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Inleiding
Kinderdagverblijf Small World biedt hele- en vervroegde dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar.
Bij Kinderdagverblijf Small World staat een plezierige omgeving met een vrolijke en ontspannen sfeer
centraal. Een omgeving waarin sociale ontmoeting en samenspel wordt gestimuleerd en waar de creatieve,
taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat.
In dit pedagogisch beleidsplan komt naar voren waar wij voor staan (onze visie) en wordt er stilgestaan bij
onze werkwijze: Hoe werken wij en waarom hanteren wij deze werkwijze?
Voor onze medewerkers is het pedagogisch beleidsplan een richtlijn voor ons pedagogisch handelen, het biedt
een houvast over hoe te werken met de kinderen en ouders van het kinderdagverblijf.

Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld conform de Beleidsregels Kwaliteit Kinderdagverblijf en voldoet
aan de voorwaarden gesteld in het Toetsingskader voor dagopvang, dat gehanteerd wordt door de
Inspectie Kinderdagverblijf van de GGD, als toezichthouder op de kwaliteit.
Naast het pedagogisch beleidsplan hebben wij een kwaliteitshandboek Protocollen & Werkinstructies.
Hierin staat stapsgewijs onze werkwijze uitgewerkt, de medewerkers nemen dit in hun inwerkperiode door
en bespreken dit met de eigenaar van het kinderdagverblijf.
Tijdens de werkoverleggen wordt er stilgestaan bij het pedagogisch beleidsplan en kwaliteitshandboek,
hierdoor is deze continue in ontwikkeling en kunnen verbeterpunten aangebracht worden.
Bij Kinderdagverblijf Small World gaan wij uit van een actieve rol van ouders, bij ouders vinden er
jaarlijks evaluatiemomenten plaats. Wij hechten waarde aan de zienswijze van ouders, tijdens de
oudercommissie vergaderingen kunnen ouders hun mening naar voren brengen dat kan leiden tot een
verdere ontwikkeling van ons pedagogisch beleidsplan.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van ons pedagogisch beleidsplan.

Jasmina Hageraats
Directeur Kinderdagverblijf Small World
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Hoofdstuk 1 Waar staat kinderdagverblijf Small World voor?

1.1 Onze visie
De wijze waarop wij kinderopvang aanbieden vloeit voort uit onze visie. Hiermee bedoelen wij de
manier waarop wij kinderen zien.
Onze visie is dat ieder kind intelligent en uniek is. Kinderen worden geboren met erfelijke
informatie dat een basis legt voor bepaalde karaktertrekken, de omgeving speelt vervolgens
een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de identiteit van het kind. Het is van belang
dat kinderen in een omgeving opgroeien dat hen veiligheid, voorspelbaarheid, structuur en
warmte biedt. Dit zien wij als een vereiste voor een gezonde ontwikkeling.
Tijdens de ontwikkelingsfasen van kinderen is het belangrijk hen te volgen, te inspireren en
voor te bereiden op de uitdagingen tijdens het leven. Dit vormt een rode lijn in ons
kinderdagverblijf.
Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om erbij te horen en om erkend te worden. Diversiteit
erkennen en respecteren wij. Ieder kind ontwikkelt zich in een ander tempo, dit zijn
aandachtpunten om rekening mee te houden.
Small World betekent Kleine wereld, en dat is het ook bij ons. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht
etniciteit, geloofsovertuiging of achtergrond. Dit zien wij terug in onze klanten en onze
medewerkers.

“Iedereen is bij ons anders en dat maakt ons ook anders, dus uniek”
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1.2 Kernwaarde; Goed omgaan met de natuur
Het leren respecteren van de natuur is een van de eigenschappen die wij de kinderen willen
meegeven. Door het geven van het goede voorbeeld verwachten wij dat kinderen ons gaan imiteren,
kinderen leren immers ook door te zien van een ander.
Wij maken onder andere gebruik van duurzaam speelgoed, voornamelijk gemaakt van hout.
Daarnaast gebruiken wij bij het bereiden van de maaltijden zoveel mogelijk biologische
producten, en recyclen wij materiaal door middel van hergebruik. Kinderen worden hierin actief
betrokken. Regelmatig wordt er met de kinderen naar buiten gegaan, waar zij direct in
aanraking komen met de natuur en ook de nodige lichaamsbeweging krijgen.
Wij zijn geen aanhanger van een specifieke stroming en kunnen ons in meerdere stromingen
vinden.
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1.3

Onze doelstelling
Onze doelstelling is het bieden verantwoorde kinderopvang, hiermee bedoelen wij:
“Kinderopvang dat bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige
en gezonde omgeving.”
Onze doelstelling is het kind de mogelijkheid bieden om zich maximaal te kunnen ontplooien. Dit
doen wij onder andere door het kind uit te dagen met speelgoed waarbij kinderen de
mogelijkheid hebben hun fantasie te gebruiken en speelmateriaal aan te bieden wat kinderen
prikkelt. Het hebben van plezier is hierbij een voorwaarde.
Kinderen worden gemotiveerd om deel te nemen aan de georganiseerde groepsactiviteiten, deze
zijn samengesteld en afgestemd op de interesses en belevingswereld van het kind. Kinderen
worden door ons niet gedwongen tot deelname, respect voor de eigen grenzen van de kinderen
vinden wij belangrijk
In 2011 heeft professor M. riksen-Walraven vier pedagogische doelen beschreven waar een
kinderdagverblijf aan moet voldoen, deze pedagogische doelen zijn nu nog steeds leidend in de
kinderopvang. Hieronder staan deze doelen beschreven en wordt uitleg gegeven hoe wij hier
invulling aan geven.
1. Sociaal emotionele veiligheid van de
kinderen waarborgen;
2. Ontwikkelen van hun persoonlijke competentie;
3. Ontwikkelen van hun sociale competentie;
4. Overdragen van waarden en normen.

✓
✓
✓
✓
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Onze pedagogisch medewerkers staan elke dag stil bij het werken aan deze doelen, dit doen
zij door per kind per dag de volgende vragen te stellen:
Heeft het kind het vandaag naar zijn/haar zin?
Heeft het kind vandaag iets geleerd wat betekenisvol voor hem/haar is?
Heeft het kind vandaag met iemand gespeeld of bewust contact gezocht?
Heeft het kind vandaag geleerd om sociaal op respectvolle wijzen met anderen om te
gaan?
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Hoofdstuk 2 Pedagogische kwaliteit

Uit: Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 2 en artikel 11 (per 1 januari 2018)
De kinderopvangondernemer biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: het
in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
De nadere uitwerking is: In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang,
draagt de kinderopvangondernemer er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a.
Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen;
b. Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden,
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving;
c.
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en
d. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de
algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
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2.1

