de kinderen 
Op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne worden richtlijnen van de GGD gevolgd. Wij 
hebben een risico inventarisatie gezondheid, en veiligheid uitgevoerd.  

 

5.1 Maaltijden 
In eerste instantie wordt voor baby’s tijdens dagopvang het ritme van thuis overgenomen. Naarmate 
de kinderen groter worden, gaan ze zich meer op de groep richten. Het gebruik van een maaltijd of 
een tussendoortje krijgt het karakter van een gezamenlijke activiteit. Wanneer een kind een speciaal 
dieet heeft, wordt dit op het dagverblijf gevolgd. 
 
Een van de leuke dingen van jarig zijn is trakteren. Bij voorkeur bestaat deze traktatie niet uit 
zoetigheid. De leidster kan ouder(s) adviseren bij het bedenken van een gezonde traktatie. 

 

5.2 Slapen 
Een kind moet uitgerust zijn om de wereld aan te kunnen, daardoor is voldoende slaap van belang. 
Voor baby’s wordt ook bij het slapen het ritme van thuis gevolgd. De ritme verschilt per kind en wordt 
op het dagverblijf rekening mee gehouden. Naarmate de kinderen ouder worden, ontstaat een 
groepsritme: alle peuters die gaan slapen, gaan tijdelijk naar bed. Of en hoe lang de kinderen ’s 
middags slapen wordt regelmatig besproken met ouder(s). De leidster(s) gaat uit van de individuele 
behoefte van het kind. 

 

5.3 Leefklimaat 
Om het leefklimaat op het kinderdagverblijf zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er een aantal zaken 
die wij zo optimaal mogelijk willen laten verlopen. 
 
Deze zijn: 
1 Verticale groep 
0-4 jaar 
Maximaal 10 kinderen opvangen per dag. 
 
Wij hebben geen open-deuren-beleid. De kinderen verlaten hun groep gedurende de opvang dag 
alleen om buiten te spelen. Ze slapen in een vaste ruimte die bij de groep hoort en spelen op een 
eigen terrein buiten.  
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5.4 De dagindeling.  
Een vaste dagindeling biedt structuur, regelmaat en herkenning. De dagen op het kinderdagverblijf 
verlopen op hoofdlijnen hetzelfde. De dagindeling van baby’s is geheel afhankelijk van hun individuele 
slaap- en eetritme. Het is voor baby’s van groot belang dat de thuis- en de opvangritme 
overeenkomen.   
 
7:30-9:00 uur 
De kinderen komen binnen en mogen vrij spelen. Ouders doen de overdracht.  
 
9:00-9:30 uur 
We gaan allemaal aan tafel en zingen liedjes of lezen nog een boekje voor. Daarna eten we een 
cracker en drinken we water. 
 
9:30-11:00 uur 
De kinderen gaan lekker spelen. Bij mooi weer gaan we naar buiten. Ook staat er een (puk)activiteit op 
het programma. 
 
11:00-11:45 uur 
We gaan aan tafel. De kinderen eten eerst een boterham met hartig beleg, daarna mogen ze zelf 
beslissen wat zij op hun boterham willen ook hebben wij 2 keer p.w. warm eten. Na de maaltijd krijgen 
de kinderen een beker melk/water.  
 
11:45-12:00 uur  
De kinderen worden klaar gemaakt om naar bed te gaan. 
 
12:00-14:00 uur 
De kinderen die niet meer slapen mogen maximaal een half uurtje een dvd kijken, terwijl de leidsters 
de leefruimte schoonmaken. Daarna mogen ze vrij spelen. 
 
14:00-14:30 uur 
De meeste kinderen zijn nu wakker. We gaan aan tafel en eten fruit(hapje) en drinken water. 
 
14:30-16:00 
De kinderen mogen weer lekker spelen, met mooi weer spelen we buiten, anders doen we een 
activiteit. 
 
