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Voorwoord en missie 
Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de Beatrix/Beabende onderdeel van Kiddoozz 
Kinderopvang. Het pedagogisch werkplan is onderdeel van het algemeen pedagogisch beleid en is 
specifiek geschreven op ons kindercentrum.  
 
In het werkplan kunt u lezen: hoe wij invulling geven aan de vier opvoedingsdoelen, zoals beschreven 
in de Wet Kinderopvang, onze vijf richtinggevers en hoe deze terugkomen in het pedagogisch 
handelen, de locatie, het dagritme, ons enthousiaste team en onze actieve oudercommissie.  
 
Dit werkplan is tot stand gekomen met medewerking van alle pedagogisch medewerkers en de 
Oudercommissie. De medewerkers kunnen immers zelf het beste uitleggen hoe zij op een 
verantwoorde, pedagogische manier kinderopvang bieden. Het was een interessante maar vooral 
een hele leuke beleving om dit werkplan op papier te zetten. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
 
Dorien Kremer 
Locatiemanager 
 
 

 
 
 
 
 
 

Missie Kiddoozz Kinderopvang 
 

Wij hebben een positieve impact op deze en toekomstige generaties. 
 

We maken verschil in het leven van kinderen, doordat ze zich zichzelf kunnen zijn  
en zich verbinden met de samenleving. 

Dit doen we door ontwikkelkansen te bieden aan kinderen.  
Op die manier is Kiddoozz van betekenis voor de ander. 

 
Wij geloven in de kracht van kinderen als de basis voor de toekomst. 

 
Kinderen zijn de toekomst. 
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1.De Locatie 
Kindercentrum Beatrix/Beabende zal zich in 2015 omvormen van een reguliere kindercentrum naar  
een biologisch–ecologisch kindercentrum.  
 
Onze missie is: 
Kinderen leren bij ons spelenderwijs en ontdekken de wereld in een veilige en vertrouwde omgeving 
die in het teken staat van duurzaamheid en bewust omgaan met hun leefomgeving, de natuur en het 
milieu.  
 
Concreet betekent dit dat we naast het verzorgen van een veilig en vertrouwde omgeving waar een 
kind zich optimaal kan ontplooien, we ook aandacht hebben voor natuureducatie, biologische 
voeding, milieuvriendelijke verzorgings,-en schoonmaakmiddelen en een duurzaam bedrijfsvoering. 
Dit is een doorgaand proces, je kan steeds een stapje verder gaan. Ook staat de wereld niet stil en 
veranderen de inzichten hierin. We staan daarom open voor nieuwe ideeën en discussies.  
 
Natuur: Voor ons is de natuur een inspiratiebron. We zijn onderdeel van de natuur en zijn ervan 
afhankelijk. Buiten zijn, oog hebben voor wat de natuur te bieden heeft, leren van en over de natuur 
en bezig zijn in onze (moes) tuin zijn dagelijkse terugkerende elementen bij onze activiteiten. We 
leren de kinderen zich te verwonderen over en op een respectvolle manier omgaan met de wereld 
waarin ze zich bevinden.   
 
Voeding: Het eten en drinken wat we de kinderen aanbieden is gezond en biologisch verantwoord. 
Suiker, zout, smaak en kleurstoffen worden zo veel mogelijk vermeden. We geven volkoren 
producten, verse groente en fruit en eten ook regelmatig vegetarisch.  
 
Verzorging,–en schoonmaakmiddelen: We gebruiken milieuvriendelijke producten, waarbij we een 
goed balans proberen te vinden in ecologisch verantwoord en haalbaarheid. Dit geld zowel voor onze 
luiers, billencrème, zeep, als voor onze schoonmaakmiddelen.  
 
Materiaal: We zijn zuinig met onze middelen en proberen zo veel mogelijk her te gebruiken. We 
maken ook gebruik van zogenaamd kosteloos materiaal; variërend van wc rollen tot takjes uit de 
tuin. We scheiden onze afval en letten op ons energie verbruik.  
 
Verantwoord ondernemen: maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn voor 
ons belangrijk pijlers. We zoeken steeds naar een balans tussen goed zijn voor de mens, de planeet 
en het bedrijf. Dit is een voortdurend proces, wat steeds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld wordt. 
 
Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom op onze locatie en wensen u een heerlijke tijd bij 
ons. We raden u aan uw kinderen kleding aan te doen waarin ze lekker kunnen ravotten.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons kindercentrum dan horen wij het graag van u.  
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1.1 Het gebouw 

Kindercentrum Beatrix / Beabende ligt verscholen in een straat met aan twee kanten 
appartementen.  De Korenaarstraat is  een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg met zijn vele diverse 
winkels. Het is  goed bereikbaar, er zijn trams en bussen die vlakbij het dagverblijf hun halte hebben.  
 
Als u door de voordeur de hal inloopt, ziet u rechts van u de deur van de buiten schoolse opvang, de 
Beabende. Die is gesitueerd in een woonhuis waardoor het een zeer huiselijke sfeer heeft.  Het 
bestaat uit een gang, met links een chill-ruimte, rechts een speelruimte, verderop een grote 
woonkamer en keuken. Op de BSO is er plaats voor 20 kinderen tussen de 4 – 12 jaar.  
 
Loopt u de hal uit naar buiten, dan komt u in de tuin van de BSO. Deze is deels betegeld, er staan een 
aantal plantenbakken, een grote picknick tafel, een ballenbak en een aantal speelobjecten.  
Recht voor u ziet u een klein, laag hekje. Als u dat hekje opent en u loopt het plein op dan bent u op 
buitenspeelplaats en tuin van  hele dagopvang de Beatrix aangekomen.  
 
De tuin is op dit moment gedeeltelijk natuurlijk. In de loop van 2015 willen wij meer natuurlijke 
elementen toevoegen. Op dit moment is het deels betegeld met een grote zandbak, glijbaan met 
heuveltje, er is een stukje gras met schommels, plantenbakken, een moestuintje en fruitbomen.  
De kinderen kunnen in deze tuin en buitenspeelplaats heerlijk spelen: klimmen, klauteren, 
schommelen, fietsen, verstoppertje spelen en lekker in de zandbak spelen. Kortom voor ieder wat 
wils. Een prachtige plek om heerlijk te kunnen opgroeien en te ontwikkelen en te genieten van een 
stukje natuur en dat in de stad…! 
 
Als u linksaf gaat op het plein, loopt u door de deur het dagverblijf in. U staat dan in de hal. 
Aan uw linkerhand ziet u onze babygroep. Deze groep biedt baby’s van 10 weken tot ongeveer 24 
maanden oud  dagopvang. De groep heeft een eigen slaapkamer. Als u door de hal rechtdoor loopt, 
ziet u de keuken. Hier wordt dagelijks een heerlijke warme maaltijd voor ons gekookt. 
In de hal aan uw rechterhand zijn 2 groepsruimtes achter elkaar geplaatst. Dit zijn 2 verticale 
groepen voor kinderen tot 4 jaar. Ze zijn van elkaar te scheiden door een schuifdeur.  
 
