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WELKOM 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan 0 tot 4 jaar voor de kinderdagverblijven van Stichting 
Kinderopvang Nederlek.  
 
Vanuit het perspectief van het kind vormt de opvang op een kinderdagverblijf een eigen 
leefwereld. Een wereld waarin zij spelen, leren en vrienden maken. In een omgeving waarin 
kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.  
 
Opvang betekent opvoeden. Kinderopvangorganisaties zijn een belangrijke pedagogische 
voorziening geworden die iets extra’s bieden ter aanvulling op de gezinsopvoeding. In 
samenwerking met ouders worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. We vinden het 
belangrijk aan alle betrokkenen duidelijk te maken wat goede kinderdagopvang inhoudt.  
 
Vanuit onze visie is dit pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan proberen wij een 
duidelijk beeld te geven wat wij belangrijk vinden in het omgaan met kinderen. Voor 
pedagogisch medewerkers is het pedagogisch beleidsplan het kader voor hun handelen. Voor 
management en ondersteunende medewerkers vormt het beleidsplan het kader voor te 
ontwikkelen beleid. En naar ouders toe biedt het duidelijkheid over hoe Stichting 
Kinderopvang Nederlek, de kinderdagopvang van hun kind gestalte geeft.  
 
Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Het kijken naar en het discussiëren over onze 
pedagogische werkwijze is een goede manier om steeds bewust te zijn van ons handelen en 
om er zo nodig vernieuwingen in aan te brengen. Ook worden wijzigingen in wet- en 
regelgeving kinderdagverblijven meegenomen in dit stuk en aangepast indien noodzakelijk. 
 
Wanneer u naast ons pedagogisch beleidsplan behoefte heeft aan informatie kunt u altijd 
terecht op ons kantoor. 
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1. ORGANISATIE & PERSONEEL 
Stichting Kinderopvang Nederlek (hierna verder te noemen: SKN), opgericht sinds 5 april 
1990, is een stichting die werkt zonder winstoogmerk. SKN is een financieel gezonde 
organisatie en streeft naar blijvend investeren en optimaliseren van dienstverlening. SKN is 
een kinderopvangorganisatie gevestigd in de gemeente Krimpenerwaard. Onze locaties 
Dagopvang en BSO bevinden zich in de kernen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Op 3 
locaties wordt dagopvang aangeboden voor kinderen van 0-4 jaar en op 4 locaties wordt 
buitenschoolse opvang aangeboden. 

 
Onze kernwaarden zijn: 

• Betrouwbaar 

• Continuïteit 

• Respect 

• Persoonlijk 

• Professioneel 

• Huiselijk 
 

1.1 ORGANISATIESTRUCTUUR 

SKN is een platte, geheel zelfstandige organisatie met een ingebedde persoonlijke cultuur.  
SKN werkt vanuit een maatschappelijk belang.  
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De directie van SKN wordt gevormd door de directrice, daarnaast zijn er 2 pedagogisch 
beleidsmedewerkers/coaches in dienst, 1 voor de dagopvang en 1 voor de buitenschoolse 
opvang, die het pedagogisch inzicht en handelen van o.a. de pedagogisch medewerkers op de 
werkvloer van zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aansturen. Tevens zijn er 2 
administratief medewerkers in dienst van SKN.  
 

1.2 PERSONEEL 

Alle pedagogisch medewerkers en invalkrachten worden gehonoreerd volgens de cao-
kinderopvang. Dat wil zeggen naar functie, opleiding, leeftijd- en ervaringsjaren.  
De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een gericht mbo-/hbo-diploma of 
studerend daarvoor. 
 
Alle medewerkers en medewerkers in opleiding dienen een VOG (verklaring omtrent gedrag) 
af te geven bij indiensttreding en dienen te zijn ingeschreven in het personenregister. Sinds 
juli 2013 is er een continue screening. Vanaf 1 maart 2018 geldt ook een personenregistratie 
voor alle medewerkers en personen binnen SKN die in een tijdspad van 3 maanden vaker dan 
een half uur op een locatie aanwezig zijn. 
 

1.2.1 PEDAGOGISCH MEDEWERKER/MENTOR VAN HET KIND 

Wanneer uw kind geplaatst wordt op een van de groepen wordt dit de stamgroep van uw 
kind, waar een vast team van medewerkers op staat. Binnen dit team wordt een 
pedagogische medewerker aangewezen als mentor van uw kind. 
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1.2.2 PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER/COACH 

Voor ondersteuning aan het personeel en het pedagogisch beleid is er een pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach in dienst. Deze pedagogisch beleidsmedewerker/coach bewaakt 
het pedagogisch beleid op de Dagopvang en zorgt dat alle pedagogisch medewerkers worden 
gecoacht, individueel en/of in teamverband. Dit gebeurt minimaal 2x per jaar en zo nodig 
meer. De coach plant met hen de gesprekken in en van deze gesprekken wordt een verslag 
gemaakt en gearchiveerd. Dit is een continu proces. 
Voor de gehele organisatie van SKN is het aantal uren inzet voor beleidszaken en het aantal 
uren inzet voor de coaching berekend naar de rekenregel: (50 x het aantal LRK-nummers + 
(10 x het aantal fte’s)) = aantal uur op jaarbasis. 
 
 
1.2.3 STAGIAIRES 

SKN is aangesloten als leerbedrijf bij SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven) om pedagogisch medewerkers in opleiding voor Pedagogisch Werk niveau 3 of 
4 de mogelijkheid te bieden stage te lopen op één van de groepen binnen onze organisatie.  
Wanneer een stagiair op de groep wordt geplaatst wordt u hiervan op de hoogte gebracht via 
Konnect. De stagiair zal zichzelf voorstellen aan iedere ouder en wordt door een vaste 
pedagogisch medewerker van de groep voorgesteld aan de kinderen. Binnen SKN zijn overige 
afspraken betreffende stagiaires en de begeleiding van de stagiaires vastgelegd in het ‘BPV-
plan’.  
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2. PEDAGOGISCHE VISIE 
Als SKN hebben we samen met de pedagogisch medewerkers een pedagogische visie 
geformuleerd die duidelijk maakt wat wij als organisatie belangrijk vinden bij het verzorgen 
van kwalitatief goede kinderopvang.  
Met het dagelijks leven als een belangrijke inspiratiebron, het leren van de kinderen, van 
onszelf en van de ouders die hun kinderen aan onze zorg toevertrouwen is onze 
pedagogische visie ontstaan. 
 