16:00-18:00 uur 
We gaan weer aan tafel en eten een kaakje en drinken water. Vanaf nu kunnen de kinderen opgehaald 
worden en vindt er overdracht plaats tussen leidsters en ouders. Met de andere kinderen spelen we 
aan tafel, met puzzels, Duplo of noppen, vaak wordt er voorgelezen of zingen we nog wat met elkaar.  
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5.5 Gezondheid, ziektes en ongevallen 

Bij een besmettelijke ziekte, zoals braken of diarree kan het kind de opvang niet bezoeken. 
Wanneer een kind ziek wordt (zie bijlage 2) op het dagverblijf worden de ouder(s) of 
verzorger(s) daarvan in kennis gesteld. Als het kind 38,5 C koorts heeft moet het kind worden 
opgehaald van het dagverblijf, in andere gevallen wordt er in overleg met de ouder(s) of 
verzorger(s) besloten wat er dan voor actie wordt ondernomen. In een noodsituatie wordt 
uiteraard onmiddellijk de eigen huisarts van het kind gewaarschuwd. 
De leidster(s) geven als het noodzakelijk is medicijnen aan het kind die is voorgeschreven door 
de huisarts. De ouder(s) moeten dan wel een medicijnformulier hebben ingevuld, zij geven 
dan aan te allen tijde verantwoordelijk te blijven voor de medicijnen en de gevolgen die de 
medicijnen hebben op het kind. 
 

5.6 Veiligheid 

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 wordt 
de ruimte en de materialen op veiligheid gecontroleerd door de leidster(s).  
 

5.7 Hygiëne 

Uiteraard is een optimale hygiëne van groot belang. Niet alleen vanwege besmettingen die 
een ongezond leefklimaat in de hand werken, maar ook begrippen als voorbeeldgedrag, 
verantwoording dragen voor de eigen gezondheid spelen hierbij een rol. Algemene 
aandachtspunten voor zowel baby- , dreumes – en peuters zijn regelmatig verschonen van de 
bedjes, het opruimen en schoonhouden van de groep, het regelmatig wassen van het 
speelgoed en pluche beesten en het dagelijks schoonmaken van de aankleedtafel (na ieder 
kind). Kort houdbare levensmiddelen moeten worden gecontroleerd, koelkasten moeten 
worden schoongehouden. Voor het dagelijks reinigen van de vloeren, slaapkamers en wc’s is 
het eigen personeel verantwoordelijk (schoonmaakschema). Meer specifiek voor de baby’s 
geldt, groepsleidster(s) wassen hun handen voor het maken van de voeding ( zie bijlage 1 
handwas protocol). Fles voeding wordt gemaakt van gekookt water. Bij het verschonen 
worden er natte doekjes gebruikt en gezichtjes en handen van de kinderen worden 
regelmatig schoongemaakt en gewassen, voor ieder kind een eigen doekje. 
 

5.8 Inrichting 

Een belangrijke criterium bij de inrichting van de groepsruimte is overzicht. Overzicht over de 
ruimte is zowel voor de leidster als voor het kleine kind belangrijk. De leidster moet een zo 
goed mogelijk overzicht op alle kinderen kunnen houden. Voor de jongste is het belangrijk om 
oogcontact met de leiding te hebben terwijl ze aan het spelen zijn. Peuters hebben al wat 
meer behoefte om af en toe in een afgesloten hoekje met elkaar te spelen. Bij de inrichting is 
rekening gehouden met deze behoefte van de kinderen zoals hoge box zodat het kind mee 
kan kijken, hoge eetstoeltjes zodat ook de kleintjes worden betrokken bij de tafel, wippers, 
speelgoed op oog- en reikhoogte. 
 
  



Pedagogisch beleidsplan ’t Zonnetje Februari 2020 Pagina 18 van 33 

6.Ouderbeleid 

6.1 Samenwerking met de ouder(s). 

In het dagverblijf wordt een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen 
overgenomen van de ouder(s). Dit maakt het nodig om gegevens over de ontwikkeling van 
het kind uit te wisselen, waardoor wederzijdse inzichten over de ontwikkeling worden 
vergroot. Om de kinderen een zo goed mogelijke opvang te bieden is een goede 
samenwerking met de ouder(s) van groot belang. 
 
Daartoe dient een aan tweetal randvoorwaarden worden voldaan: 

1. Wederzijdse vertrouwen: begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en 
beperkingen. 

2. Wederzijds respect: respect van de leidster(s) voor de ouder(s) die de 
eindverantwoordelijkheid voor hun kind hebben respect van de ouder(s) voor de 
professionele verantwoordelijkheid van de leiding voor hun kind. 