Als u de hal volgt, loopt u langs deze 2 groepen en ziet u aan het einde van de gang de wc’s van de 
verticale groepen en 2 aankleedkussens. Er zijn 8 kleine kinderwc’s en 6 wasbakken om de handen te 
wassen en om de kinderen hun tanden te laten poetsen na de warme maaltijd. Ook heeft deze grote 
verschoonruimte een douche.  
 
Loopt u verder dan ziet u voor u drie lokalen achter elkaar. Het eerste lokaal is de centrale 
slaapkamer. De kinderen van de verticale groepen slapen hier. De ruimte daarachter is onze 
prachtige speel- en yoga ruimte. Achter deze ruimte is nog een ruimte. Deze is momenteel niet in 
gebruik, maar zal in de loop van 2015 worden ingericht als atelier. Deze ruimte beschikt over een 
eigen ingang en terras.  
 
Op de babygroep gebruiken wij standaard pantoffels en/of blauwe slofjes die over de schoenen 
aangetrokken kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de babygroep schoon en hygiënisch blijven. Wij 
vinden dit erg belangrijk 
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1.2 De buitenruimte 

De buitenruimte van ons kindercentrum ligt op het binnenterrein van woonhuizen. Het is helemaal 
afgeschermd van de straat waardoor kinderen veilig buiten kunnen spelen. Onze buitenspeelruimte 
biedt de kinderen veel natuurbeleving aan. We gaan elke dag naar buiten, ook bij minder goed weer.  
We geloven dat dit niet alleen gezond is, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling en beleving van 
kinderen. Heerlijk in plassen stampen, de regen op je gezicht voelen, de wind door de bomen horen, 
appels plukken, slakken zoeken, dit zijn allemaal heerlijke dingen om mee te maken. Deze tuin biedt 
veel ruimte voor spel en intens genieten en leren van de natuur. In de loop van het jaar zal dit plein 
in etappes veranderd worden, er zullen meer natuurlijke elementen toegevoegd worden.  
 
Hele dagopvang 
Iedere groep heeft een eigen deur naar onze grote en uitdagende buitenspeelplaats. De kinderen 
kunnen hier heerlijk spelen, ontdekken en ontwikkelen. De speelplaats heeft een afmeting van  20 
meter breed en 14 meter diep. Hier kunnen de kinderen rennen, fietsen, krijten, ballen en nog veel 
meer. Tussen het betegelde gedeelte, ligt een stuk tuin met een aantal appel,- en perenbomen en 
wat struiken en gras. Ook staan hier 2 lage kinderschommels. 
 
Op het plein ligt een grote zandbak met een glijbaan. De glijbaan staat op een heuveltje en biedt de 
kinderen veel klim,- en klauterplezier. Naast de zandbak staan 3 grote, gekleurde paddenstoelen en 
er is een grote wipwap. Op het betegelde gedeelte staat een houten speelhuis met een laag dak. In 
dit speelhuis kun je heerlijk zitten of je verstoppen. We hebben een schuur vol met allerlei 
buitenspelmateriaal.  Daarnaast hebben we twee moestuinbakken waar we groente en kruiden in 
kweken.  
 
Op het plein (naast de babygroep) is er een overdekte parkeerruimte voor de kinderwagens en 
buggy’s. Boven de parkeerruimte van de buggy’s en de kinderwagens, bevindt zich een grote (buiten) 
poppenkast. Een geweldige aanwinst van het dagverblijf, waar de kinderen echt van genieten. 
 
Het speelplein van de dagverblijf is door middel van een laag hekje gescheiden van die van de 
buitenschoolse opvang. Soms komen de kinderen op elkaars plein buurten en spelen.  
 
Buitenschoolse opvang 
Ook de BSO heeft direct toegang tot een eigen buitenspeelterrein.  Een gedeelte is betegeld, en een 
gedeelte is gras met een aantal bomen, waaronder fruitbomen. Ook de BSO heeft plantenbakken en 
een eigen moestuin. Er staat een grote picknicktafel waar we regelmatig aan eten of activiteiten aan 
doen.   
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2. De groepen 

 

2.1 De groepen 

Ieder kind heeft een eigen stamgroep, een groep waar hij of zij onderdeel van is. De stamgroep 
kenmerkt zich door de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de verblijfsruimte. In de BSO 
spreken we niet van een stamgroep maar een basisgroep. Ook deze kenmerkt zich door de kinderen, 
de pedagogisch medewerkers en de verblijfsruimte. 
 
Kindercentrum Beatrix  heeft 12 stamgroepen, een verticale groep en een babygroep  (kdv) en 1 
basisgroep, een BSO groep. 
 
Uw kind wordt ingeschreven op één stamgroep of basisgroep. Indien u uitbreiding wenst van dagen 
en deze dagen zijn niet beschikbaar op dezelfde stamgroep, kan het KDV aan u vragen of u akkoord 
gaat met de plaatsing van uw kind op twee stamgroepen. Deze situatie is altijd voor een bepaalde, 
vooraf afgesproken periode. Deze afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst die door u 
getekend wordt. 
 

2.1.1 Kinderdagverblijf;  

Ieder kind heeft een eigen stamgroep en een basisgroep, een groep waar hij of zij gedurende de 
opvangperiode verblijft.  
KDV Beatrix heeft momenteel 2 stamgroepen: 
• De babygroep. 
• De verticale groep 
Op dagen dat er weinig kinderen aanwezig zijn, zullen we de groepen samenvoegen. 
 
Vier maal per week wordt er een warme maaltijd gekookt. Op vrijdag wordt er brood gegeten, vaak 
met iets extra’s erbij.  

De verticale groep 

De leeftijd van de kinderen op de verticale groep is van 0-48 maanden, er worden maximaal zestien 
kinderen per dag in deze groep opgevangen met 2 of 3 pedagogisch medewerkers. De verticale groep 
is zo ingericht dat er meerdere themahoeken zijn. Onder andere een huishoek, een leeshoek en een 
bouwhoek. 
 
Als de groep hierom vraagt kan de groep gesplitst worden zodat er gerichte activiteiten aan de baby’s 
of dreumesen/peuters kunnen worden gegeven.  
 
De baby’s van de verticale groep, slapen in babybedjes in de slaapkamer van de naaste gelegen 
groep. Om de kinderen in de gaten te kunnen houden terwijl ze slapen maken we gebruik van een 
babyfoon en lopen iedere tien minuten even de slaapkamers in. 
 