We werken vanuit een open, betrokken en positieve basishouding en nemen de mogelijkheid 
om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen bijzonder serieus. Wij 
wensen dat kinderen en ouders goede herinneringen overhouden aan hun periode bij ons op 
een van de kinderdagverblijven.  
We werken vooral procesgericht wat betekent dat wij het proces van ontwikkelen, het proces 
van het uitvoeren van een activiteit, belangrijker vinden dan het resultaat. Hiermee staat het 
leerproces en het stap voor stap werken aan zelfstandigheid en ontwikkelen centraal en het 
verhoogt de betrokkenheid van kinderen doordat zij niet meer bezig zijn met het resultaat.   
 

Binnen SKN staat de ontwikkeling van het kind centraal. Wij bieden de kinderen een veilige 
leef- en ervaringswereld waarbinnen zij zich in hun eigen tempo en naar eigen mogelijkheden 
kunnen ontwikkelen.  
 

 

2.1 PEDAGOGISCHE DOELEN VAN RIKSEN-WALRAVEN 

Met de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 zijn er landelijk wettelijke kaders gesteld 
aan de pedagogische aanpak en het pedagogisch beleid van de kinderopvang. Conform deze 
wet moeten er basisdoelen benoemd zijn, die in het beleid verankerd zijn. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek, van prof. Marianne Riksen Walraven, naar de invloed van 
vroege sociale ervaringen op de ontwikkeling van het kind werden er 4 pedagogische 
basisdoelen opgesteld. Deze 4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven lopen binnen 
SKN als rode draad door ons handelen. De basisdoelen worden als volgt geformuleerd: 
 

1. Bieden van emotionele veiligheid  
2. Gelegenheid geven tot ontwikkelen van persoonlijke competenties 
3. Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van sociale competenties  
4. Kansen geven om waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken 

 

2.2 PEDAGOGISCH ACTIEF 

Vanuit het pedagogisch kader wordt binnen SKN gewerkt met Pedagogisch Actief om boven 
genoemde doelen van Riksen-Walraven te realiseren. 
 
Pedagogisch Actief geeft praktische handvatten om het pedagogisch beleid binnen 
kinderopvang organisaties te versterken. Binnen Pedagogisch Actief ligt de nadruk op 
interactie met de kinderen, individueel en in groepsverband, gekoppeld aan de 
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ontwikkelingsgebieden te weten sociaal emotioneel-, expressieve en beeldende-, motorische 
en cognitieve en taal- en communicatieve ontwikkeling. 
 

 
2.2.1 COMPETENTIES & ACTIVITEITEN BELEID 

Binnen SKN draait het om het stimuleren van de ontwikkeling van de 5 competenties 
omschreven in Pedagogisch Actief, gedurende de hele dag hebben we hier aandacht voor. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ACTIVITEITEN BELEID 

Deze competenties worden door de pedagogisch medewerkers binnen SKN gestimuleerd 
door georganiseerde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek of creatieve activiteiten.  Ook 
tijdens de algemene dagelijkse activiteiten wordt er spelenderwijs gewerkt aan de 
ontwikkeling van de competenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tellen van de vingers 
tijdens het handen wassen en het zingen van een liedje tijdens het verschonen. Binnen het 
activiteitenbeleid wordt er dagelijks een competentie uitgelicht a.d.h.v. een activiteit.  
 
2.2.3 THEMA 

Binnen een thema van vijf weken krijgt ieder kind alle competenties, per leeftijdscategorie 
aangeboden in een vorm van een activiteit. De verdeling in leeftijdscategorieën is 0-2 en 2-4 
jaar. De activiteiten zijn competentiegericht waarbij alle competenties op een speelse manier 
en/of tijdens de dagelijkse bezigheden aan bod komen. Spelend leren is een grote stimulans 
voor de kinderen omdat de activiteiten juist in groepsverband worden aangeboden. Binnen 
SKN ligt de focus op het proces van de activiteiten en minder of niet op het resultaat. In de 
praktijk betekent dit dat wij kinderen de ruimte geven om bijvoorbeeld een creatieve 
activiteit naar eigen inzicht vorm te geven. Tijdens de overdracht en via het ouderportaal 
Konnect worden ouders geïnformeerd over de activiteiten die zijn gedaan. 
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2.2.4 MUZIEK OP LOCATIE 

Bewezen is dat muziek en zingen de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en 
lezen ondersteunt en de emotionele intelligentie stimuleert. Het is niet alleen leerzaam maar 
vooral ook heel leuk.  
 
Naast de dagelijkse aandacht aan muziek en bewegen komt er bij SKN wekelijks een 
pedagogisch medewerker, die bij ons in dienst is, een lees/muziek half uurtje verzorgen met 
de gitaar. 
Hierbij wordt een onderwerp gekozen en wordt de muziek geïntroduceerd met een 
voorleesboek. Interactief, waarbij het verhaal wordt omgezet in muziek/spelvorm. 
De medewerker past zijn activiteit aan op de groep. Soms ligt de behoefte van de kinderen 
elders. Zijn ze misschien meer of minder enthousiast over een bepaald boek/ liedje.  
 
De ‘muziek ’activiteit rouleert gedurende de periode over de dagen en tijden zodat alle 
kinderen van deze activiteit kunnen genieten.  
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2.3 IEDER KIND IS UNIEK 

Binnen onze visie zijn we ervan overtuigd dat ieder kind uniek is. Uniek met vele 
mogelijkheden, verlangens en wensen. Vanaf de geboorte maken kinderen contact met de 
wereld om hen heen: ze zijn nieuwsgierig, vrolijk, verdrietig, hongerig, tevreden, druk bezig of 
slaperig. Kinderen willen de wereld om hen heen leren kennen op een eigen manier en ook 
een betekenisvolle plaats in de wereld kunnen innemen. Dit gebeurt op veel verschillende 
manieren; om zich heen kijken, proeven, voelen, ruiken, sabbelen, kruipen, lopen, huppelen, 
lachen, tekenen, dansen, praten, huilen, bouwen, fantasiespellen spelen, luisteren, 
schreeuwen, denken etc. Alles is onderdeel van deze ontdekkingstocht.  
Kinderen kunnen zich nog verwonderen om wat zij meemaken en ieder kind ontwikkelt een 
eigen manier om te gaan begrijpen wat dit alles betekent. Ieder kind werkt actief en creatief 
aan het bouwen van een eigen identiteit en dat gaat niet vanzelf. Zo zijn kinderen serieus en 
geconcentreerd bezig, herhalen eindeloos een nieuw woord, sluiten vriendschappen en 
maken ruzie. Allemaal manieren om zichzelf een plaats in de wereld te geven en daarmee bij 
te dragen aan dezelfde wereld. Tussen kinderen bestaan veel verschillen en wat zij met elkaar 
delen is een basisvertrouwen in de hen omringende wereld. Kinderen die naar een 
kinderdagverblijf gaan delen bovendien een stukje van hun leven met andere kinderen, 
waardoor zij ook samen veel meemaken en met elkaar verwerken. Hierdoor vinden wij het 
binnen SKN ontzettend belangrijk om te zorgen dat deze ontmoetingsplaats een setting is 
waarbinnen veiligheid en warmte voelbaar zijn voor kind en ouder. Dat ieder kind zich mag en 
kan ontwikkelen op zijn eigen unieke manier. 
 

