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VOORWOORD 

Voor u ligt het pedagogisch werkplan van locatie Kiddoozz KDV Charloisse Kerksingel. Dit werkplan 

geeft op overzichtelijke wijze een aantal belangrijke zaken weer over de opvang. U kunt in ons 

werkplan praktische informatie over ons kinderdagverblijf lezen, maar ook hoe wij met de kinderen 

omgaan en waarom wij dit zo doen.  

Wij van Kiddoozz KDV Charloisse Kerksingel zijn van mening dat het succes van de organisatie wordt 

bewerkstelligd door inzet, liefde, professionaliteit en geduld van de medewerkers. Hun 

betrokkenheid en motivatie zijn bepalend voor de kwaliteit van de zorg en activiteiten aan onze 

kinderen en ouders. 

Wij hopen dat dit werkplan meer duidelijkheid biedt aan u als ouder over de werkwijze van Kiddoozz 

KDV Charloisse Kerksingel. 

Tot slot wil ik benadrukken, dat het werkplan altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt 

wanneer dit nodig is. 

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen u en uw kind een plezierige 

tijd bij KDV Kiddoozz Charloisse Kerksingel. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Team van KDV Charloisse Kerksingel 

 

HOOFDSTUK 1 - DE LOCATIE   

         

Kiddoozz BV biedt kwalitatieve opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. 

 

KDV  Kiddoozz Charloisse Kerksingel is gevestigd in een gezellig 

oud deel van de Rotterdamse wijk Charlois. Onze straat loopt 

om een kerk heen. Dit zorgt mede voor de dorpse en gezellige 

sfeer die in de buurt hangt. 

Ons pand heeft een authentieke uitstraling. Door de grote 

ramen valt veel daglicht naar binnen. Voor de kinderen zijn 

deze ramen leuk om te kijken wat er buiten gebeurt en ook 

mede door deze grote ramen  is er een hecht contact met de 

buurtbewoners.  

Kiddoozz Charloisse Kerksingel is een kinderdagverblijf dat midden in de wijk Charlois ligt, het 

kindercentrum is goed bereikbaar met openbaar vervoer, metro, tram en bus. 

KDV Kiddoozz Charloisse Kerksingel is een geregistreerde KDV en staat in de ( LKR) landelijke register 

onder de nummer: 100765853 

 

1.1 HET GEBOUW 

Wat ons kinderdagverblijf erg speciaal maakt, is de 

kleinschaligheid. 

Wij bieden opvang aan 2 verticale groepen: de groene- en de 

paarse groep. 

http://www.kiddoozz.nl/sites/default/files/kerksingel (5).jpg
http://www.kiddoozz.nl/sites/default/files/kerksingel (6).jpg
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Verticale groepen houdt in dat we op deze groepen kinderen opvangen variërend in de leeftijd van 0 

tot 4 jaar. Wij werken dus niet met een aparte baby- en peutergroep. 

Wij zien hier veel voordelen van, onder andere het feit dat kinderen hun hele kinderdagverblijf in 

hun eigen vertrouwde groep blijven en niet opnieuw moeten wennen bij het doorschuiven naar een 

nieuwe groep. 

Ook komt deze situatie dichter bij een gezinssamenstelling: jong en oud speelt met elkaar. De baby´s 

kijken hun ogen uit naar wat de grotere kinderen allemaal doen en de grotere kinderen vinden het 

over het algemeen geweldig om te mogen ´helpen´ met het verzorgen van de baby´s: samen een fles 

geven of de baby troosten wanneer hij huilt. Sommige kinderen die thuis geen broertje of zusje 

hebben, wanen zich hier opeens grote broer of grote zus! 

 

In allebei de groepen kunnen per dag 12 kinderen opgevangen worden. Deze groepen worden per 

dag begeleid door 2 pedagogisch medewerkers. 

 

Op de paarse groep is een eigen keuken aanwezig. De groene groep grenst aan de centrale keuken. 

Zij maken hier dan ook gebruik van. 

 

In deze centrale keuken kookt onze kokkin voor ons op maandag, dinsdag , woensdag  en vrijdag een 

warme maaltijd, die wij tussen de middag met elkaar eten. 

 

Regels op de groep 

Hier zijn onze groepsregels uit voortgevloeid: 

 We lopen op de groep 

 We spelen samen met het speelgoed 

 We zijn lief voor elkaar en helpen elkaar 

 Als iemand verdrietig is troosten we hem/haar 

 We luisteren naar elkaar 

 Ruzies praten we uit met elkaar 

 Tijdens het eten zitten we aan tafel op onze billen 

 We gaan goed om met het speelgoed zodat het heel blijft 

 We houden het speelgoed in de hoeken waar het hoort 

 We ruimen na het spelen / voor het eten het speelgoed weer op 

 We spreken op het kinderdagverblijf Nederlands met elkaar 

 In de lees hoek lezen we, of doen we andere rustige spelletjes 

 

1.2 BUITENRUIMTE 

Buitenspelen  is goed voor de ontwikkeling van de kinderen . 

Voor ons kinderdagverblijf hebben wij een gezellige buitenruimte, waar we vaak met de kinderen te 

vinden zijn. Ons streven is om elke dag minimaal eenmaal met de kinderen een frisse neus te halen.  

Onze buitenruimte is goed afgesloten, met een hoge toegangspoort. In deze deur zitten ramen, zodat 

we tijdens het buitenspelen contact kunnen hebben met de buurtbewoners, die regelmatig naar de 

kinderen zwaaien. 

Naast voldoende ruimte om te fietsen en steppen, hebben we een glijbaan en een klimtoestel staan. 

De vloer richting de poort loopt licht af, waardoor de kinderen het leuk vinden hier vanaf te rennen.  
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Buurt buitenspeelplaats/tuin 

In de vakantie/zomer periode wordt ook gebruik gemaakt van de speeltuin die op 5 minuten 

loopafstand van de locatie gelegen is.  

Ouders worden in het intake gesprek op de hoogte gesteld van de afspraken t.a.v. het naar buiten 

gaan met kinderen. Gedurende het spelen houden de medewerkers toezicht op de kinderen, maar 

spelen ook tegelijkertijd mee met de kinderen. 

Voor een goed verloop van buitenspelen gelden er heldere afspraken tussen pedagogisch 

medewerkers en kinderen t.w.: 

 Twee aan twee lopen (in een rij achter elkaar) 

 Op teken van de medewerkers de straat oversteken 

 Indien zwerfvuil op de stoep aanwezig is en gevaarlijk kan zijn voor de kinderen, wordt dit 

opgeruimd door de medewerkers en in een zakje gedaan  

 Voor het betreden van de buitenspeelplaats worden de afspraken met de kinderen herhaald: 

we gaan niet klimmen op de schutting, we blijven binnen de speelplaats 

De allerkleinsten mogen gezellig mee in de kinderwagen en/of bolderwagen. 

HOOFDSTUK 2 - DE GROEPEN 

2.1 HET KDV 

Kiddoozz KDV Charloisse Kerksingel heeft twee verticale  groepen, met 

kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar.  

De kleine kinderen leren van de grote kinderen en de grote kinderen leren 

zorgzaam te zijn voor de baby’s of de allerkleinsten. Bijvoorbeeld samen 

een huilende baby troosten met de medewerker. 

 

2.2 DE STAMGROEPEN 

Ieder kind wordt opgevangen in een vaste stamgroep met eigen groepsruimte. 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. 

Daarnaast zijn in het kindercentrum ruimtes waar vaste activiteiten plaatsvinden zoals bijv. 

speelhoek, leeshoek, poppenhoek en speelruimte. In de verschillende hoeken is er een balans tussen 

rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, spannend en veilig. De eigen groepsruimte is een 

herkenbare en vertrouwde plek voor het kind.  

Op het white board op de groepen staat omschreven welke pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. 

 

De vaste medewerker van de stamgroep is op de groep aanwezig. 
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Het kan in de week gebeuren dat er op alle 2  de stamgroepen weinig kinderen aanwezig zijn. 

Er zal dan een bewuste keuze worden gemaakt om met 1 stamgroep te werken met van elke groep 

een vaste medewerker, afhankelijk van het PKR en wel om de volgende redenen: 

1. Vanuit het vier-ogenprincipe-en oren principe. Het beter mee kunnen kijken en luisteren op de 

groep 

2. Vanuit de ontwikkelingsgebieden 

3. Aandacht voor het welbevinden van het kind 

 

2.3 VASTE GEZICHTEN PRINCIPE 

Om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en te waarborgen zijn er vanuit de overheid een 

aantal kwaliteitseisen opgesteld die verspreid over 2018 en 2019 worden ingevoerd. Deze 

kwaliteitseisen worden gebundeld in de IKK; innovatie kwaliteit kinderopvang. 