 
Daarnaast krijgt de samenwerking tussen ouder(s) en leidster(s) gestalte door: 

1. De wenperiode: Als je baby voor het eerst naar de kinderopvang gaat, is er vaak eerst 
een wenperiode. Hoe deze periode eruitziet, gaat altijd in overleg met jou als ouder. 
Dit is namelijk mede afhankelijk van de leeftijd en het karakter van je kind en jij weet 
als geen ander wat je kind nodig heeft. In de meeste gevallen begint de wenperiode 
met een paar uurtjes per dag tot een halve dag. Om de eerste periode in de 
dagopvang voor het kind zo goed mogelijk te laten verlopen, worden er duidelijke 
afspraken gemaakt met de ouder(s). Deze afspraken hebben onder meer betrekking 
op de opvoeding, de verzorging, het ritme en de gewoonten van het kind. Ook worden 
afspraken gemaakt over afscheid nemen.  

2. De ouder(s) brengen een dagdeel het kind op het dagverblijf met al persoonlijke 
spullen zoals reserve set kleding, speen/knuffel en eventueel voeding. Aan het eind 
van de wen dag bespreken we hoe het is gegaan. Wanneer er behoefte is om de 
wenperiode te verlengen is dit uiteraard bespreekbaar. 

3. Uitwisselen opvoedingsideeën: Het uitwisselen van opvoedingsideeën maakt het 
mogelijk om een 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 het thuis en in de opvang zijn 
eveneens bespreekbaar. 

4. Opvoedingsvragen van ouder(s): De opvang kan ouder(s) ondersteuning bieden bij de 
opvoeding. Dit gebeurt in individuele contacten tussen ouder(s) en leidster. De 
leidster ziet de kinderen de hele dag en heeft zicht op hun ontwikkeling. Als er 
problemen zijn met een kind wordt in overleg met de ouder(s) bekeken wat het beste 
is voor het kind. 
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6.2 Betrokkenheid 

De ouder(s) worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die de dagopvang betreffen. De 
contacten vinden plaats tussen: 

1. De leidster en de individuele ouder(s). De afstemming heeft betrekking op het eigen 
kind. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
wensen van ouder(s). Als de leidster vindt dat de wens van de ouder(s) niet 
overeenkomt met het belang van het kind en/of de dagopvang wordt dit uitgelegd en 
wordt geprobeerd hiervoor begrip te kweken bij de ouder(s). 

2. Individuele ouder(s) en de dagopvang. ’t Zonnetje draagt er zorg voor dat ouder(s) 
informatie krijgen over belangrijke zaken m.b.t. het functioneren van de dagopvang. 

3. Ouders kunnen advies geven over zaken die direct van invloed zijn op de kinderen of 
op de ouder(s) zelf. 

 

6.3 Uitwisseling informatie 

Iedere dag is er een mondelinge overdracht als het kind wordt opgehaald door de ouder(s)/ 
verzorger(s) over hoe het kind die dag heeft gegeten, gedronken, geslapen, gespeeld en 
eventuele bijzonderheden. Ook is er een groepsapp beschikbaar waar ouder(s) terecht 
kunnen met vragen betrekking tot het kind. Overige informatie verstrekken wij via 
nieuwsbrief en briefjes op het prikbord. 
 

6.4 Oudercommissie 

Kinderdagverblijf ‘t Zonnetje hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouder(s). 
Wij zijn dan ook verplicht om een oudercommissie samen te stellen. Wij proberen actief 
ouders te werven voor de oudercommissie door middel van een brief op het prikbord, op dit 
moment maken wij gebruik van een alternatieve ouderraadpleging door middel van 
nieuwsbrieven/enquêtes en ouderavonden etc.  
 

6.5 Mentorschap 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen bij kinderdagverblijf ‘t Zonnetje. 
De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is 
het aanspreekpunt voor de ouder(s) om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te 
bespreken. Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt 
kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De 
ouder(s) worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is tijdens de 10-minuten 
gesprekken.  
 

6.6 10-minuten gesprekken 

De jaarlijkse 10 minuten gesprekken worden ook door de mentor gevoerd. Indien de 
groepsleidster voor langere tijd uitvalt wordt het mentorschap tijdelijk overgenomen door 
een andere vaste groepsleidster, hiervan wordt de ouder(s) van op de hoogte gebracht. Bij 
langdurige afwezigheid van de mentor neemt de naaste collega op de groep de taken tijdelijk 
over, de ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 
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6.7 Overdracht basisschool 

Als een kind 3 jaar en 10 maanden is wordt er een overdrachtsformulier ingevuld. Hierin 
komen verschillende aspecten aan bod, zoals de motorische ontwikkeling, de sociale 
ontwikkeling en karakter eigenschappen. Het doel hiervan is zorgen voor een doorgaande lijn. 
Dit overdrachtsformulier wordt met de ouder(s) besproken. Na afloop van het gesprek krijgen 
ouder(s) het overdrachtsformulier mee zodat zij deze kunnen inleveren bij school. 
 