2.4 SAMEN STAAN WE STERK! 

Opvoeden is geen eenvoudige klus. Een van onze uitgangspunten is dat ouders en 
pedagogisch medewerkers partners zijn in de opvoeding van de kinderen. Uit verschillende 
onderzoeken is gebleken dat wanneer ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind 
en er een goede samenwerking is tussen ouders, pedagogische medewerkers en evt. andere 
professionals die betrokken zijn bij het kind, dit een positieve uitwerking heeft op de 
ontwikkeling van het kind. Binnen SKN geloven wij daarom in investeren in elkaar, in een 
transparante en open communicatie en werken altijd vanuit de pedagogische driehoek (zie 
afbeelding), waarin het belang van het kind altijd het uitgangspunt is.  
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2.5 GROEPSVORMING 

De keuze voor kinderopvang in een kinderdagverblijf is een keuze voor opvang van het kind in 
groepsverband. In de groep wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten, rekening houdend met 
ieder kind, zonder dat andere kinderen daardoor in de verdrukking komen. Kinderen leren 
dan ook al vroeg in zekere mate spelenderwijs rekening te houden met elkaar. Om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen is het een voorwaarde dat zij zich veilig en vertrouwd voelen 
in de groep. De pedagogisch medewerkers en ook de andere kinderen in de groep spelen 
daarbij een belangrijke rol. De pedagogisch medewerker geeft het kind de gelegenheid om 
een band op te bouwen met de kinderen in de groep door te zorgen voor stabiliteit en 
continuïteit in de groep. Zowel de groepsindeling als de groepsopbouw zijn zodanig dat deze 
de ontwikkeling van de kinderen kan bevorderen.  
 

2.6 VOEDING 

De eet en drinkmomenten wordt binnen SKN gezien als een gezamenlijke activiteit. Het gaat 
hierbij niet alleen om het eten en drinken maar ook om het contact met elkaar. De sfeer van 
het gezellige samenzijn en een rustmoment op de dag. 
De afspraken die er binnen SKN gemaakt zijn betreffende voeding zijn vastgelegd in het 
Voedingsbeleid. Het voedingsbeleid is afgestemd op de adviezen vanuit het voedingscentrum. 
Dit betekent dat er vooral gekozen wordt voor magere en suikervrije producten.  
 

2.7 AFSPRAKEN EN GRENZEN 

Binnen SKN en op de groepen liggen een aantal grenzen vast: ze zijn vertaald naar regels en 
afspraken. Bij het opstellen ervan is rekening gehouden met de belangen van alle 
betrokkenen, kind, ouders, pedagogisch medewerkers en de organisatie. Deze regels en 
afspraken zijn voor iedereen geldend. Ze zijn bedoeld om duidelijkheid te geven wat wel en 
wat niet kan. Voorbeelden hiervan zijn; afspraken m.b.t. het eten, afspraken m.b.t. het 
omgaan met anderen, afspraken m.b.t. het gebruik van ruimte en materiaal, afspraken m.b.t. 
halen en brengen en meer. 
 
Voor een kind is het belangrijk om te weten wat de grenzen zijn. Dat kan het kind leren door 
het vriendelijke, duidelijke en consequente optreden van de pedagogisch medewerkers. Bij de 
kleine kinderen moet het geweten nog gevormd worden, wat nodig is om zelf te weten wat 
goed en fout is om te doen in bepaalde situaties, wat weer nodig is om zelfstandig te worden. 
Jonge peuters weten al wel wat van “goed en kwaad” maar kunnen zich alleen aan regels 
houden als de pedagogisch medewerker erbij aanwezig is. Langzamerhand groeit de peuter 
naar een fase waarin hij de regels naleeft ook zonder de directe aanwezigheid van de 
pedagogisch medewerker. 
 
Kinderen onderzoeken altijd waar de grenzen van anderen en waar hun eigen grenzen liggen. 
De kinderen krijgen zoveel mogelijk ruimte voor eigen initiatief, waarbij niet te snel wordt 
ingegrepen. Ook zullen de pedagogisch medewerkers ervoor zorgen dat de kinderen zich zo 
veilig voelen dat zij ook initiatieven durven te nemen en dat de omgeving er voor een kind 
ook uitnodigend en veilig uitziet. De groepsleiding geeft aan waar de grenzen liggen en 
wanneer een kind de grenzen overschrijdt. 
Binnen SKN vinden we het belangrijk om vooral te communiceren over wat wel i.p.v. wat niet. 
Het uitgangspunt is om kinderen, ouders en ook collega’s aan te spreken op het gedrag wat 
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we wel graag willen zien, vanuit een positieve intentie en communicatie. Als voorbeeld: ‘op de 
gang lopen we!’ i.p.v. ‘niet rennen!’  
Wij zijn er van overtuigd dat het leggen van de focus op wenselijk gedrag en/of resultaten ook 
zorgt voor wenselijk gedrag en/of resultaten.  
Wanneer het alleen verbaal reageren op niet wenselijk gedrag niet voldoende lijkt te helpen 
dan kan dit ondersteunt worden door een aantal andere methodieken: 
 

• Non-verbale communicatie; boos, verbaasd kijken 

• Ongewenst gedrag negeren 

• Kind even uit de situatie halen 

• Kind afleiden. 

Binnen SKN is de afspraak dat men elkaar aanspreekt op gedrag, nooit op identiteit.  
Het belangrijkste uitgangspunt bij het aanspreken op het gedrag is dat niet het negatieve, 
maar het positieve gedrag benadrukt wordt. Pedagogisch medewerkers geven een 
complimentje als een kind iets goed gedaan heeft, geven niet te veel aandacht aan wat er een 
keer niet goed gaat en stimuleren een kind om nieuwe dingen te ondernemen. Hiermee 
wordt het kind beloont wanneer het gewenste gedrag vertoond wordt of wanneer hij op de 
goede weg is. 
 