Een van die regels richt zich op de opvang van kinderen van o nul jaar. Vanaf januari 2018 geldt het 

twee vaste gezichtenprincipe. Dit betekent dat er iedere dag tenminste een vaste pedagogisch 

medewerker aanwezig is. Deze maatregel zorgt voor voorspelbaarheid en daarmee rust en 

emotionele veiligheid voor de allerkleinsten. Het zorgt er ook voor dat het welbevinden en de 

ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd kan worden. 

 Verder proberen we zoveel mogelijk dezelfde invalkracht in te zetten in geval van ziekte of verlof.  

Twee vaste gezichten principe voor 0 jarige kinderen 

Om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en te waarborgen zijn er vanuit de overheid een 

aantal kwaliteitseisen opgesteld die verspreid over 2018 en 2019 worden ingevoerd. Deze 

kwaliteitseisen worden gebundeld in de IKK; innovatie kwaliteit kinderopvang. 

Een van die regels richt zich op de opvang van kinderen van o nul jaar. Vanaf januari 2018 geldt het 

twee vaste gezichtenprincipe. Dit betekent dat er iedere dag tenminste een vaste pedagogisch 

medewerker aanwezig is. Deze maatregel zorgt voor voorspelbaarheid en daarmee rust en 

emotionele veiligheid voor de allerkleinsten. Het zorgt er ook voor dat het welbevinden en de 

ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd kan worden. 

Verder proberen we zoveel mogelijk dezelfde invalkracht in te zetten in geval van ziekte of verlof 

2.4 ACTIVITEITENAANBOD 

Wij bieden zowel structureel als incidenteel activiteiten aan. De structurele activiteiten zijn 

vastgelegd in de jaarplanning en in het VVE-programma. De incidentele activiteiten vinden dagelijks 

plaats, aangepast aan de kinderen, het moment en de mogelijkheden van die dag. 

Buiten spelen 

Wij streven ernaar om dagelijks met de kinderen naar buiten te gaan.  Als de kinderen buiten spelen, 

spelen de pedagogisch medewerkers met de kinderen of mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen 

gaan doen. Daarbij hanteren wij regels als: 

 niet met fietsen tegen iemand aan rijden 

 geen zand naar elkaar gooien 

 op de billen glijden en niet gaan staan op de glijbaan 

 geen kinderen duwen die op de glijbaan zitten 

Feesten 

Ieder kinderdagverblijf organiseert jaarlijks een groot feest in de zomer, dit wordt het zomer feest 

genoemd. Hierbij worden ook de ouders en de oudercommissie ingeschakeld. Ook worden de 

gebruikelijke feesten gevierd zoals, Pasen, Kerst, Suikerfeest en Sinterklaasfeest. Hoe uitbundig iets 
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wordt gevierd, hangt af van de samenstelling van de groep. Zijn er veel kleintjes, dan wordt het wat 

rustiger gevierd. 

 

Thema’s 

In het kader van het VVE-programma, hebben wij zo’n eenmaal in de zes weken een ander thema. 

Uitgezonderd de zomerperiode, dan duurt een thema doorgaans langer. Soms worden de ouders 

erbij betrokken en wordt aan hen gevraagd iets van thuis, in het kader van het thema, mee te nemen. 

De thema’s worden per locatie bedacht en jaarlijks vastgelegd. Aan eind van een thema, streven wij 

ernaar om een ouderactiviteit te organiseren. 

 

Uitstapjes & Wandelen 

Soms vinden er uitstapjes plaats met de kinderen. In de vakantieperiode kan dit vaker  plaatsvinden. 

Of wij gaan wandelen, hangt af van het aantal kinderen dat aanwezig is en van hun leeftijd. Een 

geliefd uitstapje is de kinderboerderij en de speeltuin. In het werkplan worden de regels beschreven 

bij het maken van een uitstap.  

 

Verjaardagen 

De verjaardag van ieder kind wordt gevierd. De groep en een stoel worden versierd. Er wordt een 

verjaardagsmuts gemaakt en er worden verjaardagsliedjes gezongen. Het jarige kind krijgt ook een 

cadeau. Er kan door het kind worden getrakteerd, maar liever niet teveel snoep. Als de ouder(s) / 

verzorger(s) wensen, kunnen er op verzoek foto’s worden gemaakt. 

 

2.5 GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG, VIER OGEN EN ACHTERWACHT 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 

het welbevinden van een kind. Er zijn verschillende maatregelen van kracht om dit gedrag samen 

met elkaar te voorkomen en er zijn richtlijnen waarin wordt beschreven hoe te handelen als we 

merken dat het toch gebeurt. 

Deze maatregelen of interventies kunnen worden onderverdeeld in verschillende niveaus; het 

groepsniveau, het teamniveau en het beleid en protocollen. 

 

Groepsniveau 

We vinden het belangrijk om kinderen te leren hoe zij met elkaar om kunnen gaan. Bij de peuters 

begint dit met het leren omgaan met kleine alledaagse conflicten. Wij moedigen de kinderen aan om 

hun gevoel naar de ander uit te spreken. 

De pedagogisch medewerker speelt hierin een begeleidende rol en zorgt ervoor dat de kinderen op 

zulke momenten naar elkaar luisteren. Kinderen leren spelenderwijs dat hun gedrag effect kan 

hebben op een ander. Ze leren hun grenzen aan te geven en naar de ander te kuisteren. Kinderen 

leren op deze manier welk gedrag wel en niet toelaatbaar is. 

 

Teamniveau 

Wij hebben een open aanspreekcultuur binnen het team. Medewerkers zijn met elkaar vertrouwd en 

durven elkaar aan te spreken indien iets opvalt. Dit wordt ook tijdig doorgegeven aan de 

leidinggevende zodat er eventuele vervolgstappen kunnen worden genomen. 

Tijdens het avond-overleg is er structureel aandacht voor het onderwerp grensoverschrijdend gedrag 

en de maatregelen die van kracht zijn om dit zoveel mogelijk te beperken. Zoals bijvoorbeeld het 

vierogen-principe en de achterwacht die hieronder uitgebreid worden beschreven. 
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Beleid en protocollen 

Er zijn verschillende protocollen die richting kunnen geven aan het handelen van de pedagogisch 

medewerkers. Deze worden uitgebreid beschreven in het beleidsstuk veiligheid en gezondheid.  

 

Het vierogen-principe 

Het vierogen-principe is een aanbeveling van de Commissie Gunning in het belang van de veiligheid 

van de kinderen in de kinderopvang 

In de dagopvang is het wettelijk verplicht het vierogen-principe toe te passen. 

 

In grote lijnen betekent dit dat er zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat er één medewerker 

voor een langere periode alleen staat op de groep. Het advies is om ervoor te zorgen dat er altijd 

iemand mee kan kijken of luisteren. 

Deze maatregelen moeten de kans op grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk beperken. 

  

Op de locatie CHK  zijn er onder normale omstandigheden altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig. 

De groepen grenzen aan elkaar waardoor je gemakkelijk contact met elkaar kan maken. 

De groep die wat verder in het pand ligt, wordt regelmatig bezocht door de andere aanwezige 

medewerkers. 

De slaapkamers zijn voorzien van meerdere doorkijk- ramen waardoor je naar binnen kunt kijken. 

Daarnaast zijn er in beide slaapkamers babyfoons en camera’s aanwezig waardoor pedagogisch 

medewerkers te alle tijden kunnen meeluisteren en kunnen opmerken of kinderen zorg nodig 

hebben. 

 

Het vier ogen principe wordt jaarlijks met de oudercommissie besproken, de maatregelen worden 

geëvalueerd en er worden indien nodig plannen gemaakt voor het jaar erop. 

 

De achterwacht 

Als het in uitzonderlijke gevallen voorkomt dat er maar een volwassene op de locatie aanwezig is dan 

moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit betekent dat er in geval van calamiteiten 

iemand binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn.  

 

Medewerkers en vier ogen principe 

Om de 4 à 6 weken hebben wij Team Overleg. Het vier ogen principe is een vast agenda punt. 

Medewerkers worden ingelicht en geïnstrueerd hoe om te gaan met het vier ogen principe.  

Punten zoals effectief  inroosteren van medewerkers, meekijken op de groep, ondersteuning, 

feedback geven aan collega’s, zijn vaste punten. 

 

Vier ogen principe op facilitair gebied 

*Op onze locatie hebben wij  ramen met inkijk op de groepen. 

*Er is een camera bij de ingang geplaatst zodat pedagogisch medewerkers kunnen zien   

  wie er voor de deur staat.  