6.8 Privacy 

Individuele ouder(s) hebben recht op privacybescherming door zorgvuldig behandeling van 
alle in vertrouwen gegeven informatie. Ouder(s) worden op de hoogte gesteld indien er over 
hun kind contact en/of overleg is met derden, die niet aan de dagopvang zijn verbonden. Er 
wordt door de leidster geen vertrouwelijke informatie over kinderen en/of ouder(s) aan 
andere kinderen, ouder(s) en collega’s in de dagopvang gegeven. 
 

6.9 Plaatsingsgebied 

Bij ’t Zonnetje wordt opvang geboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De mogelijkheid van 
plaatsing is afhankelijk van een aantal factoren. Zo spelen de leeftijd, alsmede de gewenste 
dag een rol. Ouder(s) kunnen op afspraak altijd de dagopvang komen bezichtigen. Er is een 
voorrangsregeling voor het plaatsen van tweede en volgende kinderen uit het zelfde gezin. 
 

6.10 Opvangaanbod 

’t Zonnetje biedt gedurende 10 ½  uur per dag opvang. Onze openingstijden zijn tussen van 
7.30 tot 18:00 uur.  
 

6.11 3 uurs regeling 

Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder 
beroepskrachten in te zetten, dan volgens de beroepskracht-ratio vereist is. 
Indien nodig maken wij gebruik van de volgende dagen en uren, buiten deze tijden wordt er 
nooit afgeweken van het beroepskracht- kind ratio (BKR). 
 
Ma t/m vrij  

- 07:30 – 09:00 
- 16:30 – 18:00 
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6.12 Flexibiliteit 

In verband met de programma’s en de rust in de groep wordt de ouder(s) gevraagd om zich 
aan de breng en haal schema’s te houden. Op deze tijden zijn de deuren geopend. Buitenom 
deze tijden graag aanbellen.  
 
Brengen: tussen 07:30 en 09:00  12:30 en 13:00 
Halen:  tussen 12:30 en 18:00  15:30 en 18:00 
 
Extra komen of ruilen van dagen is er over het algemeen mogelijk dit kan uitsluitend binnen 
een maand mits vooraf wordt aangegeven op welke dag de vervangende opvang gewenst is, 
en alleen als er op de gewenste dag nog plaats is dit kan in overleg met de leidster(s).  
Er worden geen kinderen boven de groepsgrootte geplaatst. Extra uren worden op de 
eerstvolgende factuur verrekend. Vakantiedagen/ziektedagen en feestdagen kunnen niet 
geruild worden. 
  

6.13 Klachtenprocedure 

Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouder(s) soms een klacht 
hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar, zullen professioneel behandeld worden en indien 
mogelijk verholpen. De procedure die wij hierbij hanteren staat beschreven in de bijlagen. 
Ook het formulier voor het indienen van een klacht is bijgevoegd. 
 

6.14 Continuïteit 

Met betrekking tot personeel wordt gestreefd naar een zo’n groot mogelijk continuïteit. 
Leidsters kunnen parttime werken. Bij ziekte en vakantie wordt voor deskundige vervanging 
gezorgd.  

 
6.15 Grensoverschrijdend gedrag 
Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: elke vorm van bedreigende of 
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten 
opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor ernstige schade of dreigt 
te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. 
Kinderdagverblijf ‘t Zonnetje heeft een protocol grensoverschrijdend gedrag opgesteld, 
waarin staat beschreven hoe we grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen, welke 
gedragsregels we hanteren en hoe we handelen wanneer er toch grensoverschrijdend gedrag 
plaatsvindt (Beleidsplan Gezondheid en Veiligheid). 

7. Accommodatie 
De kinderopvang ruimten zijn ingericht volgens de normen van de GGD. De accommodatie is 
speciaal ingericht voor kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de 
thuissituatie. De groep heeft de beschikking over een groepsruimte, slaapruimte met bedjes, 
een keuken, kinder-sanitair en een buitenspeelplaats. De ruimten zijn zodanig ingericht dat 
een stimulerende werking uitgaat op de ontwikkeling van het kind. 
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8. Beleidsmedewerker / coach 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid 
deze taak wordt verricht door Hayrettin Ay en wordt minimaal 50 uur ingezet. (50 uur x aantal kind 
centra) 
 
De pedagogisch coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse 
praktijkwerkzaamheden.   
Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers. 
Kinderdagverblijf ’t Zonnetje heeft er voor gekozen om een erkend bedrijf in te huren als pedagogisch 
coach (Heijsa Kwaliteitsmanagement, Organisatie & Advies)  
 
Deze taak voor coaching wordt verricht door Gülay Heijsa-Sayin en ziet er als volgt uit. 
Minimaal 15 uur per jaar (10 uur x aantal fte). 
 