De vier pedagogische basisdoelen

2.1.1 Sociaal emotionele veiligheid van de kinderen waarborgen;
Dit doel vormt de basis van alle doelen, als dit doel niet behaald wordt falen ook de overige doelen. Een
kind dat zich onveilig voelt zal zich immers minder snel ontwikkelen.
Structuur en regelmaat
Het bieden van ritme en structuur geeft kinderen veiligheid. Hierdoor weten zij waar ze aan toe zijn en
wat er van hen verwacht wordt. Wij bieden kinderen veiligheid aan door rekening te houden met de
rituelen en handelswijze thuis, dit in voortdurend overleg met de ouders. Ouders kunnen immers het
beste de bijzonderheden, specifieke gedragingen en eigenschappen van hun kind overbrengen. Ook is dit
een manier om met ouders op één lijn te komen wat betreft de opvoeding.
Wij werken met een gestructureerde dag opzet, dit met als doel regelmaat te bieden aan kinderen. De
dagindeling wordt volgens een globale structuur dagelijks herhaald, met uitzondering van uitjes en
feesten. Door gebruik te maken van een gestructureerde dagindeling weten kinderen wat er gaat
gebeuren en wat er van hen verwacht wordt.
Wij werken met vaste medewerkers. Ieder kind krijgt een pedagogisch medewerker (mentor) toegewezen
die de eerste jaren van hun leven met hen verbonden is, dit is positief voor de hechting en de band tussen
de pedagogisch medewerker en het kind. Het hebben van een band vergroot het vertrouwen onderling en
heeft daarmee een positief effect op het gevoel van veiligheid. Door de vaste gezichten van de pedagogisch
medewerkers hebben ouders een aanspreekpunt als er vragen of bijzonderheden zijn, de pedagogisch
medewerker kent het kind namelijk wat langer.
Inrichting
Ons kinderdagverblijf straalt een huiselijke warme sfeer uit, zowel de kinderen als hun ouders voelen
zich hierdoor welkom en thuis.
Ouderapp
Voor ouders hebben wij een app beschikbaar gesteld die zij kunnen downloaden, in onze ouderapp kunnen
ouders de dagelijks de activiteiten en bijzonderheden van hun kind kunnen volgen.
Groepstelefoon
Iedere groep beschikt over een eigen mobiele telefoon, hierdoor willen wij het voor ouders
vergemakkelijken om contact te leggen met de groepen. Whatsapp blijkt voor ouders een eenvoudige manier
ook een vergeten boodschap snel door te geven en foto’s uit te wisselen.
Fysieke veiligheid
Wij bieden kinderen fysieke veiligheid middels veilig spelmateriaal, daarnaast voeren wij meerdere malen
per jaar een risicotaxatie uit waarin stil wordt gestaan bij de mogelijke risico’s met betrekking tot de
veiligheid. De wijze waarop wij deze risico’s verkleinen leggen wij vast in ons veiligheid- en
gezondheidsbeleid.
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2.1.2 Ontwikkelen van hun persoonlijke competentie;
Kinderopvang is de eerste plek waar kinderen een spiegel voorgehouden wordt over de plek die
zij in de samenleving kunnen innemen. Ze worden geconfronteerd met verschillen in de
samenleving, waarden, normen, fysieke mogelijkheden en beperkingen. Wij erkennen en
respecteren diversiteit.
Autonomie
In de loop van het tweede jaar wordt autonomie steeds belangrijker. Het kind gaat meer
initiatief nemen en kan onafhankelijk van de opvoeder succes en bevrediging bereiken. In deze
periode wordt de basis gelegd voor vertrouwen in anderen en vertrouwen in de eigen
competentie. Wij werken aan het bevorderen van de zelfstandigheid tijdens onze dagelijkse
‗rituelen ‘. Kinderen krijgen gedurende de dag verschillende keuzes voorgelegd zoals bij het
uitkiezen van het broodbeleg en het kiezen van fruit. Wij stimuleren kinderen om zichzelf
zelfstandig aan-en uit te kleden en oudere kinderen worden gestimuleerd zelfstandig naar het
toilet te gaan. Naarmate het kind er volgende de pedagogisch medewerkers aan toe is en
voldoende krijgt het kind meer eigen keuzevrijheid.

Verantwoordelijkheidsgevoel
Wij helpen het kind mee een verantwoordelijkheidsgevoel te creëren door het kind te
betrekken tijdens het organiseren van activiteiten, dit kan al in kleine stapjes zoals kinderen
laten meehelpen bij het dekken van de tafel. Maar ook het stimuleren van de zelfstandigheid
zoals het kind het vertrouwen geven dat wij geloven dat hij/zij zelfstandig zonder begeleiding
naar het toilet kan gaat draagt hierin bij.
Uitdaging
Wij bieden kinderen educatief en uitdagend speelgoed aan, uiteraard passend bij de leeftijd
van het kind. Bij het spelen wordt er door de pedagogisch medewerkers meegegaan in de
leefwereld van het kind zodat deze hier plezier aan beleefd en vertrouwen ontwikkeld in de
eigen creativiteit. Door onze materialen en activiteiten aan te laten sluiten op het
ontwikkelingsniveau en de interesses van het individuele kind en de groep, worden kinderen
uitgedaagd tot spel.
Wij leren kinderen niet hoe zij met het speelgoed moeten spelen, maar laten kinderen zelf
ontdekken hoe ze ergens mee kunnen spelen.
Eigen initiatief wordt aangemoedigd en onze pedagogisch medewerkers zijn stimulerend door
middel van het geven van complimenten en bevestiging. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen
van het kind en hiermee het opbouwen van de eigen identiteit.
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Wij leren kinderen niet hoe zij met het speelgoed moeten spelen, maar laten kinderen zelf
ontdekken hoe ze ergens mee kunnen spelen. Een voorbeeld:
De groep heeft op de planning staan samen met de kinderen te gaan kleien. Samen zitten ze aan
tafel met voor hen elk een bal klei. De pedagogisch medewerker neemt een afwachtende houding
aan. Wat is dit volgens de kinderen? Interesse wordt door de kinderen gewekt en zij gaan het
klei betasten en vormen zelf hun mening hierover. Wat kun je ermee doen? Sommige kinderen
zullen ermee rollen, andere halen er stukjes vanaf, sommige kinderen kunnen doen beseffen dat
je ermee kan vormen. Na een bepaalde tijd doet de pedagogisch medewerker voor hoe zij het
klei boetseert.
Kinderen uit bovenstaand voorbeeld worden allereerst geprikkeld zelf hun creativiteit en ideeën
te uiten voor hen wordt uitgelegd wat je ermee kan doen.
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Respecteren
Als de kinderen op een bepaald moment geen zin hebben deel te nemen aan een activiteit
accepteren wij dit. Het kind moet niets, het aangeven van je grenzen is een recht die
gerespecteerd dient te worden. De pedagogisch medewerker zal echter wel proberen het kind
te stimuleren deel te nemen aan de activiteit maar het kind is niets verplicht. Ons hoofddoel
hierbij is dat het kind plezier beleefd en zich veilig voelt, wij zijn hierin flexibel.
Wij luisteren naar het kind, heeft het kind een eigen inbreng of een andere mening over een
activiteit, dan kunnen we dit ook op zijn of haar manier uitvoeren. Eigen initiatief wordt
aangemoedigd en onze pedagogisch medewerkers zijn stimulerend door middel van het geven
van complimenten en bevestiging. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind en
hiermee het opbouwen van de eigen identiteit.
Wij luisteren naar het kind, heeft het kind een eigen inbreng of een andere mening over een
activiteit, dan kunnen we dit ook op zijn of haar manier uitvoeren
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2.1.3 Ontwikkelen van hun sociale competentie;
Kan het kind om hulp vragen? Voelt het kind zich verbonden met andere kinderen? Kan
het kind samenspelen?
Onze pedagogisch medewerkers stimuleren het samenwerken o.a. door het organiseren van
groepsactiviteiten. Door deel te nemen aan de groepsactiviteiten wordt de saamhorigheid in de
groep bevorderd, kinderen leren dan middels samen te werken een doel te bereiken.
Baby‘s en peuters zijn veelal op zichzelf gericht. Zij kunnen nog niet goed met anderen spelen,
dit komt omdat hun inlevingsvermogen nog niet ontwikkeld is. Zij begrijpen niet dat een ander
kind pijn heeft als je hem duwt, of verdriet heeft als er speelgoed wordt afgepakt. Zij zoeken
nog veel steun en troost bij vertrouwde volwassenen.
Verandering van referentiekader
Naarmate het kind ouder wordt, veranderd ook zijn/haar referentiekader. Het kind krijgt
interesse in de personen (kinderen) om zich heen. Op het kinderdagverblijf merk je dat dat
kinderen meer met elkaar gaan spelen in plaats van naast elkaar. Zij krijgen meer aandacht in
leeftijdsgenootjes. Hun wereld wordt groter en dat leidt ertoe dat zij zich sociaal steeds verder
kunnen ontwikkelen. Zij leren zichzelf beter kennen, ook als persoon, los van het gezin waar zij
uit komen.
Spelend leren
Tijdens het spelen met leeftijdsgenoten leren zij zich te verplaatsen in anderen, ruzies op te
lossen en verschillen te overbruggen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren het
samenwerken door het organiseren van groepsactiviteiten. Door deel te nemen aan de
groepsactiviteiten wordt de saamhorigheid in de groep bevorderd, kinderen leren dan door
samen te werken een doel te bereiken.
Stimuleren
Wij stimuleren kinderen om hulp aan andere kindjes te vragen als iets niet lukt.
Bij onderlinge conflicten stimuleren de pedagogisch medewerkers kinderen om
tot een oplossing/compromis te komen.
Bij de jongere kinderen zal er nog een oplossing aangedragen moeten worden omdat hun sociaal
nog niet vaardig genoeg zijn. Pedagogisch medewerkers proberen te bemiddelen door te
benoemen welke impact een bepaalde handeling op een ander kind heeft. Hierdoor leert het kind
zich te verplaatsen in de ander.
Voorbeeldfunctie
De pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie, zij geven continue het goede
voorbeeld aan de kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat elk kind mee kan
draaien in de groep en niet buiten de boot valt.
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2.1.4 Overdragen van waarden en normen.
Wij proberen de thuissituatie en het kinderdagverblijf op elkaar aan te sluiten, zo staan wij
bijvoorbeeld stil bij de culturele feestdagen van de kinderen uit de groep, maar ook bij het
koken van de warme maaltijd bereiden wij internationale gerechten zodat de sociale kennis van
de kinderen toeneemt en zij herkenning kunnen ervaren.
Openheid is belangrijk op de groep, kinderen hebben uitleg nodig over de samenleving om
deze te kunnen begrijpen. Wij nodigen kinderen uit te vragen en leggen normen en waarden
uit. De ontwikkeling van normen en waarden zijn belangrijk om goed met anderen om te
kunnen gaan en om zelf duidelijkheid te krijgen wat er van je verwacht wordt als kind.
Diversiteit erkennen en respecteren
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers ruimdenkend zijn en diversiteit erkennen en
respecteren, wij leven immers in een maatschappij dat bestaat uit diversiteit: samenstelling van
huishouden, culturele achtergrond etc.
Spelenderwijs leren kinderen hoe zij in de dagelijkse omgang kunnen functioneren in een groter
geheel, in de groep en de maatschappij. Wij laten de kinderen kennismaken met grenzen, normen
en waarden maar ook met de gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving zoals:
▪ Je mag elkaar geen pijn doen, niet afpakken.
▪ Omgaan met verschillende culturen
Straffen
Boos worden en straffen doen wij niet aan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen weten dat
ze altijd bij ons terecht kunnen, zonder dat wij boos worden. Door rustig te blijven, het goede
voorbeeld en uitleg te geven, wordt aan het kind duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan.
Opmerking:
Soms is het nodig dat een kindje even apart wordt gezet, wij zien dit niet als straffen. Een
kindje kan te veel prikkels krijgen en hierdoor storend gedrag vertonen, het even tot rust laten
komen of afleiden is dan bevorderlijk voor het kindje om rust te krijgen.
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Hoofdstuk 3