 

2.6 WENNEN 

Op het moment dat kinderen op een buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf geplaatst worden, 

of intern doorstromen naar een andere groep of naar de BSO, krijgen de kinderen de gelegenheid om 
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te wennen op de nieuwe groep. Het kind maakt dan kennis met de nieuwe omgeving, de kinderen en 

de pedagogisch medewerkers. 

De wenmomenten worden met de ouders besproken in het intakegesprek en de ouders krijgen de 

afgesproken wentijden mee in een brief. 

De meeste kinderen op de babygroep stromen door naar een andere groep zodra zij 18 of 24 

maanden zijn. De doorstroommomenten zijn beschreven in het protocol “Wennen”, waarbij wordt 

uitgegaan van maximaal vijf wenmomenten. Dit wenschema krijgen de ouders mee. Overigens kan 

incidenteel het doorstroommoment van een kind worden vervroegd of verlaat in overleg met de 

mentor en ouders, indien de ontwikkeling van het kind dat wenselijk maakt. 

Per groep kan maximaal één kind wennen per dagdeel. 

 

2.7 BRENGEN EN HALEN 

U kunt uw kind vanaf  07.30 uur bij ons op KDV Charloisse Kerksingel  brengen en u dient uw kind 

voor 18.00 uur op te halen.  

In het belang van uw kind vragen wij u om uw kind ’s ochtends op vaste tijden voor 9.30 uur te 

brengen. Dan kan uw kind meedoen met het dagprogramma. Indien u uw kind (eren) na 09:30 uur 

wenst te brengen, vragen wij u dit telefonisch door te geven. Wellicht ten overvloede melden wij dat 

het dagprogramma niet aangepast wordt. Dus als de kinderen na een “tussendoortje” gebracht 

worden, dan missen ze deze. Wilt u hier rekening mee houden? Dit houdt ook in, dat indien de 

kinderen later dan 09.30 uur in de ochtend gebracht worden, er ook geen overdracht plaats kan 

vinden.  

Mocht u buiten de breng- en haaltijden ons kinderdagverblijf willen bezoeken, dan verzoeken wij u 

vriendelijk om dit eerst te overleggen met de pedagogisch medewerkers. 

De 3 uurs regeling 

Om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en te waarborgen zijn er vanuit de overheid een 

aantal kwaliteitseisen opgesteld die verspreid over 2018 en 2019 worden ingevoerd. Deze 

kwaliteitseisen worden gebundeld in de IKK; innovatie kwaliteit kinderopvang. 

Een van die regels richt zich op de tijden waarop er mag worden afgeweken van de beroepskracht-

kind-ratio, zie bijlage 1. 

In totaal mag er 3 uur per dag worden afgeweken. Op de Charloisse Kerksingel  kunnen wij in de 

ochtend tussen 7.30  en 8.30 uur afwijken en tussen de middag mag er 2 uur worden afgeweken, 

bijvoorbeeld tussen 12.30 en 14.30. 

Wij hebben ervoor gekozen om aan het eind van de dag niet af te wijken, omdat op dat tijdstip de 

ouders vaak gelijktijdig binnen komen en dan een goede overdracht van de medewerkers moeten 

krijgen.  

In de praktijk kan het echter voorkomen dat we maar 2 uur afwijken doordat er minder kinderen 

worden opgevangen in het eerste uur, we wijken  dan niet af van het leidster/kind ratio. 

Deze regel geld alleen voor de verhouding tussen het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers, 

het 4 ogen principe komt niet in het gedrang. 

 

2.8 UW KIND AFMELDEN 

Vriendelijk verzoeken wij u om uw kind(eren) minimaal een dag van te voren af te melden bij een  

pedagogisch medewerker indien uw kind(eren) niet naar het KDV kom(t)(en). I.v.m. de inzet van 
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personeel en het dagritme van de kinderen verzoeken wij u uw kind(eren) uiterlijk dezelfde dag voor 

09.30 uur af te melden.  

2.9 EXTRA OPVANG 

Indien u naast uw vaste opvangdagen gebruik wilt maken van extra opvang kan dat door middel van 

het afnemen van extra dagdelen. De pedagogisch medewerkers bepalen of er op de groep ruimte is 

voor het kopen van een extra dagdeel. In overleg met de pedagogisch medewerkers kunt u een dag 

ruilen. Voor het aanvragen van de ‘ruildag’ moet u contact opnemen met de leidinggevende van de 

locatie.  

HOOFDSTUK 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 voorkomt 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 PEDAGOGISCH HANDELEN EN RICHTINGGEVERS  

Hieronder vindt u enkele kernwaarden van onze pedagogische werkwijze.  

 liefde en geborgenheid 

 gezag, gehoorzaamheid en discipline 

 actieve ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

 wederzijds respect 

 rust, regelmaat en reinheid (de 3 R ’n) 

Wij zijn van mening dat bovengenoemde waarden belangrijk zijn in het stimuleren en begeleiden van 

kinderen in elke leeftijdscategorie. Het primaire doel van het pedagogisch handelen is een gedegen 

bijdrage leveren aan de algemene ontwikkeling van het kind dat uiteindelijk tot een zelfstandig, 

evenwichtig en zelfbewust individu kan leiden. De volgende 4 thema’s gelden als een rode leidraad in 

het pedagogisch werken met kinderen door de pedagogisch medewerkers van onze 

kinderdagverblijven.  

 

Thema 1: het bieden van een veilig klimaat aan het kind 

De zogenaamde 3 R ’n zal bij velen wellicht ouderwets klinken. Toch zijn wij van mening dat deze 

goede hulpmiddelen zijn in het pedagogisch handelen. Structuur en regelmaat brengen rust en 

duidelijkheid in de groep. Kinderen hebben er baat bij. Het is voor hen overzichtelijk. Ze weten waar 

de grenzen liggen en welke regels gehanteerd worden in de groep. Regelmaat en structuur geven de 

kinderen een zekere mate van veiligheid en geborgenheid. Het dagprogramma is een uitstekend 

middel om structuur en regelmaat te brengen in de dagelijkse praktijk van de groep. 
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Thema 2: het begeleiden van het individuele kind 

Bij de jongste kinderen wordt uiteraard het dagschema gevolgd, dat door de ouders/verzorgers 

wordt aangegeven. Ook de slaaptijden worden aangepast aan de ontwikkelingsfase en leeftijd van 

het kind. In de babygroep wordt rekening gehouden met het individuele ritme van de kinderen. De 

wat oudere kinderen gaan langzamerhand het ritme van het kinderdagverblijf overnemen.  

 

Thema 3: het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

In ons werk moedigen we de kinderen aan om zo veel mogelijk zelf te doen. Het doel hiervan is dat 

het kind positief over zichzelf denkt en in staat is voor zichzelf te zorgen. Als het een keer voor komt 

dat een kind iets niet wil doen, dan dwingen we het kind niet. Maar vertellen het kind waarom wij 

bepaalde dingen van hem vragen. Ook houden we de leeftijd en de ontwikkelingsfase hierbij goed in 

de gaten. 

 

Thema 4: Het begeleiden van de emotionele en sociale ontwikkeling 

De kinderen in onze kinderdagverblijven krijgen te maken met groepsopvoeding. Wat hier van belang 

is, is het sociaal gewenst gedrag. Hieronder verstaan wij: het leren luisteren naar elkaar, het samen 

spelen, het leren omgaan met conflicten, het onderzoeken van de 

grenzen, het respecteren van een ander, enz. Kortom alles wat te maken 

heeft met het normaal functioneren in een groep. De pedagogische 

medewerker zal proberen de kinderen duidelijk te maken dat er een 

verschil kan zijn tussen de thuissituatie en het kinderdagverblijf. Bij de 

begeleiding van het kind in zijn/haar sociale en emotionele ontwikkeling 

wordt aandacht geschonken aan de pedagogische begrippen zoals 

zelfbeschikking (zelf kunnen kiezen), zelfhandhaving (assertiviteit), 

zelfcontrole (eigen begeleiding) en het bijdragen aan een positief 

zelfbeeld van het kind.  

Zij doen dit door middel van bijvoorbeeld (educatieve) spelletjes, activiteiten en het creëren van 

uitdagende ontdekkingspellen. De pedagogisch medewerkers maken regelmatig videobeelden, 

waarop zij volgen hoe de kinderen met elkaar omgaan en of alle kinderen goed meedoen. De 

videobeelden worden ook gebruikt om de interactie tussen pedagogisch medewerkers en de 

kinderen te evalueren, waarbij het vooral gaat om het benoemen van positieve zaken en het geven 

van eventuele tips ter verbetering. Onderdeel van BIIB is Puk . Samen met de vrolijke handpop Puk 

wordt op speelse wijze aandacht besteed aan taal en eenvoudige beginselen van rekenen. Beide 

programma’s BIIB vormen een gedegen voorbereiding en goede aansluiting op de basisschool.  