  
1 leidster  10 uur per jaar 

2 invallers 2,5 uur per jaar 

 
 

8.1 Stagiaires (BOL/BBL) 
 

In ons bedrijf worden B.O.L stagiaires (Beroeps Opleidend Leren) en B.B.L. stagiaires (Beroeps Begeleid 

Leren) opgeleid. Er worden stagiaires geplaatst van niveau twee, niveau drie en niveau vier. De eerste 

week doet de stagiaire  alles onder toezicht van de werkbegeleider. Eerst wordt het voor gedaan door 

de werkbegeleider daarna mag de stagiaire het zelf proberen. Na de eerste week wordt er gekeken 

wat de stagiaire zelfstandig kan doen, de werkbegeleider breidt de handelingen in overleg met de 

stagiaire uit. Hieronder staan een aantal regels betreffende handelingen die stagiaires wel en niet 

mogen doen. 

Als stagiaire ben je net als de vaste medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, 

ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je 

zit, ga je het volgende doen: 

- Begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel bij diverse activiteiten. 
- Bedenken en ontwikkelen van activiteiten voor en met de kinderen. 
- Een situatie creëren binnen de groep, waarin kinderen zich veilig voelen. 
- Het stimuleren van kinderen om ze verder te ontwikkelen. 
- Je zorgt voor de dagelijkse verzorging van kinderen. 
- Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij en informeert je stagebegeleider hierover. 
- Het goed onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers. 
- Je zorgt dat de groep altijd netjes op orde is. 

 

 

aangepast maart 2021 
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Regels: 

Verschonen: 
Stagiaires van niveau 2 verschonen in principe niet zelfstandig. Uitzonderingen op deze regel zijn 

mogelijk, als de stagiaire hierin ervaring heeft en de werkbegeleider de inschatting maakt dat de 

stagiaire deze verantwoordelijkheid aankan.  

Alleen op de groep:  
Een stagiaire mag niet alleen op de groep staan. 
 
Naar buiten gaan: 
Een stagiaire mag niet alleen weg met de kinderen. 
 
Alleen buiten spelen:  
Een stagiaire mag niet alleen met de kinderen buiten zijn. 

 
 
Medicijnen:  
Een stagiaire mag geen overdracht doen met ouders als het medicijnen betreft en ze mag niet 
zelfstandig een medicijnverklaring laten tekenen. Als zij iets dergelijks voor een opdracht moet doen, 
moet dit altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker. 
 
Formulieren laten invullen:  
Het laten invullen van (toestemmings-)formulieren mag een stagiaire niet zelfstandig doen. 
 
Temperatuur opnemen:  
Stagiaires mogen niet de temperatuur opnemen bij een kindje. 

 
Formulier ongevallenregistratie:  
Stagiaires mogen niet zelfstandig een ongevallenformulier invullen. 
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Bijlage 1:  Handwas – protocol 
 
Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne 
Was de handen op cruciale momenten 
 
Voor: 

1. Het aanraken en bereiden van voedsel 
2. Het eten of het helpen bij eten 
3. Wondverzorging 

 
Na: 

1. Hoesten, niezen en snuiten 
2. Toiletgebruik 
3. Het verschonen van een kind 
4. Contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wandvocht en bloed. 
5. Buitenspelen 
6. Contact met vuile was of de afvalbak 
7. Schoonmaakwerkzaamheden 

 
Handen wassen doe je als volgt 
 

1. Gebruik stromend water 
2. Maak de handen nat met vloeibare zeep 
3. Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden 

verdeeld 
4. Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water 
5. Droog de handen af met een schone droge handdoek, gebruik het liefst een papieren 

handdoek 
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Bijlage 2:  Protocol zieke kinderen 
 
Zieke kinderen kunnen de opvang niet bezoeken. Dit is in belang van het kind zelf, maar ook in het 
belang van de in de groep aanwezige kinderen. 
 