Vanaf 18 maanden slapen kinderen in hun eigen bed in de grote slaapkamer, ook hier wordt er 
gebruik gemaakt van een babyfoon en wordt er ieder tien minuten in de slaapkamer gekeken. 
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De babygroep 

De babygroep bevindt zich gelijk bij binnenkomst aan de linkerkant en heeft kinderen op de groep 
van 0-2 jaar. Op de groep zijn maximaal 9 baby’s aanwezig begeleid door 2 pedagogisch 
medewerkers.  
 
De groepsruimte is kindvriendelijk ingericht met ergonomisch meubilair. Bij de baby’s zijn er minder 
hoeken omdat de kinderen daar op een andere manier aan het ontdekken zijn. Voor de jongere 
baby’s is er een box in de ruimte en de kinderen die er aan toe zijn om wat meer te gaan ontdekken 
kunnen in de ruimte gaan spelen.  
 
De kinderen die al kunnen lopen of aan het oefenen zijn om te gaan lopen hebben weer andere 
begeleiding van de pedagogisch medewerkers nodig, zij stimuleren de kinderen in iedere fase van 
hun ontwikkeling. De kinderen gaan dan een uitstapje maken naar buiten of gaan eens mee om wat 
bij een andere groep te halen of even te spelen. 

Verzamelgroep  

In de ochtend bij de vroege dienst en in de middag bij de late dienst verzamelen de kinderen zich op 
de verticale groep. Om ongeveer 9 uur zijn er meerdere pedagogisch medewerkers aanwezig en 
vanaf die tijd of eerder gaan de kinderen naar hun eigen groepsruimte. Vanaf 17:00 uur mogen de 
kinderen weer op de verticale groep gaan spelen, omdat er dan weer pedagogisch medewerkers naar 
huis gaan. In de schoolvakanties of tijdens studiedagen worden ook de kinderen van de BSO 
opgevangen op de verzamelgroep aan het begin en het einde van de dag. 
 

2.1.2 De BSO 
De BSO is gevestigd in het eerste deel van het pand. De BSO bestaat uit een basisgroep van maximaal 
20 kinderen en 2 medewerkers. Er zijn verschillende ruimtes waar de kinderen activiteiten kunnen 
doen of zich in terug kunnen trekken om even rustig te lezen of iets voor zichzelf te doen.  
 
Deze groep heeft ook een eigen deur naar de speelplaats. De BSO maakt echter ook veel gebruik van 
de buitenspeelmogelijkheden in de omgeving, zoals de parken en de afgeschermde speeltuin in de 
straat. 
 

2.2 Mentorschap  
De kinderen hebben een vaste stamgroep en ieder kind heeft ook een mentor. De mentor is de 
pedagogisch medewerker die de ouder uitnodigt voor het intake gesprek, het evaluatiegesprek en 
het exitgesprek. Daarnaast houdt de mentor het kind-volgsysteem KIJK bij en aan de hand daarvan 
wordt er 2 keer per jaar een 10 minuten gesprek gepland met de ouders. Wanneer ouders of 
pedagogisch medewerker tussendoor behoefte hebben om een gesprek te hebben over hun kind dan 
kan dat altijd.  
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2.3 Vier ogen op de groep 

Op de locatie wordt zoveel mogelijk gewerkt met 4 ogen op een groep. Dat houdt in dat pedagogisch 
medewerkers niet langere tijd alleen en ongezien zijn met een kind of groep kinderen. Dat bereiken 
wij door daar waar mogelijk ramen te hebben om de doorkijk vanuit andere ruimtes mogelijk te 
maken. Bij een lage bezetting worden groepen samengevoegd (zoals bij de start en het einde van de 
dag) zodat er twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Tijdens het haal en breng moment kan 
het zijn dat onze huishoudelijk medewerker of meerderjarige stagiaiares worden ingezet om te 
voldoen aan het 4ogen beleid.  
 
Tenminste een keer per jaar bespreken wij het 4 ogen-principe op een groep in een 
teamvergadering. De drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken is  laag doordat 
het regelmatig onderwerp van gesprek is met de medewerkers in individuele gesprekken, 
groepsbesprekingen en teamoverleggen. 
 

2.4 Wennen 

Als kinderen instromen op het KDV of als kinderen intern doorstromen naar een andere groep, dan 
vinden wij het belangrijk dat het kind de gelegenheid heeft te wennen. Op deze manier is er 
voldoende tijd en aandacht voor het kind en dit vergemakkelijkt de overgang naar een nieuwe 
situatie.  
 
Nieuwe kinderen mogen voordat de plaatsing in gaat, maximaal twee dagdelen wennen. In deze 
situatie wordt er niet afgeweken van de pedagogisch medewerker/kindratio. De wenmomenten 
worden door de mentor van het kind met de ouders besproken in het intake gesprek. En de ouder 
krijgen de afgesproken wentijden mee in een brief.  
 
De doorstroommomenten (bij meerdere groepen) bestaan uit maximaal 5 wenmomenten. Dit 
wenschema krijgen de ouders eveneens op schrift mee.  
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3 Pedagogisch klimaat 
 

3.1 Pedagogische visie 
Om vanuit een pedagogisch klimaat te handelen, moet er een bepaalde achtergrond en 
gedachtegang zijn: 
 
 Elk kind is uniek en heeft een eigenheid die voort komt uit aard, aanleg en opvoeding. Wij 
respecteren elk kind en bieden het kind mogelijkheden zich op eigen wijze en op eigen tempo 
spelenderwijs te ontwikkelen. Om de kinderen daarin zo goed mogelijk te faciliteren bieden wij de 
kinderen structuur en regelmaat. Vanuit onze visie en vanuit de Wet Kinderopvang zijn er een viertal 
pedagogische basisdoelen waar wij  iedere dag op verschillende manieren mee bezig zijn. Zoals 
beschreven in ons pedagogisch beleidsplan zijn onze richtinggevers (spelen, balans, liefde, aandacht 
en divers) gekoppeld aan de vier pedagogische basisdoelen. 
 

3.2 4 pedagogische doelen 

 
Liefde en balans ofwel het bieden van emotionele veiligheid 
Voor het kind is het een voorwaarde zich emotioneel veilig te 
voelen bij zowel de pedagogisch medewerker als de kinderen op 
de groep waarin zij zich bevinden. Pedagogisch medewerkers 
accepteren de kinderen zoals ze zijn en treden ze liefdevol en met 
respect tegemoet. Alle kinderen worden serieus genomen en 
gewaardeerd. Liefde voor elkaar is iets wat wij de kinderen ook 
proberen mee te geven. Liefde staat ook voor warmte en 
geborgenheid, een goede verzorging en een open houding.   
 