2.8 OPVALLEND GEDRAG 

Wij geloven en vertrouwen dat ieder kind zich ontwikkelt op een eigen tempo en op een 
eigen unieke manier. Het is belangrijk om aandachtig de ontwikkeling van het kind te volgen. 
In een aantal gevallen zal een kind zich niet zo ontwikkelen volgens verwachting, het kind valt 
hierdoor op. Dit kan ook voortkomen uit de vastlegging in het kind volgsysteem voor 0 – 2 
jarigen en 2 – 4 jarigen waar alle ontwikkelingen in worden gevolgd. 
 
Indien dit het geval is worden de volgende stappen ondernomen: 

- De pedagogisch medewerker valt iets op aan het gedrag van een kind. 

- De pedagogisch medewerker bespreekt dit met de desbetreffende collega’s. Hierbij 
worden concrete situaties besproken. Er wordt gevraagd hoe collega’s hierover denken. 

- Indien collega’s de zorg van de signalerende pedagogisch medewerker delen, worden 
ouders geïnformeerd.  

- Aan ouders wordt het voorstel gedaan om het kind te (laten)observeren om zo een 
duidelijk beeld te krijgen. 

- Het observeren gebeurt systematisch aan de hand van een observatieschema. 

- De observaties worden uitgewerkt, het kind wordt vergeleken met zichzelf en niet met 
leeftijdsgenootjes. 

- De uitkomsten worden met de ouder(s)/verzorger(s) besproken en er wordt besproken 
welke stappen al dan niet ondernomen zullen worden. 

 
Omdat de lijnen met het consultatiebureau (CJG), Opvoedbureau, Alert4you en logopedie 
kort zijn, wordt er met toestemming van ouders/verzorgers een afspraak gemaakt voor een 
gezamenlijk gesprek. Of kan er met hen een observatieafspraak op de groep worden gemaakt. 
Ook hiervoor geldt dat dit altijd met toestemming van de ouders is. 
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2.9 VROEGTIJDIGE SIGNALERING 

Structureel bezoekt de logopediste onze locaties om vroegtijdig signalen op te pakken op het 
gebied van spraak en taal ontwikkeling.   
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3. STRUCTUUR 
Als SKN bieden we continuïteit, professionele en persoonlijke kinderopvang in een huiselijke 
setting. Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ieder kind zijn 
er afspraken gemaakt met elkaar.  
 

3.1 KENNISMAKING 

Voor kennismaken met SKN bieden we de volgende mogelijkheden aan: 
 

- Rondleiding 

- Kennismaking met directie 

- Kennismaking met de groep 

Het kennismakingsgesprek met de directie; 
Hierin komt onder andere informatie over het kinderdagverblijf, zoals de groeps-
samenstelling, pedagogische uitgangspunten, ziektebeleid, eventuele vakantiesluiting, 
contracten, financiën, ouderinspraak, klachtencommissie en de oudercommissie aan bod. 
Uiteraard is er ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ook krijgen ouders een 
rondleiding, uitleg over het kindvolgsysteem, Kidskonnect en Pedagogisch Actief 
 

Het groepsintake gesprek met één van de pedagogisch medewerkers, de mentor; 
Gegevens over het kind worden uitgewisseld zodat de pedagogisch medewerkers weten hoe 
het dagritme van het kind eruitziet met betrekking tot eetgewoonte, slaapgewoonte en 
eventuele bijzonderheden. Bij het intakegesprek wordt de brandmap ingevuld en vullen 
ouders Kidskonnect in. 
 

3.2 WENNEN 

Wanneer de startdatum van het kind op de groep bekend is, ontvangt u een uitnodigingskaart 
per post. Afhankelijk van het tijdspad met betrekking tot de plaatsing wordt de wenochtend 
en groepsintake afgestemd met de ouders. De Pedagogisch medewerker waarmee u het 
intakegesprek voert is tevens de mentor van uw kind. Op de wenochtend gaat het kind naar 
de groep en gaat de mentor met de ouder(s) in een andere ruimte het groepsintake gesprek 
aan. De ouders gaan dan naar huis en het kind blijft een halve dag om te wennen.  
De wenochtend vindt plaats voorafgaand aan de contractperiode. In overleg maken we een 
afspraak voor een wenochtend van 9:30 tot 13:00. 
 
Wanneer de startdatum voor opvang ingepland is en het kind van start gaat op de groep ligt 
in de eerste 3 maanden de nadruk op de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf. 
Ouder(s)/verzorger(s), kind en pedagogisch medewerkers moeten elkaar leren kennen. Door 
het voeren van gesprekken en met begeleiding willen we bereiken dat ouder(s)/ verzorger(s) 
en kind zich zo snel mogelijk thuis gaan voelen in onze kinderdagverblijven. 
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3.3 GROEPEN 

Binnen SKN hebben wij verschillende soorten groepen:  
Verticale groepen; 

Hierin zitten kinderen van 0-4 jaar en worden er verschillende activiteiten aangeboden 
voor de verschillende leeftijdscategorieën. 

Twee soorten horizontale groepen: 

- Kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. Hier worden er eenvoudige activiteiten        
aangeboden die horen bij deze leeftijdscategorie.  

- Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Hier ligt de nadruk op het gericht aanbieden van 
voorschoolse activiteiten. Kinderen krijgen uitdagendere activiteiten aangeboden 
passend bij de ontwikkelingsgebieden.  

Ter voorbereiding op de basisschool worden 3+ kinderen (in overleg met ouders) buiten hun 
stamgroep opgevangen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de 
kinderen spelenderwijs oefenen met de vaardigheden die ook op de basisschool van belang 
zijn. 
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3.4 DAGINDELING & SCHEMA 

De kinderen kunnen maximaal 11 uur per dag opgevangen worden.  
De openingstijden liggen tussen 7.30 uur en 18.00 uur met de mogelijkheid voor verlengde 
opvang tot 18.30 uur. De kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.00 uur gebracht worden en 
tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden opgehaald. Indien er gebruik van verlengde opvang 
gemaakt wenst te worden, zal dit in de plaatsingsovereenkomst moeten zijn opgenomen en 
bekend zijn op de groep van het kind. 
 

 

 

Als er gebruik van verlengde opvang wordt gemaakt zullen de kinderen worden 
samengevoegd op één groep waar 2 medewerkers tot aan het einde van de dienst, om 18.30 
uur aanwezig zijn.  
 