Een kind is ziek als: 

 Het koorts heeft (38,5 graden Celsius of hoger) 

 Het zich niet meer kan handhaven in de groep, omdat het zich niet lekker voelt. 

 Er sprake is van een besmettelijke ziekte zoals bof, diarree, hoofdluis, krentenbaard, 
geelzucht, loopoor, middenoorontsteking, ontstoken ogen, rode hond, roodvonk, 
waterpokken (tot dat ze zijn ingedroogd), mazelen, wormen en besmettelijke huidinfecties. 

 
De ouder(s) worden over eventuele heersende infectieziekten geïnformeerd door een briefjes. De 
regeling voor infectieziekten wordt gehanteerd, zoals opgesteld door de GGD. Van een aantal ziekten 
wordt melding gemaakt bij de GGD. 
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Bijlage 3: Medicijnformulier 
 
Verzoek tot het toedienen van medicijnen en bijbehorende medische handelingen. Hierbij verzoekt 
ondergetekende (ouder/verzorger(ster): 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………… 
Naam kind:………………………………………………Geboren:…………………………………….. 
 
Dat hij/zij kinderdagverblijf ’t Zonnetje verzoekt/ toestemming geeft aan functionarissen van de 
genoemde kinderopvang instelling voor het geven/ toedienen van de volgende medicijnen: 
 
Welk geneesmiddel is het:……………………………………………………………………………... 
Hoe vaak moet het middel worden gegeven:………………………………………………………………………… 
In welke hoeveelheid moet het worden gegeven:…………………………………………………………………. 
Op welke manier moet het worden gebruikt:………………………………………………………………………… 
Wat is de periode waarin het moet worden verstrekt:…………………………………………………………… 
Hoe moet het worden bewaard/opgeborgen:………………………………………………………………………… 
Controleren op vervaldatum door leidster:……………………………………………………………………………. 
Welke huisarts + telefoonnummer:………………………………………………………………………………………… 
 
Bovengenoemde medicijn is verkregen op dokter voorschrift en wordt op uitdrukkelijk verzoek en 
onder  verantwoordelijkheid van de ondergetekende ouder / verzorg(ster) toegediend. Dit medicijn 
dient op een onbereikbare opbergruimte voor kinderen te worden opgeborgen. 
 
De ouder/verzorgster overhandigd, wanneer de verklaring ondertekend is, bijsluiter van de apotheek 
en/ of firma die het medicijn vervaardigd heeft, aan de genoemde kinderopvang instelling, waarin 
relevante informatie vermeld staat ten aanzien van bovengenoemde medicijnen. Deze medicamenten 
zijn al eerder thuis versterkt. 
 
Datum en plaats:…………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder / verzorger:…………………………………………………………………… 
 
Handtekening groepsleidster kinderdagverblijf ’t Zonnetje:……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
*Dit formulier is 1 kalenderjaar geldig. 
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Bijlage 4: Klachtenprocedure (intern) 
 
Inleiding 
KDV ’t Zonnetje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze 
regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken 
ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende 
oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend 
bij Lutfiye Ipek zij is te bereikbaar per email: 
 
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar 
informatie, advies en mediation bij klachtloket kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-
kinderopvang.nlof aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl in 
sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het 
reglement van de Geschillencommissie vindt u hier boven. 
 

1. Definities 
Organisatie:    Kinderdagverblijf ’t Zonnetje  
 
Medewerker:   De medewerker, werkzaam bij Kinderdagverblijf ’t Zonnetje 
 
Klachtenfunctionaris:   L. Ipek 
 
Locatiemanager:   L. Ipek 
 
Ouder:    Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst  

te maken of gebruikt heeft gemaakt van de diensten van de 
kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn – of haar 
kinderen. 

 
       Klager:    De ouder die een klacht indient 
 
       Klacht:    Schriftelijke uiting van ongenoegen. 
 

Klachtenloket kinderopvang: Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation. 
 
Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor 

bindende geschillenafdeling. 
 
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet 

zich daar tegen verzet. 
 
2. Voortraject klacht 

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de 
betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. 
Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. 
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden. 

 
3. Indienen klacht 

3.1 Een klacht dienst schriftelijk te worden ingediend, dit mag ook via bijgevoegde formulier. De klacht 
dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden 
als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, 
eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep 
plus een omschrijving van de klacht. 