Het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van het
kind

Hoe wij omgaan met het signaleren van ontwikkelingsachterstanden, staat beschreven in
Hoofdstuk 9 Werkinstructie Observeren en signaleren van ontwikkelingsachterstanden in het
Kwaliteitshandboek.

3.1

Mentorschap
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die
werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de
ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De mentor is verplicht om periodiek
de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders te bespreken.
Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen moet de mentor het kind echt kennen,
daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is
één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. De ouders
worden tijdens het intakegesprek op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is.
Door de ontwikkeling van het kind te volgen, sluiten pedagogisch medewerkers aan op de
individuele behoeften van het kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd
hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.
De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat
belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden worden gevolgd en indien nodig
tijdig gesignaleerd.
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3.2 Wat doet een mentor?
Er komt een nieuw kindje:
✓

De mentor is bij voorkeur aanwezig bij het intakegesprek met ouders

✓

De mentor is bij voorkeur aanwezig op de wenmomenten van het kindje

✓

De mentor draagt zorg dat het kindje bij start op het kinderdagverblijf beschikt over
een eigen bakje voor reservekleding en luizenzak, beide voorzien van naam.

✓

De mentor noteert de bijzonderheden (bijvoorbeeld allergieën) over het kindje in
Kidsadmin .

Het mentorkindje is jarig:
-

De mentor houdt de verjaardagen bij

-

De mentor onderhoudt met ouders contact over een verjaardag viering op het

kinderdagverblijf
-

De mentor kiest een geschikt cadeautje uit voor de verjaardag van haar mentorkindje

-

De mentor maakt een verjaardagsmuts voor het mentorkindje en zorgt voor de nodige

versieringen op de feestdag zelf zoals een zelfgemaakte poster op de deur op of het raam.

Contactmomenten met ouders:
1.

Eerst evaluatie,: 3 maanden na start kindje.

Doel: nieuwe bijzonderheden bespreken + tevredenheid van de ouder nagaan
2.

Jaarlijkse oudergesprekken over de voortgang van de ontwikkeling van het kindje.

3.

Eindgesprek. Dit kan op twee manieren
✓

Voortijdig verlaten opvang: doel: bijzonderheden bespreken/tevredenheid peilen

✓

Kindje gaat naar de basisschool: overdracht bassischool, bijzonderheden bespreken,
tevredenheid peilen

Als het kindje weggaat bespreekt de mentor met de ouders hoe het afscheid zal gaan
verlopen.
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3.3

Ontwikkelingsachterstand
In geval van ontluikende achterstand wordt dit kenbaar gemaakt aan de ouders van het kind, wij
nemen hierin een adviserende rol.
De ouder/verzorger bepaalt welke eventuele stappen men wel/niet wenst te nemen. Wij stellen
ons coöperatief op t.a.v. eventuele gewenste medewerking aan externe betrokkenen. Indien
nodig worden de ouders doorverwezen naar laagdrempelige instanties in de regio die
opvoedingsondersteuning bieden, zoals het JGZ/ consultatiebureau, logopedie, fysiotherapie
etc.

3.4

Opvallend gedrag
Opvallend (negatief) gedrag wordt door ons gemeten. We kijken met name wanneer dit
gedrag plaatsvindt en wat de oorzaak kan zijn.
Nadrukkelijk: we meten het gedrag. We oordelen niet over de individu.
Er kunnen diverse (pedagogische) verklaringen zijn waarom een kind bepaald gedrag
vertoond, wij bespreken dit altijd met ouders/verzorgers. Wanneer nodig (en gewenst)
schakelen wij in overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers externe expertise in.
Hierbij maken wij gebruik van de sociale kaart uit onze Meldcode Kindermishandeling.

3.5

KIJK ontwikkelingsvolgsysteem
Onze pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld‘ en volgen het in zijn/haar
ontwikkeling, zo kunnen zij aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de
volgende stap te zetten.
Om de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen te volgen werken wij met het volgsysteem
KIJK!. De mentor van het kind observeert het kind in zijn/haar ontwikkeling en onderhoudt de
contacten met de ouders. Jaarlijks vindt er een oudergesprek plaatst waarin stilgestaan wordt
bij de ontwikkeling.
Kijk! is een praktisch systeem om de ontwikkeling van kinderen te observeren en te registreren.
Bij het werken met KIJK! geeft de pedagogisch medewerkers op basis van haar professionele
observatie, leidsters hebben scholing en trainingen gevolgd om de methode te gebruiken, aan in
welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt.
KIJK! brengt de totale ontwikkeling van het kind in kaart. Door ook steeds te kijken naar de
basiskenmerken, de betrokkenheid bij de activiteiten en de eventuele aanwezigheid van
risicofactoren, ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind.
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Indien blijkt dat er bij een kind een achterstand aanwezig is, dan zal er een plan van aanpak
opgesteld worden. De pedagogisch medewerker zal met de ouders tot goede afspraken
komen om de gesignaleerde problemen te helpen voorkomen en of te veranderen. De
pedagogisch medewerker biedt steun aan het kind en de ouders en denkt mee in de
hulpvraag. De pedagogisch medeweker zal dit ook met naaste collega ‘s bespreken, zodat
iedereen op de hoogte is. De zorg wordt regelmatig geëvalueerd en vervolg stappen worden
bepaald.
De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van diverse hulpverlenende instanties en zullen
indien nodig een doorverwijzing kunnen aanreiken. Enkele zorgpartners zijn o.a.
• Het consultatiebureau
• Logopedist
• De huisarts
• Centrum voor jeugd en gezin
De KIJK!-map gaat met het kind mee naar de basisschool