Dagelijks is er aandacht voor bewegen en muziek. Dit draagt o.a. bij aan de taalontwikkeling, 
motoriek en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Buitenspelen doen wij minimaal 1x per 
dag.  
 
Voor de baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen ritme aangehouden wat betreft de voeding, 
het slapen en het verschonen. Het is van belang dat het kinderdagverblijfritme niet te veel 
afwijkt van het thuisritme. Het gaat bij het voeden om meer dan het toedienen van voedsel 
en bij het verschonen om meer dan een luier. Het spel met voetjes, handjes en het gezicht 
biedt de baby’s vertrouwen, veiligheid en warmte. De horizontale groep zal daardoor veel 
meer hun tijdsindeling aanpassen op de voedingen van de baby’s, maar houden ook zeer 
duidelijk rekening met het programma voor de eenjarige. 
 
Interactie met het kind zal de hele dag door worden toegepast of het nu een baby, dreumes 
of peuter betreft. Daarbij wordt er ontwikkelingsgericht gewerkt. Door te kijken wat een kind 
al kan, hoe hij/zij zich ontwikkelt in relatie tot de omgeving. De medewerker speelt in op de 
behoefte en mogelijkheden van het kind. 
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3.5 BRENGEN EN HALEN 

Het brengen van het kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind zal afscheid moeten 
nemen van de ouder(s)/verzorger(s). Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het 
loslaten van de vertrouwde ouder(s)/verzorger(s). De belofte dat hij later op de dag weer 
opgehaald zal worden stelt een baby niet gerust want iemand die uit het zicht verdwijnt, is 
voor hem definitief weg. De pedagogisch medewerker zal het kind overnemen bij het 
weggaan van de ouder(s)/verzorger(s) en dan gaan ze samen zwaaien of het kind wordt door 
de medewerker tot spel aangezet. Deze activiteit zal het kind afleiden waardoor het snel het 
verdriet is vergeten. 
Ook voor ouders kan het afscheid nemen een lastig moment zijn. Je wilt als ouder je kind niet 
verdrietig zien of moet mogelijk zelf nog wennen aan de nieuwe omgeving voor je kind. Het is 
belangrijk om hierover open te zijn richting de pedagogisch medewerkers om er vervolgens 
voor iedereen een prettig moment van te maken. Ook al is het moeilijk, het is van belang dat 
het kind weet dat de ouder(s)/verzorger(s) vertrekken en dat dit niet ongemerkt gebeurt. Bij 
het halen van het kind dien(t)en de ouder(s)/verzorger(s) er rekening mee te houden dat het 
kind op dat moment in het spel verdiept kan zijn en dat hij gefrustreerd kan raken als hij daar 
abrupt uit wordt weggehaald. De momenten bij het brengen en halen geven gelegenheid tot 
het uitwisselen van informatie en vragen over het kind, tussen ouder(s)/ verzorger(s) en 
pedagogisch medewerker.  
 
Let op! Een belangrijke afspraak die wij met ouders/verzorgers maken: indien het kind door 
iemand anders dan de vooraf afgesproken mensen opgehaald wordt dient dit vooraf 
doorgegeven te zijn. Wij geven kinderen niet mee wanneer wij hier niet van op de hoogte zijn.   
 
Indien uw kind structureel door een andere volwassene of door een minderjarige wordt 
opgehaald dan hebben wij, middels onze ophaalverklaring, uw  schriftelijke toestemming 
nodig.  
 

3.6 VOEDING 

Wij bieden de kinderen op de kinderdagverblijven tussendoortjes (onder andere fruit, 
rauwkost, crackers, yoghurt), drinken en lunch aan. Flesvoeding dient door de ouders zelf 
meegenomen te worden (mag in poedervorm). Ook kunnen wij meegegeven borstvoeding 
aanbieden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het protocol ‘Zuigelingenvoeding’.  
De afspraken die er binnen SKN gemaakt zijn betreffende voeding zijn vastgelegd in het 
Voedingsbeleid.  
 
3.6.1 ALLERGIEËN  

Indien een kind allergieën heeft of een dieet moet volgen, wordt er in overleg bekeken welke 
voeding het kinderdagverblijf kan verzorgen en welke voeding de ouder het beste mee kan 
geven. 
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3.6.2 TRAKTEREN 

Een kind krijgt jaarlijks nogal wat traktaties aangeboden, bijvoorbeeld bij verjaardagen of als 
een ander kind afscheid neemt. Wij maken binnen SKN gezonde keuzes betreffende voeding 
en zien dit ook graag in de traktaties terug, een feestelijke en gezonde traktatie. De 
pedagogisch medewerkers kunnen adviseren bij het zoeken naar leuke, gezonde traktatie 
ideetjes. Het advies aan ouder(s)/verzorger(s) is om vooral niet te veel en te grote traktaties 
te geven. Traktaties met snoep worden mee naar huis gegeven en niet uitgedeeld op de 
groep. Bij een verjaardag wordt er in principe alleen getrakteerd voor de kinderen die op het 
betreffende dagdeel aanwezig zijn. Bij afscheidsfeestjes wordt daarin wel een uitzondering 
gemaakt en mag er voor alle kinderen uit de groep een traktatie uitgedeeld worden.  
 

3.7 FEESTRITUELEN 

Binnen SKN wordt er op de groepen aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, 
Kerstmis, Pasen, Vader- en Moederdag. Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeesten 
van de kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Het feestvarken wordt uitgebreid in 
het zonnetje gezet terwijl hij wordt toegezongen. Er wordt getrakteerd en de jarige krijgt een 
cadeautje. Het is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind dat er speciale aandacht 
wordt geschonken aan deze feestelijkheden.  
Omdat het feestritueel vaste programmaonderdelen heeft, is het voor ieder kind een 
vertrouwd gebeuren. Het is duidelijk wat er allemaal komen gaat en de kinderen worden 
spelenderwijs meegenomen in de achtergronden van het desbetreffende feest.  
 