3.2 Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode      
huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee 
afgesloten. 

http://www.klachtenloket-kinderopvang.nlof/
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nlof/
http://www.degeschillencommissie.nl/
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4.  Behandeling klacht 

4.1 De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. 
4.2 De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijke de ontvangst van de klacht aan de ouder. 
4.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de 

klacht. 
4.4 Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 
4.5 Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de 

gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 
4.6 De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo 

spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn  die dit belemmeren. In dit geval 
brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht 
wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 

4.7 De klager ontvangt een schriftelijke en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete 
termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

 
5. Externe klachtenafhandeling 

5.1 Indien interne klachtenafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de 
ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de 
Geschillencommissie.  

5.2 De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de 
houder indient. 

5.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden 
voorgelegd aan de Geschillencommissie. 

5.4 De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig 
gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Interne klachtenreglement overgenomen van BOINK)  
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Bijlage 5:  Klachtenformulier interne behandeling 
 

KDV ’t Zonnetje is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Zie het 
klachtenreglement. 

 
 
Klacht opgenomen d.d.:………………………………………………………………………………………………………. 
Door:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Functie:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Naam indiener:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mobiele nummer:……………………………………………………………………………………………………………….. 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Klacht betreft: (korte omschrijving zoals plaats, datum, tijdstip) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 6: Pedagogisch werkplan 
 
Draaiboek Dagindeling Kinderdagverblijf ’t Zonnetje 
 
De baby’s hebben een eigen dagindeling. We passen het eet- en slaapschema zoveel mogelijk aan op het ritme 
van thuis. 
 
 
De regels voor de baby’s 

 
- Alle kinderen hebben een eigen mandje met naam erop. Hier kunt u ’s morgens persoonlijke spullen in 

doen. (speen, fles en extra kleding) 
- Persoonlijke spullen worden voorzien van naam zoals Maxi-Cosi, flessen, speen en knuffels. 
- De fopspenen moeten in een afgesloten bakje/ afdekdopje vervoerd worden of in de koelkast bewaard. 
- De flessen van kinderen jonger dan 7 maanden worden na iedere drinkbeurt uitgekookt. We vragen de 

ouder(s) dit aan het begin en eind van de dag zelf te doen. 
Voor de kinderen ouder dan 7 maanden zijn de ouder(s) zelf verantwoordelijk voor het uitkoken. 
Schone flessen worden bewaard in de koelkast. 

- Borstvoeding moet gekoeld worden vervoerd door de ouder(s) naar het kinderdagverblijf. Op het 
kinderdagverblijf wordt het in de koelkast bewaard.  

- Moedermelk wordt direct in de koelkast geplaatst en onder 4 C bewaard. 
- Afgekolfde moeder melk wordt binnen 48 uur gebruikt. 
- Overgebleven moedermelk wordt weggegooid. 
- Moedermelk word in de koelkast ontdooid. 
- Ontdooide moedermelk wordt (als de melk een nacht bewaard wordt) van een datum en een tijdstip 

van ontdooien voorzien. 
- Eenmaal ontdooide moedermelk word 24 uur verstrekt. 
- Ingevroren moedermelk wordt maximaal 3 maanden bewaard. 
- Eenmaal ontdooide moedermelk wordt niet meer ingevroren. 
- Er wordt alleen zuigelingen voeding in poeder vorm geaccepteerd tenzij hier over met ouders afspraken 

zijn gemaakt die de voedsel veiligheid waarborgen.  
- Flesvoeding staat tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de koeling. 
- Resten flesvoeding worden weggegooid.  
- Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt. 
- Kinderen slapen op hun eigen onderlaken en hebben een eigen deken/slaapzak. 
- Voor kinderen die op hun buikslapen moet er een buikslaap formulier worden ondertekend. Ouder(s) 

blijven te allen tijde hiervoor zelf verantwoordelijk. 
- Mocht u kunt kindje medicijnen gebruiken, kunt u bij ons een formulier ondertekenen, waarin staat dat 

u zelf verantwoordelijk bent. 
- Wilt u een keer van dag ruilen of extra komen, dan kunt u dit aanvragen. Hiervoor zijn formulieren 

beschikbaar. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren of het mogelijk is.  
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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Dagindeling peuter-kleuters 
 
Op de groep zijn er kinderen die nog een eigen eet- en slaapschema hebben en kinderen die wat ouder zijn 
waarbij we proberen een gezamenlijke dagritme te volgen: 
 
09.00 uur cracker en water 
11.00 uur brood en melk (2 keer in de week warme maaltijd) 
14.00 uur fruit en water 
16.00 uur koek en water 
 
Snacks, melk en brood is aanwezig op het kinderdagverblijf. (natuurlijk is alles bespreekbaar!) 
 