3.6

Overdracht aan de basisschool en de buitenschoolse opvang
Zodra een kind naar school gaat vindt er overdracht plaats naar de basisschool. Wanneer een
kindje binnen Rotterdam naar een andere opvang gaat of wanneer een kindje 4 jaar wordt en
naar de basisschool gaat, maken wij een eindverslag over het kindje voor de ouders en de
basisschool. Wij werken met een stedelijk overdracht, dit is tevens een leidraad voor een
eindgesprek tussen ouders en leidsters. Dit eindgesprek vindt ongeveer 1 tot 2 weken
voordat het kind de basisschool bezoekt plaats.
Het stedelijk overdracht moet ongeveer 3 weken voor de einddatum samen met het eindverslag
gemaakt worden en ingeleverd worden bij de directeur. Zij zal z.s.m. deze lijsten uitwerken en
terugbrengen op de desbetreffende groep, zodat deze tijdens het eindgesprek doorgenomen
kunnen worden. Er komt een exemplaar terug naar de groep. Deze is voor de ouders (samen met
de lijsten van het Kijk!).
Op betreffende observatiegegevens is de privacywetgeving van toepassing. Zodra de ouders
het toestemmingsformulier hebben ondertekend, wordt er digitaal een verslag naar school
gestuurd. Wanneer er bij ons bekend is dat een kind doorstroomt naar een buitenschoolse
opvang, zal er een kopie verslag naar de betreffende BSO gestuurd worden.
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De peuteroverdracht bestaat uit:
1. Stedelijk Overdracht
In deze lijst wordt de gegevens en informatie verstrekt over het desbetreffende kind en
komen de ontwikkelingsgebieden naar voren.
2. Eindverslag en resultaten peutervolgsysteem (Kijk!)
In het eindverslag wordt beschreven hoe het karakter en gedrag, spel en knutselvaardigheden
van het kind zijn op de groep.
Het peutervolgsysteem wordt aan de hand van de handleiding ingevuld en verwerkt in de
desbetreffende scorelijsten en grafieken. Het peutervolgsysteem en de resultaten hiervan
worden beschreven in dit verslag. De scorelijsten en grafieken worden bijgevoegd.
3. Eindgesprek
Ongeveer 3 tot 4 weken voor het kind naar de basisschool gaat wordt er door de leidster een
gesprek met de ouders gepland. In dit gesprek wordt kort de peuteroverdracht lijst besproken
en de resultaten van het peutervolgsysteem. Dit gesprek is bedoeld om op een persoonlijke
manier afscheid te kunnen nemen van ouders en hun kindje.
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Hoofdstuk 4

De locatie

4.1 De groep
Kinderdagverblijf Small World biedt Kinderopvang aan kinderen van 0 weken tot 4 jaar.
Wij werken met twee verticale stamgroepen, stamgroepen zijn vaste groepen met een eigen
groepsruimte. Een verticale groep is een stamgroep waarin kinderen van verschillende
leeftijden zitten, daarnaast is een groep pas verticaal als er een minimaal leeftijdsverschil
tussen de oudste en jongste kind zit van twee jaar.
In verticale groepen krijgen kinderen de mogelijkheid om sociale competenties te ontwikkelen,
jonge kinderen leren van de oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening houden met de
jonge kinderen. Een verticale groep stimuleert de emotionele veiligheid, er is namelijk minder
wisseling van pedagogisch medewerkers en de pedagogisch medewerkers hebben meer tijd om
de kinderen echt te leren kennen waardoor er een hechtingsband wordt gecreëerd. De
pedagogisch medewerkers kunnen een goede vertrouwensrelatie met de ouders opbouwen.
Kinderen zullen zich sneller vertrouwd en daarmee emotioneel veilig voelen, als ouders
vertrouwen hebben in de pedagogisch medewerkers,
Bij verticale groepen kunnen broertjes en zusjes kunnen bij elkaar in de groep geplaatst worden.
Hieronder vindt u een overzicht van de twee stamgroepen:
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Naam Groep

Leeftijdsopbouw

Oppervlakte groep

Maximale
groepsgrootte

Rode groep

6 weken tot 4 jaar

59 m2

16 kinderen

Groene groep

6 weken tot 4 jaar

58 m2

16 kinderen
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4.2

Beroepskracht - kindratio (bkr)
Het aantal leidsters dat dagelijks ingezet wordt op de groep, is afhankelijk van het aantal
aanwezige kinderen en de leeftijd van de kinderen. De leidster kindratio is vastgelegd in het
Convenant Kwaliteit Kinderdagverblijf en regelt de maximale groepsgrootte in op het
kinderdagverblijf in relatie tot het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers.
Een groep mag nooit groter zijn dan 16 kinderen. Een horizontale babygroep (kinderen tot 1
jaar) mag nooit groter zijn dan 12 kinderen. Verder gelden op de groepen de volgende
verhoudingen tussen pedagogisch medewerkers en kinderen:
De beroepskracht- kind ratio is als volgt:
a. één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
Vanaf 1 januari 2019 is dit drie aanwezige kinderen per beroepskracht.
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
c. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
Voor het maken van de personeelsroosters, maken wij gebruik van de rekenhulp IKK: Dit kunt u
vinden op de website: http://1ratio.nl/bkr/#/

4.3

3uur Regeling
Er kunnen ten hoogste 3 uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de
beroepskracht-kindratio vereist is. Minstens de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskrachtkindratio.
In het rooster registreren wij de werk-en pauze tijden. Ook worden de breng- en haaltijden
van de kinderen genoteerd in een presentielijst om te bewaken dat wij niet meer dan de
toegestane 3 uur afwijken van de BKR. Er wordt pas een beroep gedaan op de 3-uursregeling
wanneer er afgeweken wordt van de BKR.
Het actueel rooster met daarop de tijden waarop wij mogelijk afwijken van de BKR hangt op de
deur van de groepen.
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4.4

De binnenruimte
Een stamgroepsruimte is de ruimte waarin kinderen in de dagopvang het grootste deel van
de dag aanwezig zijn. Ieder kinderdagverblijf moet voldoen aan bepaalde eisen. Bij ons is er
3,7 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind.
De kinderen maken gebruik van maximaal twee stamgroepsruimtes. Deze twee groepsruimtes
zijn vertrouwd voor de kinderen en bieden de kinderen emotionele veiligheid. Op rustige
dagen kunnen groepen samengevoegd worden. Het is belangrijk dat kinderen zich vrij en veilig
kunnen bewegen binnen de geboden ruimte. We hebben gekozen voor een huiselijke omgeving
met ruime lichtinval, de omgeving heeft lichte en natuurlijke kleuren. De ruimte dient rust en
warmte uit te stralen. Onze binnenspeelruimtes zijn passend ingericht voor het aantal op te
vangen kinderen.
Duurzaamheid vinden wij belangrijk, veel speelmateriaal is om die reden van duurzaam
materiaal gemaakt.