 

3.8 SLAPEN 

Na het eten gaan de kinderen slapen. Hier wordt een dagelijks ritueel van gemaakt wat 
volgens een vaste volgorde gebeurt.  De kinderen worden gestimuleerd om zelf een trui uit te 
trekken, een schoen uit te doen, uiteraard naar gelang hun niveau. Het kind krijgt zijn speen 
en/of knuffel en slaapzak en wordt ingestopt door de pedagogisch medewerker. De kinderen 
slapen in ledikanten of veilige stapelbedden. Een baby start meestal in het bovenste bed, als 
kinderen groter zijn en minder makkelijk op te tillen zijn slapen ze alleen nog in een onderbed. 
Naarmate het kind ouder wordt, wordt de slaaptijd korter. Omdat een dag op het 
kinderdagverblijf vermoeiender is dan een dag thuis, hebben alle kinderen die niet naar bed 
gaan een rustmoment op de stretchers. Alle afspraken over het slapen zijn vastgelegd in het 
protocol ‘Veilig slapen’.  
 

3.9 SPENEN EN KNUFFELS 

Een speentje of knuffel is voor veel kinderen een kostbaar bezit, een hulpmiddel bij het 
inslapen of een bron van troost bij verdriet. Het kind leert om bij binnenkomst het speentje 
en/of knuffel in zijn bakje te leggen totdat het tijd wordt om naar bed te gaan. Is het kind nog 
niet helemaal gewend of verdrietig dan wordt de knuffel/speen toch gegeven indien dit 
houvast en het gevoel van veiligheid biedt. Natuurlijk helpt het ook wel eens als de 
pedagogisch medewerker bij een verdrietig kind gaat zitten en troost biedt of er gewoon is 
voor het kind en zijn behoeften. Het geeft een gevoel van geborgenheid en vertrouwen. 
Omgaan met gevoelens en emoties is dan ook heel belangrijk bij een kind en hier staan de 
pedagogisch medewerkers daarom ook uitgebreid bij stil. Afspraken over spenen en knuffels 
zijn opgenomen in het protocol ‘Veilig Slapen’. 
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3.10 ZINDELIJK WORDEN 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Dit geldt ook voor het 
zindelijk worden. Een kind wordt zindelijk wanneer het daar zelf aan toe is. De kinderen 
worden gestimuleerd tot zindelijkheid doordat ze elkaar op het potje of naar de wc zien gaan. 
De voorbeeldfunctie van andere kinderen is van groot belang. De pedagogisch medewerkers 
zijn alert op de reactie van het kind en zal regelmatig aan het kind voorstellen om op het potje 
te gaan. Het zindelijk maken van de kinderen gebeurt met zachte hand, dwang helpt niet of 
werkt zelfs averechts. De pedagogisch medewerker zal het kind prijzen voor elke stap die het 
zet op de weg naar het zindelijk zijn. Tijdens de zindelijkheidstrainingen is het belangrijk dat 
pedagogisch medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) op 1-lijn zitten. Hierover dient met elkaar 
gecommuniceerd te worden.  Luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt. 
 

3.11 SPELEN: BINNEN EN BUITEN 

Spelen vinden wij belangrijk! Uit meerdere onderzoeken blijkt dat spelen bijdraagt aan: 
 
- de motorische ontwikkeling 
- de sociale vaardigheden 
- het stimuleren van de creativiteit  
- de ontwikkeling van de hersenen en bijdraagt aan het concentratievermogen  
  en de leerprestaties van kinderen 
 
Spelen kent dus genoeg voordelen. Ook buiten spelen valt hieronder. Buiten spelen doen we 
iedere dag. Wij zullen het spelen, en zeker het buiten spelen, stimuleren. Als om een 
specifieke reden kinderen niet buiten kunnen zijn dan is er altijd een pedagogisch 
medewerker binnen. Kinderen willen soms wel eens binnen blijven omdat ze moe zijn, niet 
lekker of omdat ze het te druk vinden en zich daardoor onveilig voelen. De pedagogisch 
medewerkers zullen met aandacht hiermee omgaan en het kind hierin begeleiden.  
 

3.12 VERVOERMOGELIJKHEDEN 

Het kan in geval van uitstapjes voorkomen dat kinderen vervoerd moeten worden. Het betreft 
hier kleinschalige en kortdurende ‘uitstapjes’. Denk hierbij aan de speeltuin, kinderboerderij, 
bibliotheek, winkel. We maken binnen SKN gebruik van verschillende vervoersmiddelen die 
wij alleen na toestemming van ouders inzetten.  
SKN hanteert de volgende uitgangspunten bij het organiseren van vervoer van kinderen: 
 
Veiligheid 
De veiligheid van het vervoer dat georganiseerd wordt, staat altijd voorop. Vervoer dient altijd 
begeleid plaats te vinden. Er dient een zorgvuldige bepaling plaats te vinden van de ratio 
kind/pedagogisch medewerker.  
 
Verzekeringen 
SKN heeft een goede verzekering afgesloten voor een ieder die aan het uitstapje of activiteit 
verbonden is. 
De afspraken over de verschillende vervoersmogelijkheden zijn vastgelegd in het 
Vervoersbeleid.  
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3.13 ZIEKE KINDEREN 

Een kind dat ziek is hoort thuis te blijven. Een ziek kind voelt zich nog ongelukkiger en zieker in 
een drukke omgeving en kan niet de aandacht krijgen die het nodig heeft. Tevens is het 
belangrijk om thuis te blijven om ervoor te zorgen dat andere kinderen niet besmet raken in 
het geval van een besmettelijke ziekte. 
 
Om te bepalen of een kind bij ziekte thuis dient te blijven of naar huis toe moet gebruiken we 
de richtlijnen volgens GGD. Indien een kind gedurende de dag op het kinderdagverblijf 
verhoging krijgt of ziek wordt, dan wordt een van de ouders telefonisch op de hoogte gesteld 
en indien nodig wordt er gevraagd het kind op te komen halen.  
 
3.13.1 MEDICIJNEN 

Wanneer ouders de pedagogisch medewerkers verzoeken om medicijnen, van welke aard dan 
ook, aan het kind toe te dienen werken wij volgens het protocol ‘Medicijnverstrekking’. 
Ouders worden verzocht om een medicijn registratieformulier ten allen tijden in te vullen. 
Hierop staat de wijze van toediening van het medicijn.  
 
Aan het verzoek om het toedienen van paracetamol als medicijn tegen de koorts en het 
hiermee onderdrukken van koorts wordt geen gehoor gegeven. De enige uitzondering hierop 
is bij een kind met koortsstuipen wat paracetamol als medicijn toegediend dient te krijgen. Dit 
moet vastgelegd worden door ouders, directie en pedagogisch medewerker op een 
ondertekend autorisatieformulier. 
  