 

 3.3 HET DAGRITME 

De dag indeling wordt met de kinderen beleefd, dit doen wij bij KDV Kiddoozz  Charloisse Kerksingel  

door gebruik te maken van de dagritme kaarten, wij stimuleren de kinderen om mee te doen en ook 

weten de kinderen wat er gaat gebeuren en op welk moment. De dagritme kaarten hangen op alle 

groepen. 

     

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&cad=rja&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=6Y250ZXHxbgBIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=Dz9AUaX1Bo_L0AXpvIDICA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&cad=rja&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=6Y250ZXHxbgBIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=Kj9AUe-VPNCr0AX86YHYDg&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=6Y250ZXHxbgBIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=QD9AUbuXFOOh0QWIwYGIAQ&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=e7r4lGTyUQ230M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=Zj9AUdnCEpOR0QX9hYCgDw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dagritmekaarten+ben+ik+in+beeld&source=images&cd=&cad=rja&docid=mMJce8mZwb3NnM&tbnid=e7r4lGTyUQ230M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.benikinbeeld.org/extras&ei=kT9AUdHDIoaW0QW37oC4CA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG-QDE9y0jcC3bsnWntgHrQvwy_Nw&ust=1363251233196512
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De baby’s  

De dagindeling wordt met de kinderen samen besproken door 

gebruik te maken van dagritme kaarten. Op deze manier worden 

de kinderen gestimuleerd om mee te doen en weten zij hoe hun 

dag eruit ziet. De dagritme kaarten hangen op alle groepen en 

worden iedere dag gebruikt. Wanneer de kinderen om 7:30 uur 

binnen komen wordt er een ontbijt aangeboden. Kinderen die al 

hebben gegeten kunnen vrij spelen of meedoen aan een activiteit 

die aangeboden wordt. Het kan ook voorkomen dat er buiten 

wordt gespeeld. Om 08:00 uur start iedereen op hun eigen groep. Het dagprogramma start op elke 

groep om 09:30 uur met het fruitmoment. Na het fruitmoment zal er een verschoon/plasronde 

worden gedaan. In het ochtenddagdeel worden er verschillende activiteiten aangeboden waar 

kinderen aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten kunnen zowel binnen als tijdens het buitenspelen 

aangeboden worden. We werken met verschillende thema’s en daarbij horende ontwikkeldoelen 

waarnaar verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten worden georganiseerd. Om 11:30 uur is 

het tijd voor de warme maaltijd. Alleen op woensdag is er een broodmaaltijd voor de kinderen. Na 

het eten gaan de kinderen die behoefte hebben slapen. Alle groepen beschikken over een eigen 

slaapkamer met voldoende slaapplaatsen. De kinderen die wakker blijven kunnen lekker blijven 

spelen op hun eigen groep. Kinderen die wakker blijven krijgen een gerichte activiteit aangeboden 

(opbrengst gericht werken). Wanneer de kinderen uit bed komen, wordt er eerst aangekleed. We 

stimuleren de kinderen op een speelse manier om zichzelf aan en uit te kleden. Wanneer iedereen 

weer is aangekleed is het tijd voor een eet- en drinkmoment. Kinderen krijgen cracker(s), beschuit, 

ontbijtkoek, yoghurt en dergelijke aangeboden. Daarnaast drinken de kinderen melk, thee, water 

en/of lichte siroop. Na het eten en drinken is het weer tijd om te spelen en dat kan een gerichte 

activiteit zijn of vrij spel. We stimuleren de kinderen om zelf een keuze te maken waar of in welke 

hoek ze willen spelen. Vanaf 16:00 uur worden de eerste kinderen weer opgehaald en afhankelijk van 

het contract wat ouders hebben, kan dit tot 18:00 uur. Om 17:30 schuiven de kinderen aan tafel en 

krijgen zij wat te drinken en/of een gezonde snack aangeboden. De overdracht kan zo op een rustige 

manier worden gegeven. Om 17:30 uur worden, net zoals in de ochtend, de groepen samengevoegd. 

De babygroepen voegen samen en de peutergroepen voegen samen met de dreumesgroep.  

 

3.4 DE 3 UURS REGELING 

 Om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en te waarborgen zijn er vanuit de overheid een 

aantal kwaliteitseisen opgesteld die verspreid over 2018 en 2019 worden ingevoerd. Deze 

kwaliteitseisen worden gebundeld in de IKK; innovatie kwaliteit kinderopvang.  

 

Een van die regels richt zich op de tijden waarop er mag worden afgeweken van de 

beroepskrachtkind-ratio. Wij hanteren de regels conform de vastgestelde rekentool: rekentool 

beroepskracht/kind ratio. Deze regel geldt alleen voor de verhouding tussen het aantal kinderen en 

pedagogisch medewerkers, het 4 ogen principe komt niet in het gedrang. In totaal mag er 3 uur per 

dag worden afgeweken. Op deze locatie wijken wij in de ochtend tussen 7:30 en 8:30 uur af. Tussen 

de middag mag er 2 uur worden afgeweken. Wij wijken af tijdens de pauzemomenten tussen 12:30 

en 14:30 uur. In de praktijk kan het echter voorkomen dat we maar 2 uur afwijken namelijk tussen 

12:30 en 14:30 uur doordat er minder kinderen worden opgevangen in het eerste uur waarin wij 

afwijken tussen 07:30 en 08:30 uur. Elke maand evalueren wij in een teamoverleg of de 

https://www.1ratio.nl/bkr/#/
https://www.1ratio.nl/bkr/#/
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afwijkingsmomenten nog passen bij het breng- en haalgedrag van de ouders. Wij registreren het 

breng -en haalgedrag van de ouders op daarvoor bestemde formulieren. 

 

3.5 MAALTIJD 

Bij  Kiddoozz Charloisse Kerksingel wordt vier keer per week een warme maaltijd aangeboden tussen 

de middag . De maaltijden worden verzorgd door onze huishoudelijk medewerker . Dit is een 

onderdeel van onze goede dienstverlening.  

De andere dag krijgen de kinderen een brood/ pannenkoekmaaltijd aangeboden. Alle kinderen 

krijgen op het kinderdagverblijf voldoende te drinken, fruit en tussendoortjes. Vanuit een 

pedagogische aanpak, kan het gezamenlijk eten een stimulans zijn voor kinderen die moeite hebben 

om een gebalanceerd eetpatroon te hanteren. We houden uiteraard rekening met 

voedingsallergieën van de kinderen en ook wanneer uw kind uit geloofsovertuiging iets niet mag 

eten. 

Op locatie hangt er een menu kaart waarop aangegeven wordt wat er welke dag gegeten wordt. 

Wij adviseren u om het snoepen tot een minimum te beperken. Wij staan achter het aanleren van 

een gezond eetpatroon. Daarom raden wij u af om uw kind snoep mee te geven naar het 

kinderdagverblijf. Het meegeven van kauwgom en snoep is, vanwege veiligheid en hygiëne, ten 

strengste verboden. 

 

HOOFDSTUK 4 - ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN 

4.1 VVE PROGRAMMA (VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE) 

Kiddoozz Charloisse Kerksingel werkt met een VVE programma, namelijk ‘Ben ik in Beeld’ (hierna BIIB) 

en met UK en Puk.  Met behulp van dit programma stimuleren de pedagogisch medewerkers de 

ontwikkeling van de kinderen. Zij doen dit door middel van bijvoorbeeld (educatieve) spelletjes, 

activiteiten en het creëren van uitdagende ontdekkingspellen. De pedagogisch medewerkers maken 

regelmatig videobeelden (video interactie begeleiding), waarop zij volgen hoe de kinderen met elkaar 

omgaan en hoe de collega’s hierop reageren en/of handelen. De videobeelden worden gebruikt om 

de interactie tussen pedagogisch medewerkers en de kinderen te evalueren, waarbij het vooral gaat 

om het benoemen van positieve zaken en het geven van eventuele tips ter verbetering. Onderdeel 

van BIIB is Puk. Samen met de vrolijke handpop Puk wordt op speelse wijze aandacht besteed aan 

taal en eenvoudige beginselen van rekenen. 

 

Aan de hand van Ben ik in Beeld en Puk  is onze themaplanning opgesteld. Elk thema duurt 6 weken, 

waarna er een overgangsweek is voordat er aan het nieuwe thema wordt begonnen. Bij elk thema 

krijgen de kinderen activiteiten aangeboden die aansluiten op het thema. De kinderen leren 

spelenderwijs nieuwe woorden. 