4.4.1 Slaapruimten
Wij hebben aparte slaapkamers waar kinderen kunnen slapen. Wettelijk is bepaald dat kinderen
tot 1,5 jaar in ieder geval moeten slapen in een aparte slaapkamer. De kinderen boven 1,5 jaar
die een middagdutje doen, slapen op stretchers in de groepsruimtes wanneer de slaapkamer
bezet is.
4.4.2 Speelhoeken
De groepsruimtes zijn ingedeeld in verschillende hoekjes die de ontwikkeling van
kinderen moet stimuleren, zo is er in elke groep een leeshoek, een bouwhoek en een
poppenhoek.
4.4.3 Open deuren beleid
Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. Naast het werken met stamgroepen,
werken wij ook met een open deuren beleid. Hiermee wordt bedoeld dat kinderen op bepaalde
momenten van de dag samen kunnen spelen op de andere groepen. Hierdoor is er contact met de
kinderen onderling. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor alle kinderen (wanneer de
leeftijd het toelaat).
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4.5

De buitenruimte
De buitenruimte heeft wettelijke eisen waaraan het moet voldoen. Kinderdagverblijf Small
World heeft een zeer grote buitenruimte. De buitenruimte is 220 m² en dat is veel meer dan
de minimaal gestelde 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.
In onze buitenruimte is veilig speelmateriaal geplaatst. Voor de allerkleinsten is er een
afgeschermd gedeelte waar ze veilig kunnen spelen. Ook is er tijdens zonnige dagen een
afdekking aanwezig om de kinderen te beschermen tegen de zon.
Wij streven ernaar om minimaal 2 keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan.
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4.6 Verlaten van de stamgroep
In de volgende situaties kunnen kinderen de stamgroep verlaten:

4.6.1 Opendeurenactiviteiten
Naarmate kinderen ouder worden hebben zij, naast veiligheid en geborgenheid, behoefte aan
een grotere leefomgeving. Daarom geven de pedagogisch medewerkers de kinderen op gezette
tijden de gelegenheid om hun omgeving buiten hun eigen groep te verkennen en kinderen van
andere groepen te leren kennen.
De emotionele veiligheid van de kinderen tijdens deze activiteiten is gewaarborgd doordat
kinderen altijd terug kunnen naar hun eigen groep en doordat ze begeleid worden bij deze
activiteiten.
Wij bieden kinderen de mogelijkheid om een stamgroep te verlaten zodat zij samen met kinderen
uit de andere groep in de gelegenheid worden gesteld binnen of buiten te spelen, aan activiteiten
deel te nemen en uitstapjes te maken. Door het gezamenlijk buitenspelen en het samenvoegen
van de groepen kennen de kinderen elkaar en de andere pedagogisch medewerkers. Wij hebben
extra aandacht en zorg voor de behoefte van baby‘s tijdens deze activiteiten.
Door te kijken naar het welbevinden en de betrokkenheid (zich veilig voelen en voldoende
uitdaging vinden) van individuele kinderen houden we in de gaten of ze hier juist wel of geen
behoefte aan hebben.
Tijdens opendeurenactiviteiten kan de beroepskracht-kind-ratio (BKR) tijdelijk worden
losgelaten, echter de BKR is op stamgroepsniveau bepaald (1ratio.nl). Zo kan een kind altijd
weer terug naar de eigen stamgroep als het niet meer mee wil doen aan een
opendeurenactiviteit.

4.6.2 Samenvoegen van de groepen
Tijdens vakantieperiodes, of dagen waarop er minder kinderen aanwezig zijn kunnen wij
beslissen om de groepen samen te voegen.
Indien de maximale groepsgrootte het toelaat, kunnen volledig aanwezige stamgroepen worden
samengevoegd tot één groep waarbij in principe één vaste pedagogisch medewerker aanwezig is.
Voor zowel kinderen als ouders wordt inzichtelijk gemaakt welke ruimte en welke groep dit is
middels een A4tje bij de deur van de groep of via de whatsapp.
Samengevoegde groepen bieden voordelen t.o.v. groepen met mindere kinderen. Er zijn meer
speelmogelijkheden voor kinderen en het samenwerken i.p.v. alleen werken, biedt meer
mogelijkheden voor pedagogisch medewerkers en draagt bij aan transparantie en veiligheid. Ook
aan het begin en het einde van de dag kunnen groepen samengevoegd worden.
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4.6.3 Uitstapjes
Soms vinden onze activiteiten buiten de deur plaats, bijvoorbeeld het bezoeken van een
voorstelling, speeltuin of kinderboerderij. De ouder/verzorger van het kind dient hier wel
toestemming voor te geven middels een toestemmingsformulier dat met hen wordt doorgenomen
tijdens de intakeprocedure. Indien de ouder geen toestemming verleent, kan het kind niet
deelnemen aan de activiteiten buiten het kinderdagverblijf.
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4.6.4 Opvang in andere stamgroep/basisgroep
Het is bij ons mogelijk om een kind tijdelijk op een tweede stamgroep te plaatsen.
Wanneer ouders de opvangdagen uit willen breiden en er geen plek op de eigen groep is, of een
dag willen ruilen dan kan een kind in overleg met de ouders tijdelijk geplaats worden op de
tweede stamgroep. Op de plaatsingsovereenkomst staat vermeld op welke dagen het kind op
welke groep ingepland staat.
Ouders stemmen door het tekenen van de overeenkomst in met de plaatsing van hun kind in een
andere (tweede) stamgroep indien dit noodzakelijk wordt geacht door de pedagogisch
medewerkers. Bijvoorbeeld in verband met de veiligheid van de kinderen, bij de opening en
sluiting wanneer niet alle kinderen op de stamgroep aanwezig zijn of wanneer de groepsgrootte
dreigt te worden overschreden waardoor plaatsing op een andere stamgroep wenselijk is.
De ouders stemmen er tevens mee in dat onze (tijdelijke) wijziging van de stamgroep zo lang
mag/kan voortduren als dit noodzakelijk is naar het oordeel van de pedagogisch medewerkers. De
samenvoeging zoals bij structurele samenvoeging is beschreven telt niet mee voor de tweede
stamgroep. De ouders hebben hiervoor namelijk al getekend in het contract en zijn op de hoogte
middels dit werkplan.
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Hoofdstuk 5

De werkwijze

5.1 Dagplanning
Wij werken met een dag structuur met enkele vaste dagindelingen zoals eet- en slaapmomenten,
op deze wijze weet het kind wat er gaat gebeuren en op welke manier het gebeurt. Deze
voorspelbaarheid biedt kinderen een gevoel van veiligheid zodat hun dag ontspannen kan verlopen.
Tussen de middag worden er activiteiten gedaan met de kinderen die ‘s middags niet meer
slapen. Dit zijn vaak uitdagende activiteiten met een intensievere begeleiding ter voorbereiding
op de basisschool. Zo kunnen er knutselopdrachten met knippen en prikpennen gedaan worden.

Openingstijd voor vervroegde

6:00
6:30 – 9:30

opvang
Vrij spelen
Fruit eten (boekje voorlezen en

9:30

zingen) + drinken

10:00 – 11:30
11:30

Verschonen
Buitenspelen en/of activiteit
Gezamenlijk eten van de warme
maaltijd + drinken

12:30
14:30-15:00
15:00

Verschonen en naar bed brengen
Kindjes uit bed halen en
verschonen.