Belangrijke dingen om te weten: 
 
Namen 
Alle spullen op de groep wordt voorzien van naam. 
 
Fruit 
Fruit krijgen de kinderen vanuit het kinderdagverblijf 
 
Luiers 
Luiers krijgen de kinderen vanuit het kinderdagverblijf. 
 
Allergieën/ alternatieve voeding 
Wilt u alstublieft aan ons doorgeven als er sprake is van een (voedsel) allergie, we kunnen dan samen met u 
zoeken naar alternatieve voeding. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
De dagindeling: 

 
7:30-9:00 uur 
De kinderen komen binnen en mogen vrij spelen. Ouders doen de overdracht.  
 
9:00-9:30 uur 
We gaan allemaal aan tafel en zingen liedjes of lezen nog een boekje voor. Daarna eten we een 
cracker en drinken we water. 
 
9:30-11:00 uur 
De kinderen gaan lekker spelen. Bij mooi weer gaan we naar buiten. Ook staat er een (puk)activiteit op 
het programma. 
 
11:00-11:45 uur 
We gaan aan tafel. De kinderen eten eerst een boterham met hartig beleg, daarna mogen ze zelf 
beslissen wat zij op hun boterham willen ook hebben wij 2 keer p.w. warm eten. Na de maaltijd krijgen 
de kinderen een beker melk/water.  
 
11:45-12:00 uur  
De kinderen worden klaar gemaakt om naar bed te gaan. 
 
12:00-14:00 uur 
De kinderen die niet meer slapen mogen maximaal een half uurtje een dvd kijken, terwijl de leidsters 
de leefruimte schoonmaken. Daarna mogen ze vrij spelen. 
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14:00-14:30 uur 
De meeste kinderen zijn nu wakker. We gaan aan tafel en eten fruit(hapje) en drinken water. 
 
14:30-16:00 
De kinderen mogen weer lekker spelen, met mooi weer spelen we buiten, anders doen we een 
activiteit. 
 
16:00-18:00 uur 
We gaan weer aan tafel en eten een kaakje en drinken water. Vanaf nu kunnen de kinderen opgehaald 
worden en vindt er overdracht plaats tussen leidsters en ouders. Met de andere kinderen spelen we 
aan tafel, met puzzels, Duplo of noppen, vaak wordt er voorgelezen of zingen we nog wat met elkaar.  

 
Belangrijke dingen om te weten 
 
Allergieën/alternatieve voeding 
Wilt u alstublieft aan ons doorgeven als er sprake is van een (voedsel) allergie, we kunnen dan samen 
met u zoeken naar een alternatieve voeding.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogisch beleidsplan ’t Zonnetje Februari 2020 Pagina 33 van 33 

 

Taken eigenaresse 

De eigenaresse van Kinderdagverblijf ‘t Zonnetje is Lütfiye Ipek.  

De eigenaresse is belast met de algemene leiding van de organisatie en is in die zin 

eindverantwoordelijk. De eigenaar is verantwoordelijk voor (financiële) resultaten van de organisatie.  

Taken en verantwoordelijkheden    

- Aansturen van de interne organisatie  

- Bepaalt de verdeling van financiële middelen t.b.v. personeel, voorraden, materialen, uitrusting, etc.  

- Financiële doelstellingen behalen door jaarrekening op te stellen  en kwalitatieve en kwantitatieve 

rapportages te verzorgen en het budget bewaken door een efficiënt ingerichte organisatie en 

kostenbeheersing. 

 
 
Verwante regels binnen kinderdagverblijf ’t Zonnetje 
 

- Pedagogisch werkers handelen conform meldcode kindermishandeling. 
- Kinderdagverblijf ’t Zonnetje voert jaarlijks een risico inventarisatie betreft veiligheid en 

gezondheid uit. 
- Ouder(s) worden gebeld wanneer hun kind na half 10 nog niet aanwezig zijn. 
- Kinderen worden niet aan anderen meegegeven zonder toestemming  van de ouder(s). 
- Kinderen kunnen niet zelf de poort naar buiten openen. 
- Zie de handleiding kindermishandeling voor te nemen stappen. 
- Voor meer informatie kun je terecht bij T. Isler / L. Ipek (aandachtsfuncitionaris huiselijk 

geweld en kindermishandeling) 
 