In de ochtend hebben we van  9:30 tot 11:30 uur VVE activiteiten. En in de middag van 14:30 tot 

16:30 uur bieden we opnieuw VVE activiteiten aan. Dit gebeurt door medewerkers met taal op 3F 

niveau en een VVE opleiding.   

Het interactief voorlezen is een onderdeel van Ben ik in Beeld wat we toepassen bij het 

kinderdagverblijf. Hierbij wordt een prentenboek, passend bij het thema voorgelezen. Tijdens het 

voorlezen gaat de pedagogische medewerker het gesprek aan met de kinderen. 

Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van de vertelkoffer.  

Dit programma, BIIB vormt een gedegen voorbereiding en goede aansluiting op de basisschool. 
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4.2 OPBRENGSTGERICHTWERKEN 

Opbrengstgericht werken helpt ons de ontwikkelingskansen van kinderen optimaal te benutten.  

We weten dat kinderen verschillen in hun ontwikkelingsbehoeften. Waar het ene kind sociaal-

emotioneel al ver is, is het andere kind op het gebied van taal misschien sterker. Om kinderen goed 

te ondersteunen in hun ontwikkeling, willen we ons aanbod afstemmen op hun ontwikkelingsniveau. 

OGW is een continu proces en daarmee een werkwijze in beweging. 

Opbrengstgericht werken is systematisch en doelgericht werken op basis van verzamelde gegevens 

over de kinderen.  

Opbrengstgerichtwerken wordt samen met Ben ik in Beeld en Uk en Puk toegepast zodat de diverse 

ontwikkelingsgebieden goed aanbod komen gedurende het thema. 

 

4.3 LEKKER FIT! 

Onze locatie is een lekker fit locatie. Medewerkers hebben in een training geleerd hoe wij op het 

kinderdagverblijf meer kunnen bewegen, gezonder kunnen eten en drinken en hoe wij samen 

kunnen werken aan een gezondere levensstijl.  

In de praktijk betekent dit dat wij dagelijks lekker-fit activiteiten aanbieden, dit zijn hartslag 

verhogende activiteiten waarbij de kinderen echt goed in beweging komen. We startten de dag 

bijvoorbeeld altijd met een dans-activiteit, samen dansen en plezier hebben en tegelijkertijd werken 

aan onze fitheid. 

Daarnaast wordt er elke dag een beweeg-activiteit aangeboden gekoppeld aan het VVE-thema van 

dat moment. 

Naast veel bewegen is gezond eten ook een aandachtspunt binnen lekker fit. Zoals in ons 

voedingsbeleid te lezen is bieden wij gezonde gebalanceerde maaltijden aan. 

Wij zijn ook erg blij met onze moestuin waarin wij elk jaar weer groenten, fruit en kruiden zaaien en 

oogsten. 

 

Dit zijn de 5 Lekker Fit pijlers waar wij ons aan houden.  

1 Wij bewegen intensief minimaal 30 minuten per dag.  

2 Wij gaan elke dag naar buiten. 

3 Wij eten gezond: veel groenten en fruit 

4 Wij drinken veel water: geen sapjes, weinig siroop. 

5 Wij werken samen met ouders: wij informeren u over het programma en vinden het 

fijn als u met ons mee wilt denken over het fit maken van onze locatie 

In de hal hangen traktatie-tips voor verjaardagen. Want ook trakteren doen wij lekker-fit! Bij een 

feestje hoort natuurlijk een lekkernij maar zoals lekker-fit zegt 1 is genoeg en klein is ok! 

 

4.4 OMGAAN MET RISICO’S  

Er zijn verschillende risicofactoren binnen het kinderdagverblijf die kunnen leiden tot ernstige 

ongevallen en incidenten. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken zijn er aantal maatregelen 

van kracht, deze worden beschreven in het beleidsstuk Veiligheid en Gezondheid.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de fysieke veiligheid denk hierbij aan de veiligheidseisen 

van de bedden, de sociale veiligheid denk hierbij aan het protocol vermissing van een kind en de 

gezondheid denk hierbij aan het binnen en buitenklimaat. 
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Er zijn verschillende protocollen die richting geven aan het handelen van de pedagogisch 

medewerkers. Deze protocollen worden regelmatig besproken in het avondoverleg of ze worden 

geraadpleegd als de situatie hierom vraagt.  

 

Ons doel is om alle kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Maar daarnaast 

vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Opgroeien en 

ontwikkelen is nu eenmaal een proces van vallen en weer opstaan. 

Een kind dat steeds maar weer op een stoel klimt loopt het risico eraf te vallen maar tegelijkertijd 

leert hij ook ontzettend veel van het klimmen; het kind ontwikkelt de grote motoriek en leert 

hoogtes in te schatten. Het is aan de pedagogisch medewerker om het risico in te schatten en de 

begeleiding hierop aan te passen.  

 

Wij gaan ervan uit dat kinderen vanaf ongeveer 2 jaar kunnen leren omgaan met diverse kleine 

risico’s. Er worden verschillende afspraken gemaakt met de kinderen ten aanzien van de veiligheid. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omgang met spelmateriaal. We merken dat de peuters veel 

behoefte hebben aan beweging en met name rennen. Natuurlijk gaan we daarom ook zo veel 

mogelijk naar buiten. Maar ook binnen mogen de kinderen rennen met als voorwaarde dat ze hun 

sokken uitdoen zodat ze niet kunnen uitglijden. De kinderen zijn zich bewust van deze regel.  

De pedagogisch medewerker houdt hierbij het overzicht en trekt de regel in als blijkt dat de situatie 

onveilig is. 

 

4.5 OBSERVATIESYSTEEM “ KIJK!”  

Kiddoozz Charloisse Kerksingel  maakt gebruik van de observatiemethode “Kijk!”. Ter informatie voor 

ouders: we gebruiken deze methode vanaf begin 2010. Hieruit wordt duidelijk in welke 

ontwikkelingsfase het kind zich bevindt. De pedagogisch medewerkers kunnen hier hun activiteiten 

op aanpassen, om zo voor elk kind goede, passende maar ook uitdagende activiteiten te bedenken. 

 

4.6 MENTORSCHAP 

Ieder kind heeft een mentor, dit is een vaste pedagogisch medewerker die op de groep van uw kind 

werkt. De mentor observeert uw kind  en registreert deze bevindingen twee keer per jaar in het Kijk-

registratie systeem. Naar aanleiding hiervan volgen er oudergesprekken.  

Daarnaast is de mentor uw vaste aanspreekpunt op de groep. 

Het intake gesprek wordt door de mentor van de groep gehouden en daarin wordt uitleg gegeven 

over het mentorschap. Tevens wordt de bewaarkaart meegegeven, hierop kunt u de gegevens en 

bereikbaarheid van de mentor terugvinden.  

 

4.7 KIND BESPREKING 

De ontwikkeling van uw kind wordt alleen besproken in de kind bespreking met het team van 

pedagogisch medewerkers, adjunct leidinggevende en locatiemanager. De kind bespreking gebeurt 

minimaal 1 keer per maand. 

Jaarlijks wordt uw kind geobserveerd in zijn/haar ontwikkeling door de pedagogisch medewerker(s). 

We gebruiken hiervoor de “ KIJK” observatie methode. Naar aanleiding van de observatieverslagen, 

wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Hierdoor 
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kunnen wij samen met u werken aan een goede begeleiding die afgestemd is op de behoefte van uw 

kind door een gezamenlijke informatie-uitwisseling.  

 

4.8 GEWENST GEDRAG  

Om het gewenst gedrag te stimuleren op KDV  Charloisse Kerksingel  maken pedagogisch 

medewerker de volgende afspraken met de kinderen.  

• We lopen op de groep 

• We spelen samen met het speelgoed 

• We zijn lief voor elkaar en helpen elkaar 

• Als iemand verdrietig is troosten we hem/haar 

• We luisteren naar elkaar 

• Ruzies praten we uit met elkaar 

• Tijdens het eten zitten we aan tafel op onze billen 

• We gaan goed om met het speelgoed zodat het heel blijft 

• We houden het speelgoed in de hoeken waar het hoort 

• We ruimen na het spelen / voor het eten het speelgoed weer op 

• We spreken op het kinderdagverblijf Nederlands met elkaar 

• In de leeshoek lezen we, of doen we andere rustige spelletjes 

 

De Kast – Dagindeling VE programma Uk en Puk (KDV) 
Ochtendprogramma: vve- ochtendgroep   

 8:30-9:00 uur 

 

 

Inloop en vrijspelen (samen met de ouders)  

Doel: Interactie tussen ouder en kind, samenspel. Kennismaken met het 

(themagebonden) materiaal. 