15:30 – 16:00

Yoghurt/vla eten+ drinken

16:00-17:00

Activiteit

17:00

Buiten spelen / vrij spelen
Drinken + koekje + verschonen

17:30

Eventueel samenvoegen groepen
en vrij spelen. Schoonmaken
groepsruimte middels

18:30

schoonmaaklijstje
afsluiten

5.2

Taalbeleid
Binnen Kinderdagverblijf Small World wordt Nederlands gesproken met de kinderen, echter kan
het voorkomen dat een kindje tijdens het wennen bij het kinderdagverblijf, gerustgesteld wordt
in de thuistaal, dit om de emotionele veiligheid te waarborgen en dit is altijd incidenteel.
Met ouders kan een overdracht plaatsvinden in het Engels wanneer zij de Nederlandse taal niet
machtig zijn. Omdat wij een goede overdracht zeer belangrijk vinden, kunnen wij gebruik maken
van google translate indien ouders ook geen Engels spreken.
Medewerkers onderling spreken op locatie en tijdens het werk uitsluitend Nederlands.
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5.3 Intake en plaatsing
Wanneer een kindje bij ons wordt aangemeld vindt er meestal een rondleiding plaats, tijdens de
rondleiding kunnen de ouders de ruimte bekijken, kennismaken met de pedagogisch medewerkers
en de sfeer proeven.
Hebben de ouders na de rondleiding gekozen om hun kindje door ons te laten opvangen dan volgt
er een intakegesprek er kan het plaatsingsformulier worden ondertekend.
Tijdens het intakegesprek worden de werkwijzen, bijzonderheden en verwachtingen met elkaar
besproken en er wordt gekeken hoe de kinderopvang aansluiting kan vinden op de thuissituatie.
De ouders maken tijdens het intakegesprek ook kennis met de mentor van hun kindje. Vervolgens
worden er met de minimaal 2 wenmomenten ingepland.
Indien gewenst kunnen ouders na afloop van het intakegesprek direct geholpen worden bij het
aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
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5.4

Wenprocedure
De wenprocedure is zowel voor het kind als voor de ouder nuttig. Het kind komt in een andere
omgeving, met andere gezichten en andere geluiden waaraan zij gewend moeten raken. Ook
voor de allerkleinsten zal deze verandering tijd nodig hebben.
Tijdens het wennen leert het kind kennis maken met de omgeving. Het kind zal in
overeenstemming met de ouders minimaal 2 keer komen wennen. Het kind blijft zonder de
ouder op de groep en ook het afscheid nemen wordt geoefend.
Er zal vooral tijdens de wenperiode extra aandacht aan het kind geschonken worden om
het zich vertrouwd te laten voelen.
Bijzonderheden wordt genoteerd en als het kind wordt opgehaald volgt er een overdracht aan de
ouders.
Indien het kindje een ander wenschema nodig heeft, kunnen we in overleg het wenschema
aanpassen.
De tijd die nodig is om te wennen is voor ieder kind verschillend. Datzelfde geldt ook voor de
ouders. Dus schroom niet uw eventuele twijfels en onzekerheden te uiten, want dan kunnen
wij u het beste helpen.

5.5 Brengen van het kind
Het brengen van het kind is een belangrijk moment. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich
welkom voelen! Dit doen wij door ieder kind en ouder te begroeten bij binnenkomst en ervoor te
zorgen dat de groep rustig en gezellig is. Met puzzelen rond de tafel, of met de kinderen op het
kleed te zitten en te laten spelen bereiken we dit doel. Voor de rust van de overige kinderen in de
groep is het belangrijk dat ouders bij het brengen niet langer blijven dan nodig is voor een goede
overdracht. Het komt bijna nooit voor dat alle kinderen het eerste uur aanwezig zijn.
Kinderdagverblijf Small World verplicht ouders geen brengtijden. De bedoeling is dat ouders,
indien hun kindje na 09:30 gebracht wordt, dit doorgeven aan de groep. In praktijk is naar voren
gekomen dat het hebben van geen vaste brengtijden de rust en structuur in de groep kan
verstoren. Om onrust te voorkomen hanteert Kinderdagverblijf Small World de volgende regels:
•

•

•
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Tussen 09:30—10:00 en 11:30 en 12:15 kunnen en geen kinderen gebracht en gehaald worden
omdat dit de tijden zijn waarop gegeten wordt en rust nodig is in de groep. De medewerkers
dienen hun aandacht volledig op de kinderen te kunnen richten.
Ouders die hun kinderen na half 10 brengen dienen ervoor te zorgen dat luiers verschoond zijn en
het kindje al gegeten heeft of de fles heeft gehad. Dit om te voorkomen dat er hectiek ontstaat
bij het brengen.
Ouders die hun kindje na half 10 besluiten te brengen hebben geen toegang meer tot de
groepsruimte, ook is er minder tijd voor een overdracht. Zij mogen hun kindje op de gang
overdragen aan de medewerker. Het doel hiervan is een continue in-uitloop van ouders op
(vooral) de babygroep te voorkomen en kinderen af te schermen tegen overprikkeling.
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5.6

Afscheid nemen van het kind en ophalen
Een kind zal afscheid moeten nemen van de ouders. Vooral jonge kinderen kunnen hier moeite
mee hebben. Voor een baby is iemand die uit het zicht verdwijnt, definitief weg en dat kan
paniek veroorzaken.
De pedagogisch medewerker zal met het kind bij het afscheid nemen bij het raam de ouder
uitzwaaien, waarna afleiding met een spel of een praatje het kind over het verdriet heen helpt.
Wij vinden het belangrijk dat een ouder altijd duidelijk afscheid neemt van het kind, ook al gaat
het kind daardoor huilen. Het kind gaat dan niet zoeken. Zo blijft hij/zij vertrouwen houden in
zijn/haar ouders en de pedagogisch medewerker. De ouder kan dit proces bespoedigen door het
afscheid nemen niet onnodig te rekken.
De pedagogisch medewerkers kunnen er voor kiezen om na 17.30 uur de groepen weer samen
te voegen in een groepsruimte. De pedagogisch medewerkers die vroege dienst hadden gaan
nu naar huis. Een groep kan dan alvast schoongemaakt worden.
Het kind kan, zeker in de wenperiode, op het moment dat het zijn ouder weer ziet erg gaan
huilen. Dit wil zeggen, dat het de hele dag zijn best heeft gedaan om zich aan te passen, maar
opgelucht is de vertrouwde persoon weer te zien. Meestal zijn de kinderen moe na zo‘n dag. De
ouders doen er dan goed aan om in dit geval even aandacht te geven aan hun kind en na de
overdracht met de pedagogisch medewerker hun vertrek te bespoedigen.

5.7

Ophalen door andere personen

Uw kind mag opgehaald worden door familie of door een bekende van de familie. Het is uw
verantwoordelijkheid om ons op tijd op de hoogte te stellen wanneer iemand anders dan de
ouders/opvoeders het kind op komt halen. Wij hebben dus toestemming nodig van een van de ouders of
opvoeders, anders geven wij uw kind niet mee. De reden hiervoor is dat wij de verantwoordelijkheid
dragen voor het kind tot op het moment dat uw kind door de ouders/opvoeders wordt opgehaald. Wij
willen de kinderen met een goed en veilig gevoel mee naar huis geven.
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Hoofdstuk 6

Opvangmogelijkheden

Kinderdagverblijf Small World biedt hele dagopvang aan, daarnaast is er de mogelijkheid tot het afnemen
van de volgende opvangmogelijkheden:

6.1

Vervroegde opvang

Buiten de reguliere tijden is mogelijk van 06:00 tot 7:00 vervroegde opvang af te nemen.
Naast het afnemen van verlengde opvang bestaat ook de mogelijkheid tot het afnemen van weekendopvang
of avondopvang, mits er voldoende animo voor bestaat.

6.2

Incidentele opvang

Incidentele opvang is mogelijk bij een minimale afname van 2 uur per dag (tijdens de reguliere
openingstijden). Dit is handig voor ouders die afspraken hebben staan zoals bijvoorbeeld een
sollicitatiegesprek. De doorgeven uren worden in rekening gebracht bij het niet nakomen van een
gereserveerde dag.
Afwijzing kan alleen als de maximale kind capaciteit is bereikt, de BKR dit niet toelaat of dat het vaste
gezichten criterium in het geding komt.