De emotionele veiligheid wordt gewaarborgd door te werken met 
vaste pedagogisch medewerkers op de groepen en met een 
herkenbaar dagritme voor de kinderen. Om rust te creëren in de groep, moet er balans zijn. Er moet 
een goede balans zijn tussen de kinderen onderling, de kinderen en de medewerkers en de 
medewerkers zelf moeten een goede balans hebben. Een goede balans tussen thuis en het 
kindercentrum, zodat kinderen niet in twee verschillende werelden leven. Dit doen we door 
wederzijdse informatie te verstrekken tijdens de haal- en brengmomenten. Op deze manier proberen 
we de kinderen en ouders balans en liefde te geven.  
 
Ook moet het kind zelf in balans zijn, lekker in zijn vel zitten. Door veel regelmaat en herhaling op de 
groep weten de kinderen waar ze aan toe zijn en zullen niet snel uit balans raken. Valt er iets weg, 
bijvoorbeeld een vaste pedagogisch medewerker is met vakantie, dan merk je al dat de balans een 
beetje schommelt. Daarom vinden wij het belangrijk om op het kinderdagdagverblijf door middel van 
de dagritmekaarten te bespreken wat er komen gaat op een dag, zodat de kinderen zich kunnen 
voorbereiden. 
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Spelen ofwel gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Elk kind is anders. Interesses, talent, energie en instelling wisselen per kind. Hierbij is niks “goed” of 
“fout”. Ook hierbij gaan we uit van stimulatie en aanbod. Door een passend aanbod (een aanbod dat 
bestaat uit uitdagingen op elk niveau zodat elk kind zijn of haar persoonlijke overwinningen kan 
halen) wordt elk kind op een speelse manier gestimuleerd mee te doen en kan het zijn of haar 
persoonlijke talenten ontplooien. Van belang is dat de persoonlijke interesses en talenten van het 
kind positief gestimuleerd worden.  
 
Spelen is dan ook ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, spelenderwijs leren 
delen, spelenderwijs leren aankleden (zelfredzaamheid) en spelenderwijs nieuwe woorden leren 
(taalontwikkeling). Door de verschillende speelhoeken in het lokaal leren de kinderen de omgeving, 
het materiaal, maar ook andere kinderen kennen. 
 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van competenties, die wij proberen te stimuleren bij uw kind: 
 
Kijk, ik mag er zijn  
Wij geven ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn. Door middel van individuele aandacht te geven 
zowel bij binnenkomst als gedurende dag, zoals bij individuele momenten, verschonen, een op een 
activiteiten, proberen wij het zelfvertrouwen te bevorderen van het kind. Ook door het omgaan met 
anderen leert het kind zijn emotie hanteren in relatie tot zichzelf en anderen. 
 
Kijk, ik voel denk en ontdek  
Door middel van de educatieve activiteiten die voortkomen uit het VVE programma Ben ik in Beeld en 
Puk en Co stimuleren wij de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. 
 
Luister, ik kan het zelf zeggen  
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de ruimte krijgt zich te verwoorden. Wij luisteren naar de 
kinderen en bieden hen taalaanbod, door middel van voorlezen, het stimuleren van onderlinge 
gesprekken zowel op de KDV groepen als de BSO groep. 
 
Kijk, ik kan het zelf het lukt me  
Wij stimuleren de kinderen tot zelfredzaamheid, dit doen we doormiddel van bijvoorbeeld zelfstandig 
laten eten en drinken, zindelijkheidstraining en het leren van hun jas en schoenen aan doen. Om de 
motorische ontwikkeling van de kinderen te stimuleren maken wij gebruik van onze 
buitenspeelruimte. Maar ook bij het verzorgen van onze natuurtuin, door voelen, proeven, ruiken, 
horen en zien, stimuleren wij de zintuigen van de kinderen. 
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Aandacht ofwel gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties 
Wij vinden het belangrijk om de kinderen te leren communiceren. Het samen doen van spelletjes, 
waar de kinderen op elkaar leren wachten is hier een voorbeeld van. Op deze manier geven wij de 
kinderen de mogelijkheid tot het uiten van gevoelens en wensen.  
 
Wij willen deze eigenschappen op twee manieren stimuleren: ten eerste is er de  
groep. Hierbij worden allerlei vaardigheden gestimuleerd: samen spelen, inlevingsvermogen, delen, 
elkaar helpen. Ten tweede gaan we uit van het individu. Elk kind vraagt een andere aanpak en heeft 
andere wensen en talenten, zowel individueel als in de groep. Op het kindercentrum leren we 
kinderen aandacht voor elkaar te hebben. We stimuleren het samenspelen en hierdoor aandacht en 
oog te hebben voor elkaar. Wij vinden het belangrijk om voldoende aandacht voor ouders te hebben. 
Een goede overdracht naar ouders toe is een vorm van aandacht die wij heel belangrijk vinden. 
 
Wij kijken goed naar de kinderen om zo het niveau van het kind in te schatten en hierop  
onze verwachtingen van het kind te baseren. Er is bij de pedagogische medewerkers respect voor het 
natuurlijke egocentrisme van het jonge kind. Ook bij conflicthantering wordt er uitgegaan van de 
mogelijkheden die de kinderen hebben om zelf inzicht te verkrijgen in het ontstaan van het conflict. 
Uiteraard werkt dit bij de jongste kinderen nog niet of in mindere mate dan bij de kinderen van de 
BSO. Dit vergt inzicht van onze pedagogische medewerkers om hun handelwijze aan te passen aan de 
ontwikkeling van het kind. Omdat er uitgegaan wordt van stimuleren en aanbieden, kan het kind op 
zijn eigen niveau en tempo zijn of haar sociale competenties ontwikkelen. 
 
Op de groep bieden we gezamenlijke activiteiten aan, waarbij kinderen leren om op elkaar te 
wachten en om met elkaar te communiceren. Ook vinden wij het belangrijk dat er een 
“groepsgevoel” heerst. Door onderdeel te zijn van een groep kan een kind zijn of haar eigen plekje 
creëren en ontstaat er een balans in het samenzijn. 
 
Divers oftewel kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur eigen te 
maken 
Kinderen moeten nog leren wat goed en kwaad is en wat de normen en waarden van hun 
samenleving zijn. Met de kinderen zijn we iedere dag bezig om ze op een speelse manier normen en 
waarden eigen te maken. 
 
1. Heb respect voor je medemens ongeacht cultuur, religie, sociale achtergrond, etc.  
2. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.  
3. Iedereen is gelijkwaardig. Niemand is meer of minder.  
4. Wees eerlijk en open naar elkaar.  
5. Heb aandacht voor elkaar; wees betrokken, luister naar de anderen, toon belangstelling.  
6. Bied hulp wanneer iemand hulp nodig heeft.  
7. Draag zorg en aandacht voor de omgeving, de natuur en het milieu. Ga zorgvuldig om 

met materialen, zeker wanneer deze niet jouw eigendom zijn.  
8. Neem verantwoordelijkheid voor eigen handelen en de gevolgen daarvan.  
 
Wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie op de groep. De manier waarop we de kinderen 
benaderen is  gericht op leeftijd en ontwikkelingsniveau. De diversiteit van kinderen en erop toezien 
dat ieder kind krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft, heeft te maken met een open houding. Door 
open te staan voor alle kinderen en te observeren waar het kind behoefte aan heeft geven we 
aandacht aan de diversiteit onder de kinderen. Iedere dag is anders op ons kindercentrum, het 
contact met ouders en kinderen verschilt van dag tot dag. Door diversiteit te ervaren als iets positiefs 
en waar we van kunnen leren, proberen wij te laten zien dat ieder kind uniek is. 
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3.3 Dagritme 

 

Dagritme van het KDV 

07.30 uur tot 09.00 uur: U brengt uw kind in de stamgroep of de verzamelgroep (de verticale groep).  
Wij nemen samen met uw kind afscheid en attenderen u erop dat het afscheid in het belang van uw 
kind en uzelf niet te lang duurt. Als uw kind verdrietig of boos is, vangen wij uw kind op. Uiteraard zijn 
we er ook voor u wanneer we merken dat het afscheid nemen u zwaar valt. Daarnaast bent u altijd 
van harte welkom om telefonisch contact met ons op te nemen. Alvorens u weggaat, noteren wij op 
onze daglijst dat uw kind aanwezig is en eventuele bijzonderheden die u aan ons heeft doorgegeven.  
 
9.00-10.00: De kinderen kunnen bij ons tót 09.30 uur gebracht worden, daarna beginnen we met ons 
dagritme en is het prettig dat de groep compleet is. Bij de baby’s volgen we hun eigen ritme. Dat 
betekent dat sommige baby’s lekker naar bed gaan, terwijl andere misschien net wakker worden. We 
gaan met de kinderen aan tafel en starten de dag met een liedje, een verhaaltje, de dagrimte kaarten 
en fruit.  
 
10.00-11.30: De dreumesen en peuters hebben nu ruim de tijd voor een activiteit. Het verschilt per 
thema, kinderen, behoeften en middelen wat ze gaan doen. Soms mogen ze vrij spelen, in de 
verschillende hoeken (thema-hoek, bouwhoek, poppenhoek etc.), dan weer staat een activiteit op 
het programma in het kader van het thema. Er wordt met het aanbieden van de activiteiten gekeken 
naar de behoeften van de kinderen en van de groep en de ontwikkelingsfase waar ze in zitten. De 
grotere baby’s zijn klaar voor een activiteit. Er is tijd om lekker met elkaar en de pedagogisch 
medewerkers op het kleed te spelen en voor de medewerkers een goed moment om de ontwikkeling 
te bekijken en te zien waar zij op in kunnen springen. We proberen ze spelenderwijs uit te dagen om 
elke keer een stapje verder te gaan in de ontwikkeling. Het belangrijkste hierbij is dat we goed kijken 
waar kinderen aan toe zijn. Het heeft geen zin om kinderen iets aan te bieden als ze er nog niet aan 
toe zijn, ze zullen het niet leuk vinden en er ook niet veel van oppikken.  
 
11.30-12.15: Na al dat spelen krijg je trek, dus tijd voor een lekkere en gezonde maaltijd. Er wordt 
rekening gehouden met allergieën en vegetariërs. Bij de maaltijd drinken we melk. We letten op 
goede tafelmanieren zoals niet met volle mond praten en proberen we netjes te eten. Voordat we 
aan tafel gaan met peuters wordt er eerst een boek voorgelezen of liedjes gezongen aan de hand van 
het thema. Ook worden de dagritme kaarten besproken met de kinderen. Bij de baby's zingen we ook 
we ook liedjes die ondersteund worden met gebaren. 
 
12.30-15.00: Na de maaltijd kunnen de kinderen die daar behoefte aan hebben naar bed. Dit is ook 
een moment waarop de kinderen die nog wakker zijn extra activiteiten krijgen aangeboden. De 
pedagogisch medewerkers nemen om beurten pauze. 
 
15.00-16.00: De kinderen gaan aan tafel en we eten en drinken nog wat met zijn allen. 
 
16.00-18.00: Er is nu wederom tijd voor activiteiten, dit kunnen activiteiten zijn die te maken hebben 
met het thema, maar er kan bijvoorbeeld ook buiten gespeeld worden. Tot 18.00 kunnen de kinderen 
opgehaald worden. 
 
  



13-08-2015/2.0 14 van 23 PEDW-00022    

 

Dagritme van de BSO  

De kinderen worden afhankelijk van hun schooltijden opgehaald door de pedagogisch medewerkers. 
Als zij op de locatie zijn krijgen zij de gelegenheid om wat te drinken en fruit te eten. Hierna is er tijd 
om activiteiten te doen. 
 
BSO is vrije tijd, daarom mogen de kinderen ook momenten hebben waarbij ze zelf beslissen wat ze 
willen doen, of juist niets doen. Kinderen die vanuit schoolhuiswerk krijgen en dit op de BSO willen 
doen krijgen hier de ruimte voor. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hier minimaal in 
begeleiden. Op verzoek van de ouder stimuleren wij het kind wel maar dwingen het niet. 
 
NSO: Als de kinderen aankomen op de groep (tussen 15:00 en 16:00), wordt er gegeten en 
gedronken en kinderen krijgen de gelegenheid om hun verhaal kwijt te raken in hun eigen 
stamgroep. Daarna kunnen kinderen vrij spelen en gebruik maken van de verschillende hoeken op de 
groepen, deelnemen aan een aangeboden activiteit of lekker buiten spelen.  
 

Activiteitenaanbod BSO  

Vrije tijd  
BSO is vrije tijd. Daarom mogen de kinderen ook momenten hebben waarbij ze zelf mogen beslissen 
wat ze willen doen of juist niet doen. Dit betekent niet, dat kinderen zich vervelen, maar gewoon 
even willen zitten, hangen of kijken. Als dit lang duurt, stimuleren wij de kinderen wel om wat te 
gaan doen, maar zetten hier niet al te veel druk achter. Het gaat om het belang en welzijn van uw 
kind: als uw kind het maar naar zijn/haar zin heeft.  
 
Buiten spelen  
De kinderen zijn vrij in hun keuze om binnen of buiten te spelen. Buitenspelen is belangrijke voor de 
ontwikkeling van de kinderen en daarom stimuleren wij de kinderen wel om naar buiten te gaan. Als 
de kinderen buiten spelen, mogen ze zelf kiezen wat ze willen gaan doen. Voor het buitenspelen 
hebben wij een aantal omgangsvormen met elkaar afgesproken zoals, let op elkaar,niet met 
step/fietsen tegen iemand aan( rijden), geen zand naar elkaar gooien.  
  
Feesten  
Gedurende het jaar worden diverse feesten gevierd. Deze activiteiten staan genoemd in onze 
jaarplanning. Wij bieden aandacht aan de meest voorkomende feesten zoals Pasen, Kerst en 
Sinterklaas. Deze feesten worden aangevuld met bv de nationale voorlees dagen, dierendag, opa en 
omadag en nog een aantal feesten.  
 