 9:00 uur 

 

 

 

Kring “Welkom” liedje, samen de kinderen tellen, de dagritmekaarten bespreken met de 

kinderen. Welke dag is het vandaag? Kleur van de dag en de dag zelf benoemen. 

Doel: Het gezamenlijk begin van de dag, het besef krijgen van wie er allemaal zijn en wat 

er vandaag gebeurt, tellen en kleuren benoemen. 

9:10 uur 

 

 

1e activiteit (RGW) en begeleidspel in de hoeken  

Toepassing van: De 3 V’s: Verkennen, Verbinden, Verrijken.   

Doel: Keuzes maken, materiaal verkennen, zelfredzaamheid stimuleren en 

verantwoordelijkheid ervaren. Respect voor autonomie. 

9:50 uur  Fruit/ rauwkost eten 

Doel: Helpen voorbereiden, herkennen en proeven, keuzes maken, het verschil 

herkennen in fruitsoorten. Helpen afruimen. 

10:10 uur 

 

 

Buitenspelen/ Lekker Fit activiteit/(gym)speelzaal  

Doel: Motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. Leren door ervaren. 

10:40 uur 

 

 

2e activiteit (RGW) en begeleidspelen in de hoeken (de 3 V’s)  

Doel: Keuzes maken, materiaal verkennen, zelfredzaamheid stimuleren en 

verantwoordelijkheid ervaren. Respect voor autonomie. 

11:15 uur 

 

Gezamenlijk opruimen, ochtend afronden  

Doel: Vaste routine, ordenen, sociaal-emotioneel, inhibitie. 

11:30 uur 

 

 

Kring afsluiten ophalen kinderen 

Doel: Het dagdeel met elkaar afsluiten, terugkijken, afscheid nemen van elkaar. 
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Middagprogramma: vve- middaggroep  

13:00-13:30uur Inloop en vrijspelen (samen met ouders) kinderen die voor vve-middaggroep komen.  

Doel: Interactie tussen ouder en kind, samenspel. Kennismaken met het 

(themagebonden) materiaal.  

13:30 uur Kring: “Welkomsliedje”voor kinderen die in de middag komen. Dagritmekaarten voor in 

de middag bespreken. 

Doel: Het gezamenlijk begin van de middag, het besef krijgen van wie er allemaal zijn en 

wat er vandaag gebeurt, tellen en kleuren benoemen. 

13:40uur Vrijspelen in de hoeken en vve-activiteiten voor kinderen van vve-middaggroep.  

Doel: Keuzes maken, materiaal verkennen, zelfredzaamheid stimuleren en 

verantwoordelijkheid ervaren. Respect voor autonomie. 

14:20uur 1e activiteit (RGW) en begeleidspel in de hoeken  

Toepassing van: De 3 V’s: Verkennen, Verbinden, Verrijken.   

Doel: Keuzes maken, materiaal verkennen, zelfredzaamheid stimuleren en 

verantwoordelijkheid ervaren. Respect voor autonomie. 

15:20uur Fruit/Rauwkost eten (met z’n allen, kinderen komen uit bed) 

Doel: Helpen voorbereiden, herkennen en proeven, keuzes maken, het verschil 

herkennen in fruitsoorten. Helpen afruimen. 

15:40uur Kring: vve-programma afsluiten, buitenspelen/Lekker Fit/gymzaal  

Doel: Het dagdeel met elkaar afsluiten, terugkijken, afscheid nemen van elkaar. 

16:00uur  Buitenspelen/ Lekker Fit activiteit/(gym)speelzaal  

Doel: Motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. Leren door ervaren. 

 

HOOFDSTUK 5 - DE ONTWIKKELING VAN UW KIND 

5.1 VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE 

Wij werken met de VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) methodes  Ben ik in Beeld en Uk en  Puk. 

Dit zijn methodes die zich richtten op de brede ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 4 jaar oud.  

Er is aandacht voor de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling 

en de motoriek. 

De ontwikkelingskansen van kinderen worden door het aanbieden van deze programma’s vergroot 

en uw kind kan een goede start maken op de basisschool. 

 

Concreet gezien betekent het dat we werken met thema’s die we gedurende 6 weken behandelen. 

De thema’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn dus erg herkenbaar. We 

bieden dagelijks activiteiten aan in een grote of kleine groep, deze activiteiten worden aangepast op 

het ontwikkelingsniveau van het kind.  

Daarnaast kunnen de kinderen zelf aan de slag met het thema in een van de hoeken die steeds weer 

op het thema worden aangepast. 

Aan de oudere peuters die bijna naar school gaan worden er tussen de middag extra 

ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden. We merken dat de kinderen hier ook echt behoefte 

aan hebben, net iets meer uitdaging en gerichte aandacht. 

Het aanbieden van de ontwikkelingsgerichte activiteiten gebeurt op een vast moment, dit is in de 

ochtend of middag. Daarnaast vinden er verspreid over de dag activiteiten plaats die passen in het 

thema en ontwikkelingsgericht zijn. De medewerksters maken gedurende de hele dag gebruik van de 

kansrijke momenten om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. 
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De kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt versterkt door het opbrengstgericht werken (OGW). 

Er wordt heel planmatig aan vooropgestelde ontwikkelingsdoelen gewerkt. 

In de praktijk bekijkt de pedagogisch medeweker eerst waar het kind staat in zijn of haar 

ontwikkeling. Vervolgens wordt er bekeken wat het volgende stapje zal zijn. Middels verschillende 

activiteiten leert het kind nieuwe vaardigheden aan of breid het bestaande vaardigheden verder uit.  

Het VVE programma en het opbrengstgericht werken zijn aan elkaar gekoppeld en leveren samen 

een meerwaarde op voor de ontwikkeling van uw kind. Eventuele achterstanden kunnen hierdoor 

worden verminderd of worden weggenomen. 

 

5.2 INFORMATIEOVERDRACHT, DOORGAANDE LIJN, PEUTER-KLEUTER 

Er is binnen de gemeente Rotterdam 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 en bijzonderheden.  

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  om uiteenlopende redenen opvallen. Daarmee is er een vroegtijdige signalering 

en een adequate aanpak mogelijk.  

Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is dan wordt de laatste kijk-registratie samen met het 

overdrachtsdocument met u besproken.  

Wij hebben uw toestemming nodig voor het overdragen van onze verzamelde gegevens aan de 

basisschool. 

 

Koude overdracht  

Als blijkt dat er geen bijzonderheden zijn die de loopbaan van het kind op school in de weg zullen 

staan dan 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 ons en de 

basisschool. Indien er onverhoopt toch vragen zijn dan gaan we ervan uit dat de basisschool contact 

met ons opneemt. 

 

Warme overdracht  

Wanneer blijkt dat er zorgen zijn die de start van uw kind op de basisschool kunnen bedreigen dan 

wordt er een warme overdracht gedaan. 

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 omdat het om het welzijn van uw kind gaat. 

 

Voorschoolmaatschappelijk werker 

Om het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening op peil te houden hebben we contact met 

verschillende instanties en deskundigen in de wijk, zoals de voorschoolmaatschappelijk werker, 

pedagogen vanuit het consultatiebureau (het Centrum voor jeugd en Gezin), scholen en het 

Jeugdnetwerk.  
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Wellicht heeft u wel eens gehoord van een schoolmaatschappelijk werker (VMW ‘er). Maar wat doet 

een voorschoolmaatschappelijk werker? Een VMW’er is er om ouders en leidsters te ondersteunen 

bij hun vragen over de opvoeding van hun kinderen. De VMW’er is niet dagelijks aanwezig op het 

kinderdagverblijf, maar komt in beeld als een kind bijna 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. Het 

kinderdagverblijf kan aan de VMW’er vragen te ondersteunen bij de overdracht  naar deze 

basisschool. Ook de ouders kunnen met hun vragen terecht bij de VMW’er. Dit kunnen verschillende 

vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind of over uw thuissituatie. U kunt hierbij denken aan 

bijvoorbeeld vragen over opvoedingsproblemen, woonproblemen, echtscheiding of financiële 

problemen. We kunnen dan samen kijken wat we kunnen doen of wie u het beste kan helpen bij uw 

vraag. Mocht u vragen hebben over het voorschoolmaatschappelijk werk, of heeft u andere vragen, 

neem dan gerust contact met ons op.  

Verder proberen we door middel van cursussen op de hoogte te blijven van de diverse 

ontwikkelingen binnen de kinderopvangbranche teneinde onze dienstverlening steeds meer te 

verbeteren. 