6.3 Extra opvangdagen en ruildagen
Wij bieden ouders de mogelijkheid om onbeperkt van dag te ruilen mits de BKR dit toelaat, er plaats is en
het vaste gezichten criterium niet in het geding komt. Wij adviseren ouders om alleen een ruildag te
plannen als hun kind ingepland kan worden op de eigen stamgroep. Dit om de emotionele veiligheid zo
optimaal mogelijk te kunnen waarborgen.
Ruildagen zijn een gunst, deze kunnen niet worden opgeëist.
Indien u een dag wilt ruilen kunt u dit aangeven bij de groep van uw kindje. Ruilingen dienen binnen twee
weken ingezet te worden en vervallen hierna. Ruilingen dienen tegelijkertijd bekend te worden gemaakt
met het afmelden van uw kindje. Ruildagen kunnen dus niet achteraf aangevraagd worden.
Ziet u eenmaal af van de ruildag dan vervalt de gehele ruiling.
Mochten ouders toch een ruildag willen en de eigen stamgroep van hun kind zit vol, dan kan het kind
gepland worden op de tweede stamgroep.
Ouders geven tijdens het intakegesprek toestemming voor plaatsing in andere stamgroepsruimte.
Ouders kunnen bij ons een extra opvangdag afnemen indien er plaats is op de groep. Voor de extra
opvangdagen geldt dat ouders gebruik mogen maken van een extra opvangdag op de andere stamgroep
indien zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend. Wij adviseren ouders wij de om alleen een
extra opvangdag af te nemen wanneer er plaats is op de eigen stamgroep zodat er voor hun kind bekende
leidsters en kinderen aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 7

Verschonen, toiletgang en zindelijk worden.

In onze prijsformule zitten luiers van het merk Kruidvat bij inbegrepen. Kinderen die een luier dragen,
worden regelmatig gecontroleerd op een vieze luier en zo nodig verschoond. Ieder kind krijgt aan het eind
van de dag eveneens een schone luier, zodat het weer schoon naar huis gaat.
Wanneer de ouders van het kind thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf ook aan toe
is, kan dit op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Het wordt spelenderwijs gedaan.
Kinderen die aangeven zelf te willen plassen krijgen die ruimte op onze kleine kindertoiletten. Deze
kinderen mogen zonder luier rondlopen.
Wanneer er ongelukjes gebeuren dan wordt hier geen negatieve aandacht aan geschonken. Er wordt altijd
geprezen als het kind een plas op de wc doet. Kinderen leren van elkaar, zo ook door de
zindelijkheidstraining bij andere kinderen te zien. Dit stimuleert hen tijdens hun eigen
zindelijkheidstraining.
Wij stimuleren kinderen om zichzelf zelfstandig aan-en uit te kleden en oudere kinderen worden
gestimuleerd zelfstandig naar het toilet te gaan.
Wij beschikken over een doucheruimte waarin kinderen eventueel gedoucht kunnen worden na een
ongelukje.

7.1 Verzorging
Wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften. Vaste rituelen,
ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen
zij de wereld gaan ontdekken. Kinderen worden zo gestimuleerd tot zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid.
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7.2 Voeding
Wij hechten veel waarde aan de voeding die de kinderen bij ons op de opvang krijgen. Wij beseffen ons
dat wij mede verantwoordelijk zijn voor het leggen van een basis voor een gezond voedingspatroon bij
kinderen. Wij werken met verse, gezonde en zoveel mogelijk biologische producten. (Vers melk,
volkorenbrood, yoghurt, diksappen, Roosvicee, vers gemaakte smoothies). Kinderen krijgen bij ons elke
dag fruit aangeboden. Een evenwichtige voeding is zeer belangrijk voor de groei en ontwikkeling van
kinderen.
De ontwikkeling van de smaak van kinderen wordt grotendeels overgedragen tijdens de opvoeding. Om de
smaakontwikkeling van kinderen te stimuleren bereiden wij multiculturele maaltijden. Dagelijks krijgen
kinderen bij ons een vers bereidde warme maaltijd, uiteraard rekening houdend met de dieetwensen van
de kinderen.
Al onze onze maaltijden zijn halal.
Baby’s krijgen bij ons geen potjes maar vers gepureerde groentes en fruit.
Wanneer het weer het toelaat, eten we buiten met de kinderen.

7.2.1 Trakteren
De eigen verjaardag is voor een kind een belangrijke gebeurtenis waar we natuurlijk uitgebreid bij
stilstaan. De kinderen krijgen een mooie muts op en er wordt uitbundig gezongen op elke verjaardag. Bij
jarig zijn hoort ook vaak het uitdelen van een traktatie. Dit is echter absoluut geen verplichting! Een
baby is zich daar nog niet bewust van, maar een dreumes en vooral de peuters ervaren het als een
spannend hoogtepunt als ze mogen trakteren.
Met al die jarige kinderen, leidsters en stagiaires, gebeurt het natuurlijk vaak dat er iets getrakteerd
wordt.
Wij willen het trakteren zo gezond mogelijk laten verlopen om te voorkomen dat de kinderen onnodig veel
snoep binnenkrijgen. Iedereen weet dat suikers slecht zijn voor de gezondheid en de tanden. Daarnaast
zijn er steeds meer kinderen in Nederland die al op jonge leeftijd overgewicht hebben. Wij willen hier als
team bewust mee omgaan.
Wij willen u als ouder vragen hier ook rekening mee te houden, en de traktaties gezond te houden. Op
https://www.voedingscentrum.nl/trakteren en op http://www.gezondtrakteren.nl/ vindt u leuke tips en
adviezen voor gezonde traktaties.
Rondom een bepaald thema kan het voorkomen dat peuters wel eens andere producten binnenkrijgen. Denk
bijvoorbeeld aan de Sinterklaas- en kerstperiode; in die tijd zullen we natuurlijk ook wel eens pepernoten
of andere lekkernijen gaan bakken met de kinderen!

33

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Small World november 2020

Hoofdstuk 8

Activiteiten

Wij stemmen de activiteiten af op de jaargetijden. Zo zoeken wij bijvoorbeeld mooie bladeren om in de
herfst leuke knutselactiviteiten mee te doen. Jaarlijks kunnen er thema‘s binnen deze 4 seizoenen
bedacht worden. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de culturele feestdagen van de kinderen uit de
groep.
Tussen de middag worden er activiteiten gedaan met de kinderen die ‘s middags niet meer slapen. Dit zijn
vaak uitdagende activiteiten met een intensievere begeleiding ter voorbereiding op de basisschool. Zo
kunnen er knutselopdrachten met knippen en prikpennen gedaan worden.
Wij werken met een dagstructuur met enkele vaste dagindelingen zoals eet- en slaapmomenten, op deze
wijze weet het kind wat er gaat gebeuren en op welke manier het gebeurd. Deze voorspelbaarheid biedt
kinderen een gevoel van veiligheid zodat hun dag ontspannen kan verlopen.
Ontwikkeling stimulatie
Bij het voorbereiden van activiteiten houden onze pedagogisch medewerkers ons pedagogisch doel voor
ogen, spelenderwijs worden vaardigheden getest en ontwikkeld. Elke activiteit heeft als doel om minimaal
1 van de 3 ontwikkelingsniveaus te stimuleren en is afgestemd om de leeftijd en ontwikkelingsniveau van
het kind:
1.

cognitieve ontwikkeling

2.

sociaal-emotionele ontwikkeling

3.

motorische ontwikkeling

Experimenteren
Naast de vaste dagindeling hebben wij activiteiten waarin wij flexibiliteit bieden, het kind heeft hierbij
de keuze om wel of niet mee te doen aan de groepsactiviteit of de mogelijkheid om zijn eigen activiteit
te kiezen.
Voor onze pedagogisch medewerkers vraagt dit om soms een stapje terug te doen, van actief en
stimulerend naar een min of meer passieve doch alerte en voelbare aanwezigheid.
Groepsactiviteiten
Om de sociale interactie te bevorderen organiseren wij groepsactiviteiten, zo krijgen kinderen de
mogelijkheid om onderlinge banden te versterken, sociale vaardigheden en waarden en normen toe te
passen. Hun sociale vaardigheden worden hierbij verder ontwikkeld.
Activiteiten aangeboden door externen
Wij willen kinderen graag van alles meegeven, soms is het nodig om hiervoor externe deskundigheid in te
schakelen zoals yoga, muziekdocenten, dansles.
Ouderbetrokkenheid
Wij stellen het zeer op prijs als ouders hun bijdrage willen leveren bij de organisatie van activiteiten,
kunt u bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen of een bepaalde sport dan horen we dit graag zodat
wij u kunnen betrekken bij het organiseren van een activiteit.
Activiteiten buiten het kinderdagverblijf
Soms vinden onze activiteiten buiten de deur plaats, bijvoorbeeld het bezoeken van een voorstelling,
speeltuin of kinderboerderij. De ouder/verzorger van het kind dient hier wel toestemming voor te geven
middels een toestemmingsformulier dat met hen wordt doorgenomen tijdens de intakeprocedure. Indien
de ouder geen toestemming verleent, kan het kind niet deelnemen aan de activiteiten buiten het
kinderdagverblijf.