3.14 OVERDRACHT NAAR DE BASISSCHOOL 

Wanneer een kind de leeftijd krijgt van 3 jaar en 9 maanden vindt er een eindevaluatie plaats 
tussen de pedagogisch medewerker en ouders. Tijdens dit eindevaluatie gesprek staan de 
ontwikkelingsgebieden van het kind centraal. Hiervan krijgen de ouders een samenvattend 
overdrachtsformulier ter inzage en dienen zij te ondertekenen. Wij vinden het belangrijk dat 
er een overdracht met de basisschool plaatsvindt. Op deze manier wordt de school op de 
hoogte gebracht van de ontwikkeling van het kind tijdens het verblijf op de kinderopvang en 
kan de school hier verder op voortborduren. Uiteraard doen wij dit alleen indien ouders 
toestemming hebben gegeven hiervoor. Ouders krijgen uiteraard ook het 
overdrachtsformulier mee.  
Wanneer een kind vanuit de dagopvang binnen SKN doorstroomt naar een BSO wordt er door 
de mentor een overdracht georganiseerd.  Het wennen op de BSO gaat in overleg met de 
ouders en de mentor van de BSO.  
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3.15 OPENDEURENBELEID 

Bij SKN is er aandacht voor het opendeurenbeleid. Een opendeurenbeleid is een manier 
waarbij kinderen regelmatig de gelegenheid krijgen om buiten de eigen groepsruimte met 
andere kinderen van andere groepen te spelen. Tussen de middag is er bij Alles Kids en Kids 
Inn dan de gelegenheid dat de oudste kinderen gezamenlijk kunnen spelen. Dit heeft als 
voordeel dat kinderen thuis raken op alle groepen en de pedagogisch medewerkers van de 
andere groepen niet meer vreemd zijn voor de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

4. OUDERS 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat betrokkenheid van ouders en een goede 
samenwerking tussen ouders en de pedagogisch medewerkers een positief effect heeft ten 
aanzien van de intellectuele en sociale ontwikkeling van het kind. Wanneer ouders en 
pedagogisch medewerkers informatie over het kind met elkaar delen en ouders door de 
kinderopvang betrokken worden in de opvang draagt dit positief bij aan de ontwikkeling van 
het kind. Van kinderen die naar de kinderopvang gaan zijn ouders en de pedagogisch 
medewerkers de belangrijkste volwassenen die het kind opvoeden en vormen, uiteraard 
eenieder vanuit zijn eigen taak. Binnen SKN zijn wij ons bewust van onze taak en rol en 
beseffen wij ons dat ouders de eerste en belangrijkste opvoeders zijn. Hierdoor vinden wij 
ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk.  
 

4.1 OUDERCONTACTEN 

Contactmomenten tussen ouders en pedagogisch medewerkers vinden vooral plaats tijdens 
het brengen en halen van het kind. Pedagogisch medewerkers nemen de 
verantwoordelijkheid voor het opbouwen van contact tussen de ouders en de pedagogisch 
medewerker. Het contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers wordt vanuit 
gelijkwaardigheid opgebouwd en zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders voelen 
zich verantwoordelijk voor de relatie met elkaar. Binnen SKN vinden wij het voeren van open 
en eerlijke gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Ook staan wij open 
voor suggesties en/of feedback met als doel om de thuissituatie en de situatie op het 
kinderdagverblijf voor het kind zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Binnen SKN werken 
wij vanuit de overtuiging dat de ouders de deskundige zijn wat betreft het eigen kind. Ouders 
mogen van de pedagogisch medewerkers verwachten dat zij serieus ingaan op verzoeken van 
ouders en zich flexibel opstellen ten aanzien van evt. verzoeken die mogelijk ten goede 
komen van de ontwikkeling van het kind. 1 keer per jaar vindt er een 10 minuten gesprek 
plaats.  
Pedagogisch medewerkers hebben ten alle tijden ook het belang van andere kinderen en het 
belang van de groep voor ogen te hebben t.a.v. evt. verzoeken van een ouder. Hierin is de 
pedagogisch medewerker de deskundige vanuit haar ervaring en opleiding.  
 

4.2 KIDSKONNECT 

Via het ouderportaal van KidsKonnect worden er nieuwsberichten, relevante informatie en 
foto’s over uw kind en SKN met ouders gedeeld. Bij aanvang van de opvang (en indien er 
tussentijds iets wijzigt) wordt u gevraagd om diverse toestemmingen te verlenen. Zo ook voor 
het gebruik van foto en video materialen.  
 

4.3 OVERDRACHT DAGELIJKSE INFORMATIE 

Ouders worden middels de ouderportaal van Kidskonnect op de hoogte gehouden over het 
verloop van de dag. In de app worden zaken vermeld als het voedingsschema (bij baby’s) tot 
aan belangrijke, leuke momenten die de kinderen beleven op de dag.   
 

 

 

 



24 
 

4.4 OUDERCOMMISSIE 

De oudercommissie van SKN heeft een adviserende stem ten aanzien van de algemene 
organisatie van het kinderdagverblijf en heeft daarnaast een actieve inbreng bij bijvoorbeeld 
het organiseren van eventueel ouderavonden en feestelijke activiteiten. Het streven is om 
vanuit iedere groep van de dagopvang en de BSO per vestiging één ouder vertegenwoordigd 
te hebben in de oudercommissie. Ouders worden regelmatig door de oudercommissie 
geïnformeerd over wat er speelt, wanneer er vergaderingen zijn die bijgewoond kunnen 
worden en de eventueel vacatures die ingevuld wensen te worden.  
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5. VEILIGHEID EN WET- & REGELGEVING 
De pedagogische visie van SKN valt binnen de wettelijke kaders en is gebaseerd op het 
theoretisch kader voor kinderdagverblijven voor 0-4 jaar.  
 

5.1 WET KINDEROPVANG EN CONVENANT KWALITEIT KINDEROPVANG 

Met de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 zijn er voor het eerst landelijke wettelijke 
kaders gesteld aan de pedagogische aanpak en het pedagogisch beleid van de kinderopvang. 
De wet en het convenant schrijven voor dat de kinderopvang gericht moet zijn op:  

o Samenwerking met ouders 
o Bieden van veiligheid en verbondenheid 
o Overdragen van waarden en normen 

Verwerven van sociale en persoonlijke competenties 
Conform de wet moeten er basisdoelen benoemd zijn die in het beleid verankerd zijn. De 
GGD heeft binnen de kindercentra een toetsende en controlerende functie, zie hiervoor 
hoofdstuk 2.1. 
 