5.3 SAMENWERKING MET CJG, VSMW, PPO EN WIJKTEAMS 

Het is goed om kinderen waarvan de ontwikkeling of het welbevinden wordt bedreigd zo vroeg 

mogelijk op te sporen. Het kijk-registratie systeem is een instrument dat deze bedreigingen goed in 

kaart kan brengen. 

Dit voorkomt dat interventies pas in de basisschoolperiode kunnen beginnen. Wij delen onze zorgen 

allereerst met u als ouder(s) en gaan verder op zoek naar ondersteuning.  

Wij kunnen met onze vragen terecht bij de deskundigen van het CJG (centrum voor jeugd en gezin), 

de voorschool maatschappelijk werker en de ouderconsulenten van het PPO (passend primair 

onderwijs). Afhankelijk van de zorg en de vraag kunnen wij u in contact leggen met een van de 

hulpverleners.   

In enkele gevallen hebben wij ook contact met de wijkteams. Wijkteams kunnen bijvoorbeeld een 

kind bij ons aanmelden omdat het kind vanuit een niet gewenste thuissituatie de opvang nodig heeft 

of wij kunnen u in contact brengen met het wijkteam indien u dat wenst.  

 

5.4 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING (VEILIG THUIS) 

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. 

 De meldcode is per 1 januari 2019 verandert. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar 

stap 4 en 5 worden aangepast. De beroepskrachten gebruiken in stap 4 en 5 een afwegingskader.  

 

Er worden 2 afwegingen gemaakt.  

Afweging 1: Is melden noodzakelijk? 

Afweging 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk?  

 

De medewerkers zijn in het bezit van de folder uitgegeven door BOinK en hebben de app op de 

locatie tablet geïnstalleerd. 

 

De 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 
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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 aandacht functionarissen 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 Aandachtfunctionaris?  

Wanneer een pedagogisch medewerker afwijkend gedrag of onvoldoende ontwikkeling bij een kind 

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 

aandacht functionaris. De aandachtfunctionaris 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 bij de 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 de organisatie Veilig Thuis. 

 

5.5 SIGNALERINGSYSTEEM SISA 

Indien wij ons (ernstige) zorgen maken over een kind zijn wij verplicht een signaal af te geven in het 

SISA systeem. In dit systeem komt alleen te staan dat wij ons zorgen maken over een kind. Er wordt 

verder niet gemeld wat de zorg is.  

De SISA heeft als doel professionals die zich zorgen maken om hetzelfde kind in contact met elkaar 

brengen zodat er veel sneller adequate hulp geboden kan worden aan u en uw kind. 

Wilt u meer hierover lezen? Ga naar http://www.sisa.rotterdam.nl  

 

U bent altijd op de hoogte 

Voor het inschakelen van externe hulp zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen. Hiervoor tekent 

u het toestemmingsformulier. Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen u 

adviseren in de vervolgstappen.  

 

Betreft het een signaal afgeven in de Sisa systeem dan zullen wij u altijd van tevoren op de hoogte 

stellen voordat wij het signaal afgeven.  

 

5.6  GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 

het welbevinden van een kind. Er zijn verschillende maatregelen van kracht om dit gedrag samen 

met elkaar te voorkomen en er zijn richtlijnen waarin wordt beschreven hoe te handelen als we 

merken dat het toch gebeurt. Deze maatregelen of interventies kunnen worden onderverdeeld in 

verschillende niveaus; het groepsniveau, het teamniveau en het beleid en protocollen.  

 

Groepsniveau  

We vinden het belangrijk om kinderen te leren hoe zij met elkaar om kunnen gaan. Bij de peuters 

begint dit met het leren omgaan met kleine alledaagse conflicten. Wij moedigen de kinderen aan om 

hun gevoel naar de ander uit te spreken. De pedagogisch medewerker speelt hierin een 

begeleidende rol en zorgt ervoor dat de kinderen op zulke momenten naar elkaar luisteren. Kinderen 

http://www.sisa.rotterdam.nl/
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leren spelenderwijs dat hun gedrag effect kan hebben op een ander. Ze leren hun grenzen aan te 

geven en naar de ander te luisteren. Kinderen leren op deze manier welk gedrag wel en niet 

toelaatbaar is. 

 

Teamniveau  

Wij hebben een open aanspreekcultuur binnen het team. Medewerkers zijn met elkaar vertrouwd en 

durven elkaar aan te spreken indien iets opvalt. Dit wordt ook tijdig doorgegeven aan de 

leidinggevende zodat er eventuele vervolgstappen kunnen worden genomen. Tijdens het avond-

overleg is er structureel aandacht voor het onderwerp grensoverschrijdend gedrag en de 

maatregelen die van kracht zijn om dit zoveel mogelijk te beperken. Zoals bijvoorbeeld het vierogen-

principe en de achterwacht die hieronder uitgebreid worden beschreven.  

 

Beleid en protocollen  

Er zijn verschillende protocollen die richting kunnen geven aan het handelen van de pedagogisch 

medewerkers. Deze worden uitgebreid beschreven in het beleidsstuk veiligheid en gezondheid. 

 

HOOFDSTUK 6 - OUDERS 

6.1 OUDERBETROKKENHEID 

Contact met u als ouder en verzorgers vinden wij erg belangrijk. Informatie over uw kind die van 

belang kan zijn voor een goede opvang, kunt u met ons bespreken. Zijn er lastige, moeilijke situaties 

thuis of andere gevoelige zaken en u wilt dit met ons bespreken, dan kunt u gerust een afspraak met 

ons maken. Wij hebben een beroepsgeheim, en alle informatie uwerzijds wordt in alle 

vertrouwelijkheid behandeld. Ook zijn wij benieuwd hoe u en uw kind het verblijf bij ons 

kinderdagverblijf beleven. Daarom zouden de pedagogisch medewerkers graag u dagelijks even kort 

willen spreken. Tijdens het halen en brengen is er altijd ruimte voor een overdrachtsgesprek. 

Wanneer ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op het kinderdagverblijf krijgen zij 

een beter beeld over hoe een stimulerende omgeving voor het kind eruit ziet en weten zij hoe zij de 

ontwikkeling van hun kind beter kunnen ondersteunen. Wij zien ouders als een bondgenot. Ouder en 

pedagogisch medewerkers vullen elkaar aan en zijn ieder op hun eigen gebied deskundig. Daarom 

vinden wij een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders essentieel. 

Twee keer per jaar vinden er gesprekken met ouders plaats over de ontwikkeling van hun kind. Als 

basis voor dit gesprek dienen de ingevulde lijsten van het ontwikkelingsvolgsysteem. 

Op verzoek van ouders of van de pedagogisch medewerkers of van de leidinggevende kan er altijd 

tussen door een gesprek plaatsvinden als hieraan behoefte is. 

Exit gesprek 

Wanneer een kind de opvang verlaat, is er gelegenheid tot een exit gesprek of voor het invullen van 

een exit formulier. Naast het feit dat het voor ouders prettig is de afgelopen periode te evalueren is 

het voor ons goed om ons beleid scherp te houden. 

 

Breng- en haalcontacten 

Aan het begin van de dag, als de kinderen gebracht worden, en aan het einde van de dag bij het 

ophalen, proberen de pedagogisch medewerkers tijd vrij te maken om met de ouders te praten over 

het kind en zijn belevenissen. Deze dagelijkse gesprekjes tussen de ouders en de pedagogisch 

medewerkers kunnen naar onze mening een grote bijdrage leveren aan de band tussen ouders en 

pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers proberen zo goed mogelijk hun aandacht 
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en tijd te verdelen over de ouders. Soms kan dit wel eens moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat er veel 

ouders tegelijk binnen komen of omdat de kinderen aandacht vragen. Voor kinderen tot 1 jaar zijn 

alle bijzonderheden zoals flessentijd, slaaptijd, etc. terug te lezen op een overdrachtsformulier dan 

wel in een schriftje. Wij gebruiken het schriftje als overdracht en niet als dagboekje. Daarnaast 

hebben wij een interne overdracht en schrijven van ieder kind een keer per maand iets over de 

ontwikkeling en gebeurtenissen. 

Het kan wel eens voorkomen dat een andere persoon het kind komt halen en/of brengen. Het is 

belangrijk dat ouders dit van te voren aangeven zodat de pedagogisch medewerker hiervan op de 

hoogte is. Wij geven zonder bericht het kind niet mee. Wij zullen eerst de ouders contacten alvorens 

het mee te geven. 

 

Ouderavonden 

Minimaal eenmaal per jaar organiseren wij een ouderavond. Dit kan een avond zijn voor alle ouders 

of voor de ouders van een groep. De inhoud van deze avonden is zeer divers. Soms wordt er gekozen 

voor een opvoedingsthema. Een andere keer staat de gezelligheid centraal, zoals bijvoorbeeld een 

knutselavond voor Sinterklaas. 