Huiswerk  
Als ouders vragen of hun kind huiswerk mag maken op de BSO, dan krijgt het kind de gelegenheid 
hiertoe en minimale extra begeleiding. Wij stimuleren het kind (op verzoek van ouders) om huiswerk 
te maken, maar dwingen het niet.  
 
Thema’s  
Op de BSO wordt veel met thema’s gewerkt die vaak seizoen gebonden zijn. De thema’s worden 
bedacht door zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers en worden van tevoren 
vastgelegd. Bij de planning wordt opgelet op variatie aansluitend aan de diverse interesses van de 
groep. Voor aanvang van een nieuwe thema periode wordt u op de hoogte gesteld.  
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Workshops  
De BSO ontwikkelt jaarlijks een aantal workshop van zo ’n ongeveer zes weken. De workshops 
worden gegeven op locatie of buiten en door de pedagogische medewerker een externe partner. 
Denk bij het laatste aan sportverenigingen, scholen of de bakker uit de buurt. Het is niet uit te sluiten 
dat tijdens workshops kinderen van diverse BSO’s bij elkaar komen.  
 
Activiteiten tijdens de vakanties  
Tijdens de vakantie periode hebben wij een aangepast programma. Wij organiseren regelmatig een 
uitje met de kinderen en werken aan de hand van een thema. De uitjes kunnen variëren van een 
dagje speeltuin, naar het museum, de bioscoop of een bos wandeling. Het gebeurd ook regelmatig 
dat kinderen van verschillende BSO’s in de vakantie periode samenvoegen voor een bepaalde 
activiteit. Voor de aanvang van een vakantie periode wordt u op de hoogte gesteld van het 
programma.  
 
Activiteiten buiten de basisgroep 
De kinderen worden op de buitenschoolse opvang op papier ingedeeld in basisgroepen. Dit betekent 
echter niet dat er strikt vanuit de basisgroep activiteiten worden gedaan. We denken en werken 
vanuit een locatiegericht aanbod. Hierdoor krijgen kinderen zelf de ruimte om hun keuzes te maken 
bij het invullen van hun vrije tijd. Om wel de geborgenheid en de sociaal emotionele veiligheid te 
garanderen hanteren wij binnen de buitenschoolse opvang het mentorschap. Ieder kind heeft een 
eigen mentor. Daarnaast werken we met een vast team pedagogische medewerkers waardoor de 
kinderen naast hun eigen mentor vertrouwd zijn met alle medewerkers van de locatie. 
 
In vakanties bieden wij de kinderen van de BSO een speciaal vakantieprogramma zaan. Hiervoor 
kunnen BSO locaties samengevoegd worden. Hierbij wordt er rekening gehouden met de leidster-
kind ratio. Tevens worden ouders hier van te voren over geïnformeerd. Bij het samenvoegen zorgen 
we ervoor dat regels en afspraken duidelijk zijn voor de kinderen en dat er altijd een bekende 
pedagogisch medewerker van de eigen locatie aanwezig is, zodat de kinderen een vertrouwd gezicht 
om zich heen hebben. 
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3.4 Maaltijd 

Kiddoozz heeft een voedingsbeleid, waarbij we constant blijven kijken naar nieuwe inzichten en 
aanpassingen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het beperken van zout en suiker in de voeding 
en afwisseling in de maaltijden en in de tussendoortjes. Het gehele voedingsbeleid is op de locatie in 
te zien. Met voedingsallergieën houden we uiteraard rekening. Ook wanneer een kind uit 
geloofsovertuiging iets niet mag eten, is dit geen enkel probleem. 
 
Wanneer alle kinderen binnen zijn starten we met fruit eten. De baby´s krijgen een verse fruit hap. 
Zo begint elk kind de dag gezond, maar toch met iets lekkers.  
 
In het drinken wat we aanbieden proberen we gedurende de dag zoveel mogelijk variatie aan te 
brengen. Elke dag wordt er een beker melk gedronken, meestal bij de brood maaltijd. Daarnaast 
wisselen we siroop, Diksap, thee en water met elkaar af.  We maken gebruik van vaste 
drinkmomenten, maar op warme dagen drinken we vaker met de kinderen. Wanneer een kind 
tussendoor aangeeft dorst te hebben, hoeft hij uiteraard niet tot het volgende drinkmoment te 
wachten.  
 
Tijdens het eten laten we de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig eten. We oefenen met ze hoe je 
een hap met een vork neemt, de oudere kinderen mogen oefenen met smeren met een mes en wij 
helpen waar nodig. In het begin vergt dit nog flink wat oefening, waardoor na het eten dan ook vaak 
de tafel en grond vol met geknoeid eten ligt… Maar de kinderen vinden het geweldig om hun eigen 
bordje leeg te kunnen eten!  
 
De uitdrukking ´zien eten, doet eten´ klopt over het algemeen ook echt bij ons. Kinderen eten op hun 
gemak, en eten daardoor regelmatig hun bord leeg. We laten de kinderen zelf aangeven hoeveel ze 
willen eten, uiteraard zit hier in verband met de gezondheid wel een grens aan.  
Wanneer een kind geen trek heeft, dwingen wij hem niet te eten. We bieden hem het eten later nog 
een keer aan, of laten hem bij het volgende eetmoment wat meer eten. 
 
We vragen ouders om tijdens het trakteren rekening te houden met het voedingsbeleid van 
Kiddoozz. Dit betekent dat wij ouders vragen om gezonde traktaties zonder een overdaad aan suikers 
of zouten. 
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4 Ontwikkelingsgericht werken 
 

4.1 VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) 

Op ons kinderdagverblijf  werken wij met het VVE-programma “Ben ik in Beeld” en “Puk en Co”.  
Dit is een programma voor kinderen tot vier jaar wat gericht is op het versterken van de competenties 
van de medewerkers en aansluiten op de behoeften van het jonge kind. Ontwikkelingsgericht werken 
is één van de speerpunten van dit programma.  
 
Al onze pedagogisch medewerkers hebben de 2-jarige training gevolgd (of volgen deze momenteel) 
en zijn gecertificeerd om met dit programma te mogen werken. Het VVE-programma bestaat uit 
verschillende onderdelen: 
 
Interactie 
Interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers vormt de kern van Ben ik in Beeld. Het 
vraagt een actieve en sensitieve houding van de medewerkers waarin zij gecoacht worden op de 
training en op ons kindercentrum. Aansluiten bij initiatieven en interesses van kinderen is een van de 
vaardigheden die hierbij centraal staat. Dit versterkt het gevoel van veiligheid en welbevinden bij het 
kind en dit is weer bevorderlijk voor de ontwikkeling. De medewerkers proberen de kinderen uit te 
dagen een stapje verder te doen in hun ontwikkeling.  
 