5.2 DRIE UURSREGELING EN TIJDELIJK AFWIJKEN VAN DE BKR (BEROEPS-KRACHT-RATIO) 

Volgens de Wet Kinderopvang mag een groep iedere dag maximaal 3 uur afwijken van het 
beroepskracht-kind ratio (BKR). Dit betekent dat er een mogelijkheid is om tijdens 3 uur per 
dag minder beroepskrachten in te zetten dan nodig is voor het aantal kinderen dat aanwezig 
is. Dit wordt tijdens pauzes en aan het begin en het einde van de dag ingezet. De 3 
uursregeling wordt als volgt ingevuld. De 1e pedagogisch medewerker start om 7.30 uur haar 
groep op en sluit af om 17.30 uur. De 2e pedagogisch medewerker start om 8.00 uur en 
eindigt haar dienst om 18.00/18.30 uur. Zowel het eerste half uur en van 17.30 – 18.00 uur en 
1 uur in de middagpauzes tussen 13.00/15.00 uur staat de pedagogisch medewerker alleen 
op de groep. Er is daarnaast altijd een achterwacht van andere collega’s, huishoudelijk 
medewerker of de directeur aanwezig in het gebouw. 
Per 1 januari 2019 is er vanuit de wet IKK een nieuwe BKR-maatregel (pedagogisch 
medewerker-kind ratio) van kracht, die maakt dat er bij een bepaalde leeftijdssamenstelling 
van de groep een 3e pedagogisch medewerker is vereist. SKN streeft ernaar om zoveel 
mogelijk vaste 3e pedagogisch medewerkers aan een groep te koppelen. 
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5.3 EHBO EN BHV 

De wet en regelgeving vereist dat er dagelijks een medewerker op de groep aanwezig is met 
een diploma EHBO-kinderen. Het streven bij SKN is om alle pedagogisch medewerkers binnen 
de locatie te voorzien van een geldig diploma EHBO-kinderen.  
Jaarlijks volgen zij een herhalingstraining zodat zij goed bekend zijn met de laatste 
aanpassingen en handelingen die verricht kunnen worden bij een kind. Per locatie is er 
dagelijks een BHV-er aanwezig. 
 

5.4 PREVENTIE 

Op iedere groep/locatie is een EHBO-trommel aanwezig. De inhoud en controle is conform de 
geldende norm onder de verantwoordelijkheid van de BHV’ers van desbetreffende locatie. 
SKN handelt namens de richtlijnen van de GGD bij het omgaan met (kinder)ziektes, als het 
gaat over de aard, behandeling of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag komen. 
Binnen de kinderopvang is het verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Binnen 
SKN zijn er 2 preventiemedewerkers. Deze medewerkers spelen onder andere een belangrijke 
rol bij het maken van de RI&E ARBO. 
 

5.5 VEILIGHEID EN HYGIËNE 

De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het dagverblijf. Deze 
verantwoordelijkheid strekt zich uit van het erop toezien dat de deur tussen 9.00 en 16.00 
uur gesloten is al dan niet voorzien van een video-intercom, tot het erop letten dat kapot 
speelgoed meteen wordt verwijderd. De directie en de pedagogisch medewerkers hebben de 
kennis van wet- en regelgeving m.b.t. toepassing en gebruik. Deze worden gedurende het 
hele jaar gecontroleerd en vastgelegd in de Risico-inventarisatie en evaluatie op gebied van 
veiligheid en gezondheid. 
Binnen SKN worden de hygiënische voorschriften van de GGD in acht genomen. 
 

5.6 VIER-OGEN-PRINCIPE: ALTIJD 2 MEDEWERKERS PER GROEP KINDEREN. 

Kinderdagverblijven moeten bij de dagopvang werken volgens het vier-ogen-principe. Dat 
betekent dat er altijd 1 volwassene moet meekijken of meeluisteren met een pedagogisch 
medewerker en er in het gebouw nooit een pedagogisch medewerker alleen mag zijn en er 
dus altijd meerdere mensen aanwezig zijn. Binnen SKN wordt de dag altijd afgesloten met 
minimaal 2 personen. 
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5.7 VERMOEDEN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD EN HANTEREN VAN DE MELDCODE 

Binnen SKN wordt er conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief 
afwegingskader van de Brancheorganisatie Kinderopvang gewerkt. Dit betekent dat er bij 
vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, aan de hand van een 
stappenschema omschreven in de meldcode, melding wordt gemaakt hiervan. In de 
meldcode worden verantwoordelijkheden en acties van betrokkenen omschreven.  
 

 
 

5.8 VASTE GEZICHTENBELEID 

Aan een kind worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat 
het kind komt, is minimaal een van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Naast 
het “vaste gezicht” kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voor kinderen 
met flexibele dagen geldt de eis van “vaste gezichten” niet. 
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5.9 KLACHTEN AFHANDELING 

1. Definities 
Organisatie: Stichting Kinderopvang Nederlek (SKN) 
 
Pedagogisch medewerker: De pedagogisch medewerker, werkzaam bij SKN 
 
Klachtenfunctionaris: De medewerker bij wie de klachten binnenkomen. Voor SKN is dit de 
directie. 
 
Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft 
gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn of haar 
kind(eren). 
 
Klager: De ouder die een klacht indient 
 
Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen. 
 
Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang, voor bindende 
geschillenafhandeling. 
 
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 ervan 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 directie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend 
worden. 
 
3. Indienen klacht 
3.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. 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 of in geval het een vermoeden 
van een geweld- of zedendelict door een medewerker betreft de meldplicht. Deze 
klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. 
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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 schriftelijk 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 
dat 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 schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief 
concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 
 
5. Externe klachtafhandeling 
5.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, 
heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot 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 kinderopvangorganisatie 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 SKN, aanhangig 
gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 
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TOT SLOT 
 
Wij hopen u met dit beleidsplan een goed beeld te hebben gegeven van de kinderopvang 
binnen SKN  en onze manier van werken.  
 
Bij ons kunt u, geheel vrijblijvend een rondleiding aanvragen. Dit zodat u zelf kunt kennis 
maken met de pedagogisch medewerkers, de locatie en sfeer.  
 
U kunt contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of mailadres. Wij staan u 
graag te woord. Ook voor vragen en andere zaken kunt u via onderstaande gegevens contact 
met ons opnemen.  
 
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u ook terecht op:  
www.kinderopvangnederlek.nl. 
 
Hoofdkantoor: 
Stichting Kinderopvang Nederlek 
Rotonde 2 
2931 WC Krimpen aan de lek, 
Telefoonnummer: 0180-522277 
Mailadres: administratie@kinderopvangnederlek.nl 
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