De onderwerpen voor ouderavonden worden aangedragen door zowel het team als de 

oudercommissie. De organisatie ligt bij het team en/of de oudercommissie. 

 

Activiteiten waarbij ouders betrokken worden 

Af en toe betrekken wij ouders bij de organisatie en/of uitvoering van activiteiten zoals een 

kerstfeest, een ouderavond of een uitstapje. 

Het spreekt vanzelf dat ouders zelf bepalen of zij hiervoor tijd vrij kunnen maken. 

De verantwoordelijkheid blijft altijd bij de pedagogisch medewerker die gekwalificeerd is. Ouders en 

andere derden worden nooit ingezet als gekwalificeerd personeel. Wij houden ons hierbij aan het 

convenant kinderopvang. 

Af en toe organiseren wij informele borrels voor de ouders, bijvoorbeeld met hapje uit allerlei 

culturen rondom kerst of Sinterklaas. 

Facebook, nieuwsbrieven en website  

Kiddoozz KDV Charloisse Kerksingel heeft haar eigen facebook pagina. Hier worden wekelijks 

berichten met foto’s of filmpjes geplaatst over de activiteiten op locatie. Verder kunt u onze website 

raadplegen voor informatie over de GGD rapporten, pedagogisch beleid en actuele ontwikkelingen 

binnen het cluster.  

Oudercommissie 

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 KDV en met de Dag van de Leidster zetten zij de 

medewerkers in het zonnetje. 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 op het prikbord in de hal. Zij hebben een postvakje voor uw 

vragen. 

Conform de wet Kinderopvang heeft Kiddoozz zich aangesloten bij de landelijke klachtenkamer 

Oudercommissie te Baarn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Stichting 

Klachtencommissie Kinderopvang www.klachtkinderopvang.nl. 

Kiddoozz is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

http://www.klachtkinderopvang.nl/
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Op de vestiging staat de folder:  Als u niet ( helemaal) tevreden bent, met informatie over de 

klachtenprocedure binnen Kiddoozz. Daarin stap de procedure beschreven die doorlopen wordt bij 

een klacht.  De externe klachtenprocedure is ook te vinden via www.degeschillencommissie.nl 

 

HOOFDSTUK 7 - HET TEAM 

 

Het team  

Kiddoozz Charloisse Kerksingel is een kleinschalig kinderdagverblijf, ons team bestaat uit 7  personen: 

5 pedagogisch medewerkers, een huishoudelijke hulp en een team manager. 

 

Het team kent een diversiteit aan nationaliteiten. Dit is een goede afspiegeling ten opzichte van de 

kinderen die ons kinderdagverblijf/BSO bezoeken. Leuk om te zien is dat het team ook uit allemaal 

verschillende persoonlijkheden bestaat. Deze persoonlijkheden bij elkaar vormt een sterk, 

gemotiveerd en betrokken team, wat goed op elkaar is ingespeeld. 

De betrokkenheid bij elkaar, de kleinschaligheid en de goede sfeer zijn direct merkbaar wanneer je 

het pand binnenkomt.  

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.  

 

Scholing en opleiding 

Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse trainingen en workshops. 

Op die manier geven we de medewerkers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en 

geïnspireerd te worden door nieuwe ideeën. 

Opbrengst gericht werken, Yoga, Lekker Fit EHBO/BHV  zijn enkele voorbeelden van trainingen. 

Tevens wordt de medewerkers de mogelijkheid geboden om hun niveau van 3 naar 4 omhoog te 

brengen of een HBO opleiding te volgen, zoals de AD PEM. 

 

Bedrijfskleding en Kiddoozz-hesjes 

Alle vaste pedagogisch medewerkers dragen een zwarte polo met een Kiddoozz logo op de rug en op 

de borst. De stagiaires dragen een button op de borst met daarop het Kiddoozz logo. 

Bij uitstapjes dragen zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers en de stagiaires een 

Kiddoozz-hesje ofwel een Kiddoozz jas. Deze hesjes dragen bij aan de veiligheid van de kinderen door 

de herkenbaarheid ervan daarnaast is een mooie manier om promotie te maken voor Kiddoozz! 

In het protocol bedrijfskleding worden er uitzonderingen op deze regels besproken. 

 

Pedagogisch coach  

Vanuit de IKK is vastgesteld dat iedere medewerker recht heeft op coaching. Binnen Kiddoozz 

hebben we een aantal pedagogisch coaches aangesteld,  die verbonden zijn aan een cluster.  

Opleidingseisen van de pedagogische medewerkers 

Onze pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd om te mogen werken in de kinderopvangbranche. 

Het personeel van Kiddoozz KDV Charloisse Kerk Singel  beschikt over een SPW-3 of SPW-4 diploma. 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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Al onze medewerkers zijn verplicht om een verklaring omtrent het gedrag (de zogenaamde V.O.G. 

verklaring) te kunnen overhandigen, voordat zij kunnen starten met hun werkzaamheden.  

Tevens biedt Kiddoozz verschillende soorten cursussen aan  de pedagogisch medewerkers, zoals 

kinder-EHBO, Bedrijfs Hulp Verlening ( BHV), til-cursus en verschillende Op Maat cursussen. 

Daarnaast is er jaarlijks een organisatiebrede studiedag waarin verschillende aspecten van het 

werkproces besproken worden. Tevens worden er workshops gegeven. 

Aan teambuilding wordt eveneens gewerkt, dit om de samenwerking binnen de teams te stimuleren 

en te behouden. 

 

Aansturing 

Kiddoozz wordt aangestuurd door onze directeur en het managementteam. Alle locaties zijn 

ondergebracht bij verschillende clusters, met elk hun eigen locatiemanager en adjunct locatiehoofd.  

Verder worden de hoofdwerkzaamheden ondersteund door onze staf, bestaande uit de 

regiomanager, medewerker debiteurenadministratie en de medewerkers afdeling  kindplanning en 

debiteuren. 

 

Facilitaire diensten 

Het verlenen van facilitaire diensten op de locatie, wordt verricht door een facilitaire medewerker, 

die zich bezig houdt met de preventie en veiligheid.  

 

Stagiaires  

Kiddoozz Charloisse  Kerksingel biedt ook stageplekken aan (BOL-traject stagiaires) die voortvloeien 

uit een samenwerkingsverband met een aantal opleidingsscholen. Dit is voor 2 à 3 dagen per week, 

gedurende een half of een heel schooljaar. Deze stagiaires volgen minimaal leerniveau 3, en moeten 

ook een VOG hebben voordat ze bij ons kunnen komen. Soms loopt een helpende welzijn niveau 2 

stage bij Kiddoozz, zij ondersteunt met huishoudelijke werkzaamheden. 

Belangrijk hierbij is dat stagiaires altijd werken onder begeleiding van een gediplomeerde 

pedagogische medewerker en nooit alleen met de kinderen worden gelaten. 

Kiddoozz heeft een praktijkopleider en een eigen beroepspraktijkvorming plan ( BPV) waarbij 

aangegeven wordt hoe onze organisatie de stagiaires begeleid. Een stagiaire dient zich altijd voor te 

stellen aan ouder/verzorger.  

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 van een andere groep in haar plaats te laten werken. 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 te allen tijde een 

vaste pedagogische medewerker bij voor de kinderen, dus een vast en vertrouwd gezicht. 

Een flexer dient zich altijd voor te stellen aan ouder/verzorger. 

Achterwacht  

Het is voor u als ouder goed om te weten dat indien een calamiteit zich voordoet er altijd een 

persoon bereikbaar is als achterwacht. Dit betekent in de praktijk dat er altijd iemand oproepbaar is 

die zo snel mogelijk, dan wel binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn, die de pedagogische 

medewerker kan ondersteunen en toezicht kan houden op de kinderen. Een overzicht met 

belangrijke telefoonnummers en een bedrijfsnoodplan zijn op alle locaties aanwezig.  
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HOOFDSTUK 8 - PRAKTISCHE INFORMATIE 

Adres en contactgegevens  

Kiddoozz Kinderopvang  

KDV Charloisse Kerksingel 

Charloisse Kerksingel 24-26 

3082 DB Rotterdam 

Openingstijden: 07.00 tot 18.00 uur 

Tefoonummer:010-4955511 

LRK-nummer: 100765853 

 

Kantoor 

Sliedrechtstraat 62-66 

3086 JN Rotterdam  

Tel.nr.: 010-2041820  

E-mail: info@kiddoozz.nl  

website: www.kiddoozz.nl 

 

http://www.kiddoozz.nl/