Dagritme 
Het begeleiden van de dagelijkse routines op het kindercentrum is een belangrijk onderdeel van de 
training. Terugkerende momenten zoals verschonen, eten en aankleden zorgen voor een duidelijk 
dagprogramma. Pedagogisch medewerkers leren deze kansen te benutten en op een natuurlijke 
manier interactie uit te lokken. Hierdoor wordt de taalvaardigheid gestimuleerd. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van dagritmekaarten, om de dagindeling voor jonge kinderen te verhelderen.  
 
Themahoeken en spel 
Om kinderen uit te dagen in interactie, taal en spel, werkt het programma met verschillende hoeken. 
Deze hoeken zijn ingericht met prikkelende, echte materialen. Gedurende 6 weken vinden er 
activiteiten plaats die bij het thema en het prentenboek horen, zodat kinderen op verschillende 
manier met dezelfde themawoorden in aanraking komen. Naast het inrichten van uitdagende hoeken 
spelen de pedagogisch medewerkers mee met de kinderen.  
 
Voorlezen met verteltafel 
Interactief voorlezen betekent meerdere keren op verschillende manieren een boek voorlezen. Per 
thema staat een prentenboek centraal. Bij het voorlezen hoort een verteltafel om de verhalen 
visueel te ondersteunen en zo de taalontwikkeling te bevorderen.   
 
Ouderbetrokkenheid 
Wij vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn en blijven bij de thema’s. Door middel van 
onze maandelijkse nieuwsbrief, het whiteboard en tijdens het halen en brengen krijgen de ouders  
informatie over de activiteiten van de thema’s.  
Aan het einde van elk thema, sluiten wij, samen met de kinderen en ouders, dit feestelijk af.  
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4.2 KIJK! 

Om de voortgang en de ontwikkeling van de kinderen bij te houden maken wij gebruik van het 
observatiesysteem “KIJK”, dat aansluit op het VVE-programma. Dit geeft een compleet en visueel 
beeld van de kinderen. Pedagogisch medewerkers hebben allemaal hun eigen mentorkinderen die zij 
observeren. De kinderen worden vanaf de leeftijd van 9 maanden ieder half jaar geobserveerd. Aan 
de hand van deze observatie wordt er een 10 minuten gesprek gehouden, waarin de uitkomsten van 
de observatie met iedere ouder besproken worden. Wanneer de ontwikkeling van uw kind hier 
volgens ons aanleiding toe geeft, of wanneer u dit zelf wenst, kan er een extra observatiemoment 
worden ingelast.  
 

4.3 Opendeurenbeleid 
Regelmatig wordt er een specifieke activiteit aangeboden voor de jongere kinderen en een andere 
keer voor de oudere kinderen. Dan kan het zijn dat uw kindje zijn of haar stamgroep verlaat voor de 
duur van de activiteit verlaat. 
Al die nieuwe indrukken kunnen best vermoeiend zijn, daarom wordt er ook altijd gekeken of het 
mogelijk is op de groep. Dit zal per dag verschillend zijn en zelfs per ochtend of middag.  
 

4.4 Informatieoverdracht, doorgaande lijn, peuter-kleuter 

Er is een peuter-kleuter overdrachtsdocument ontwikkeld. Dit is bedoeld voor kinderen die naar de 
basisschool gaan. Door dit document in te vullen verloopt de overgang van het kindercentrum naar 
de basisschool soepeler en kan de basisschool sneller inspelen op eventuele signalen.  
Het overdrachtsdocument wordt gebruikt voor elk kind dat de overstap maakt naar de basisschool. In 
het overdrachtsdocument wordt van belang zijnde informatie genoteerd over het kind voor de 
overdracht aan de basisschool waar het kind naartoe gaat. Daarbij wordt systematisch het 
ontwikkelingsniveau van het kind op de onderscheiden domeinen aangegeven. Speciale aandacht is 
er voor kinderen die opvallen. Daarmee is er een vroegtijdige signalering en een adequate aanpak 
mogelijk.  
 
Koude overdracht 
Als blijkt dat er geen bijzonderheden zijn die de loopbaan van het kind op school in de weg zullen 
zitten, wordt er een koude overdracht gedaan. Dit houdt in dat het document wordt opgestuurd naar 
de basisschool en er verder geen afspraken gemaakt zullen worden tussen het kindercentrum en de 
basisschool. 
 
Warme overdracht 
Wanneer de informatie t.b.v. de basisschool daartoe aanleiding geeft, wordt er een warme 
overdracht gedaan naar de basisschool. Door middel van het zorgboekje wordt duidelijk waar de 
aandachtspunten liggen voor de basisschool. De pedagogisch medewerker zal zelf het document bij 
de basisschool afleveren en een uitleg geven bij het zorgboekje. Wij vinden het belangrijk dat u, als 
ouder ook bij het gesprek aanwezig zal zijn omdat het om het welzijn van uw kind gaat.  
 
CJG 
Het is goed om zorgkinderen zo vroeg mogelijk op te sporen. Dit voorkomt dat interventies pas in de 
basisschoolperiode kunnen beginnen. 
Door gebruik te maken van deskundigen, zoals pedagoog en maatschappelijk werker, willen we 
zorgpeuters van 3 jaar en ouder helpen, voordat ze de overstap naar het basisonderwijs maken. Door 
eventuele ondersteuning van de maatschappelijk werker kan de brugfunctie tussen het 
kindercentrum, de (aanstaande) basisschool en de eventuele (jeugd)hulpverlening vormgegeven 
worden. 
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4.5 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Kiddoozz hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling voor kindercentra, waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd 
wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. 

Waarom een aandachtfunctionaris? 
Iedereen die beroepsmatig met kinderen en gezinnen werkt is sinds 2013 door de overheid verplicht 
om met een meldcode te werken. Aandacht voor kindermishandeling is belangrijk, de kinderen 
brengen veel tijd door op onze kindercentra en in geval van mishandeling dient er signalering plaats 
te vinden. 

De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen. Onze aandachtsfunctionarissen zijn deskundig op het 
gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen collega’s die een vermoeden hebben 
van kindermishandeling ondersteunen en tevens kunnen zij de ouders bij hulpvragen ondersteunen. 

Wat doet een Aandachtsfunctionaris? 
Wanneer een pedagogisch medewerker afwijkend gedrag of onvoldoende ontwikkeling bij een kindje 
opmerkt, wordt dit in eerste instantie met de ouder besproken. Maar wanneer er geen verbetering 
optreedt, of wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is, zal dit besproken worden met de 
aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris zal de ouders uitnodigen voor een gesprek samen 
met de pedagogisch medewerker. Dit is een gesprek om te inventariseren wat er aan de hand is en 
om richting ouders aan te geven waarom wij ons als kinderopvang organisatie zorgen maken. 

Uiteindelijk streven we naar het vinden van een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we 
intern hulp bieden, maar ook dat we extern hulp vragen. Bij ernstige gevallen zijn wij verplicht een 
melding te maken bij het AMK, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.  
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5 Ouders 
 

5.1 Ouderbetrokkenheid 

Regelmatig worden er ouderavonden georganiseerd in verschillende vormen. Wij vinden het 
belangrijk dat er om de 6 maanden, na de observatie momenten van het kind, een 10 
minutengesprek wordt georganiseerd. Om zo rustig met elkaar de ontwikkelingsvorderingen van uw 
kind te bespreken. 
 
Bij verschillende activiteiten, zoals Paasontbijt, Kinderboekenweek, Sinterklaas vragen wij de ouders 
om hulp. We vinden het leuk als u, op uw eigen manier een steentje kunt bijdragen aan de opvang 
van alle kinderen.  
 

5.2 Oudercommissie 

Kiddoozz  De Beatrix en Beabende heeft een enthousiaste, leuke en meelevende oudercommissie. Zij 
voeren hun taak aandachtig uit en houden regelmatig vergaderingen. De OC heeft een adviserende 
rol en is spreekbuis voor alle ouders van het kindercentrum. Ook helpt en organiseert de OC mee met 
feestjes op het de locatie. Als ouder kunt u een vergadering een keer bijwonen. Minimaal 2 keer per 
jaar heeft de locatiemanager overleg met de oudercommissie. Tussendoor vergadert de 
oudercommissie onderling. De notulen worden openbaar gemaakt aan alle ouders. 
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6 Team en stagiaires 
Het team van de Beatrix  bestaat uit 6 personen. Het team bestaat uit 4 vaste pedagogisch 
medewerkers, een huishoudelijk medewerker en een assistent locatie manager en een 
locatiemanager. 
 
Afhankelijk van het aantal kinderen, werken bij De Beatrix dagelijks twee of drie pedagogisch 
medewerkers op de groep. Op de BSO werkt een medewerker. Wij dragen er zorg voor dat er 
centrum breed altijd voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.  
 
Onze pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen op de 
groep en beschikken allemaal minimaal over een SPW-3 diploma en een Verklaring omtrent Gedrag. 
Daarnaast zijn zij de medewerkers op het kinderdagverblijf geschoold in de VVE methode Ben ik in 
Beeld. 
 
Tevens hechten wij veel waarde aan het opleiden van stagiaires. Zodoende hebben wij op de groep 
een stagiaire.  
 
Inval vanuit het flex-team  
Wanneer een vaste medewerker op vakantie gaat, ziek is, of een vrije dag heeft, is dit soms op te 
lossen door een medewerker te laten ruilen van dag. Op drukke dagen lukt dit niet en hebben we 
inval nodig.  
 
Kiddoozz heeft een flex-team met vaste invalkrachten. Zo zijn de invallers toch vaak al een bekend 
gezicht voor de kinderen en ouders.  Wanneer er inval is op een groep, staat hier ten alle tijden een 
vaste pedagogisch medewerker bij voor de kinderen, dus een vast en vertrouwd gezicht. 
 
Open en professioneel werkklimaat 
Onze medewerkers kenmerken zich door hun professionele en liefdevolle inzet. Met veel 
enthousiasme en motivatie die bepalend is voor de kwaliteit van de opvang en de activiteiten die 
worden geboden aan de kinderen en hun ouders. Wij voelen ons verbonden met de kinderen en hun 
ouders.  
 
Achterwacht 
Indien zich een calamiteit voordoet is er altijd een volwassen persoon bereikbaar als achterwacht. Dit 
betekent voor ons dat er altijd iemand oproepbaar is die binnen 15  minuten ter plaatse kan zijn, om 
de pedagogisch medewerker te steunen en toezicht te houden op de kinderen. De achterwacht voor 
de Beatrix  is kindercentrum Pico Bello. 
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7 Praktische gegevens 

 
Adres en contactgegevens 

Kiddoozz Kinderopvang 
Kinderopvang de Beatrix/ Buitenschoolse opvang de Beabende 
Korenaarstraat 26 
3023 XG Rotterdam 
Tel.nr: 010-7602603 
 
Centraal bureau: 
Eckartstraat 42-52 
3077 XD Rotterdam 
Tel.nr.: 010-2041820 
 
E-mail: info@Kiddoozz.nl 
Site : www.kiddoozz.nl 
 
Contact gegevens basisscholen 
 
CBS de Mozaiek 
Jaap Valkhoffplein 5  
3023 PV Rotterdam 
 T: 010 2440891  
 

De Vierambacht 
Nozemanstraat 75, 
3023 TM Rotterdam 
010-4771883 

http://www.kiddoozz.nl/
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Bijlage 1 Pedagogisch medewerker/kind ratio 
Dagopvang 

 één pedagogisch medewerker per vier aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
één pedagogisch medewerker per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar; 

 Een stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen in een groep van alleen 0-jarigen en 
maximaal 16 kinderen bij samengestelde groepen van 0-4 jaar (waarvan maximaal 8 kinderen 
van 0 jaar, zie ook 1  in de tabel); 

 Voor het maximaal aantal op te vangen kinderen gelden onderstaande ratio’s 

Schema voor de berekening van de pedagogisch medewerker/kindratio (PKR) en maximale 

groepsgroottes bij groepen dagopvang van samengestelde leeftijd. 

Leeftijd PM-ers 
Maximale 

aantal 
PM-er 

Maximale 

aantal 
PM-er 

Maximale 

aantal 
Pm-er 

Maximale 

aantal 

0 tot 1 1 4 2 8 3 12 ---- ---- 

1 tot 2 1 5 2 10 3 15 4 16 

2 tot 3 1 8 2 16 ---- ---- ---- ---- 

3 tot 4 1 8 2 16 ---- ---- ---- ---- 

0 tot 2 1 5 2 9 1 3 14 1 4 16 1 

0 tot 3 1 5 2 10 1 3 15 1 4 16 1 

0 tot 4 1 6 2 12 1 3 16 1 ---- ---- 

1 tot 3 1 6 2 11 3 16 ---- ---- 

1 tot 4 1 7 2 13 3 16 ---- ---- 

2 tot 4 1 8 2 16 ---- ---- ---- ---- 

 

Buitenschoolse opvang 

 Eén pedagogisch medewerker per tien (aanwezige) kinderen; 
 Wanneer kinderen in de leeftijd van 4 tot13 of wanneer enkel kinderen in de leeftijd van 4 tot en 

met 7 jaar in de basisgroep zitten, geldt een maximale groepsgrootte van twintig kinderen;  
 Wanneer enkel kinderen in de leeftijd van 8 tot13 in de basisgroep zitten, geldt een maximale 

groepsgrootte van dertig kinderen. 
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