34

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Small World november 2020

Hoofdstuk 9

Personeel

9. 1 Organisatiestructuur
De directeur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de locatie
binnen de vestiging en voor de inhoudelijke, beheersmatige, financiële en personele aspecten van
Kinderdagverblijf. De directeur geeft leiding aan de staf. De directeur is tevens
verantwoordelijk voor de planning & plaatsing.
De aandacht-functionaris draagt er zorg voor dat er aandacht is binnen het kinderdagverblijf
ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk geweld. Niet alleen kan zij advies geven en
meedenken, maar zeker ook als aanspreekpunt fungeren voor de ouders.
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, opvoeding, begeleiding
en verzorging van de groep kinderen die in het Kinderdagverblijfcentrum geplaatst zijn, volgens
het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf Small World en het werkplan van de locatie. Dit
houdt dus ook in dat de medewerker gebeurtenissen van de kinderen rapporteert en doorspeelt
naar de manager van de Kinderdagverblijf.
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9.2
Pedagogisch medewerkers
Kinderverblijf Small World werkt met gediplomeerd personeel, deze zijn minimaal spw3 geschoold, naast
het SPW diploma zijn zij in het bezit van een geldig VOG verklaring, BHV-, EHBO diploma en
geregistreerd in het personenregister.
Het personeel werkt in een vast rooster zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. Voor nul jarigen geldt
dat zij maximaal 3 vaste gezichten zien, hiermee voldoen wij aan de Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang.
Taken van de pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, opvoeding, begeleiding en
verzorging van de groep kinderen die in het Kinderdagverblijf geplaatst zijn. De pedagogisch medewerker
is verantwoordelijk voor:
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor:
T.a.v. de kinderen:
1. De opvoeding, begeleiding en verzorging (samen met zijn/haar collega's)
2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in overleg met collega's, directeur en
ouders/verzorgers; het observeren van kinderen en hierover rapporteren (bij voorkeur op
basis van protocollen)
3. Het zorgen voor een goede en prettige sfeer op het Kinderdagverblijfcentrum
4. Het organiseren en het ondernemen van (recreatieve) activiteiten met de kinderen
T.a.v. de ouders:
1. Het onderhouden van goede contacten met de ouders/verzorgers
2. Het informeren van ouders/verzorgers (mondeling en via het ouderportal) over de
voortgang van hun kind op het Kinderdagverblijfcentrum
3. Het overleggen met ouders/verzorgers over onderwerpen die in het belang zijn van het
kind
4. Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in samenwerking met ouders en
collega's
T.a.v. het Kinderdagverblijfcentrum:
1.

Het beheren en onderhouden van de inventaris en de groepsruimte in
het Kinderdagverblijfcentrum
2. Zorgdragend voor de algemene hygiëne en het verrichten van huishoudelijke taken
3. Het uitvoeren van licht administratieve taken (presentielijsten bijhouden e.d.
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9.3
VOG en continue screening
Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Om deze reden stelt de Wet
Kinderopvang medewerkers binnen de kinderopvang verplicht om in bezit te zijn van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG).
Een VOG toont aan dat de betreffende persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die
een belemmering vormen voor het werken met kinderen.
Om te garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt, geen strafblad heeft, bestaat sinds maart
2013 de continue screening. In maart 2018 is het personenregister voor de kinderopvang in werking
getreden. In het personenregister moeten alle kinderopvangmedewerkers, gastouders, huisgenoten van
gastouders, maar ook vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en vaste bezoekers van gastouders
zichzelf voor inschrijven.
Alleen als de medewerker een schoon strafblad heeft, mag hij/zij in dit register staan en alleen
geregistreerden in het register mogen in de kinderopvang werkzaam zijn.

9.4
Coaching
Iedere medewerker ontvangt coaching binnen Small World. Tijdens coaching wordt en bij de pedagogische
kwaliteit en de eigen leerdoelen van de medewerkers. Coaching is gericht op het vergroten van de
pedagogische kwaliteit binnen het kinderdagverblijf.
Vanaf januari 2019 is het voor elke kinderopvangorganisatie verplicht om een pedagogisch
beleidsmedewerker in te zetten. Het doel van deze functie is het coachen van medewerkers vanuit het
pedagogisch beleid, ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden.
Vaststellen benodigde uren
Vanuit de wet Kinderopvang is een formule gecreëerd om de uren waarvoor een pedagogisch coach ingezet
dienst te worden, in kaart te brengen.
*Formule inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker KDV Small World
50 uur per landelijk registernummer
+
5 x 10 uur
=
Verplicht 100 uren inzet pedagogisch coach per jaar
*Indien er meer of minder FTE is neemt het aantal totale uren af/toe.

Het kan voorkomen dat de ene medewerker meer coaching ontvangt da de andere medewerker. Coaching
gebeurt namelijk ook op verzoek en sommige medewerkers hebben extra coaching nodig.
Coaching kan op verschillende manieren plaatsvinden:
Op verzoek van medewerker
Uitnodiging jasmina
Coaching tussendoor op verzoek medewerker zoals adviezen inwinnen, zonder formele afspraak in
te plannen.
Groepscoaching
(Groeps) observatie
Het volgen van trainingen ten behoeve van een coachingsvraag
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9.5

Situatieschets m.b.t het alleen aanwezig zijn van een beroepskracht

Wij proberen te voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen aanwezig op het kinderdagverblijf
aanwezig is. Indien het, ondanks de personeelsplanning, alsnog mocht voorkomen dat een pedagogisch
medewerker alleen in het pand aanwezig is, kan een stagiaire als tweede aanwezige worden ingezet. Als er
op basis van de Beroepskracht-kindratio slechts 1 beroepskracht in het gebouw aanwezig is, is er altijd
een volwassene telefonisch bereikbaar.

9.6

Stagiaires

Kinderdagverblijf Small World is een SBB erkend leerwerkbedrijf (Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Dit betekent dat wij werken met beroepskrachten in opleiding:
stagiaires. Regelmatig worden de pedagogisch medewerkers op de groep ondersteund door stagiaires
Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan het opleiden van gekwalificeerde medewerkers. Voor
onze eigen medewerkers biedt de stagiaire of medewerker in opleiding de kans om met frisse ogen naar
hun eigen vak en de invulling en uitvoering daarvan te kijken. . Wij bieden stageplekken aan, aan de
volgende opleidgen: Zorg en Welzijn niveau 1 + 2, pedagogisch medewerker niveau 3 en 4.
Taken die een stagiaire kan uitvoeren:
Alle leerjaren
•

Pedagogisch medewerker ondersteunen tijdens activiteiten

•

Activiteit aanbieden met ondersteuning van de pedagogisch medewerker

•

Begeleiden van ontwikkeling

•

Observeren van kinderen (in samenwerking met de mentor van het kind)

•

Begeleiden tijdens eet- en drinkmomenten

•

Uitvoeren van huishoudelijke taken

•

Begeleiden van kinderen tijdens vrij spel momenten

Laatste leerjaar
Indien de stagiaire in het laatste leerjaar zit en indien zij boven de 18 jaar is mag zij onderstaande extra
werkzaamheden uitvoeren
•

Deelnemen aan oudergesprekken

•

Overdracht aan ouder geven aan het einde van de dag

Er worden twee soorten stagiaires onderscheiden een BBL stagiaire (of derde leerweg), zij volgt een
werken-leren opleiding. Bij deze vorm van opleiding mag de stagiaire formatief worden ingezet.
Afhankelijk van de fase van haar opleiding, toets uitslagen en beoordeling van de praktijkbegeleider, is
deze inzetbaarheid van 0 tot 100%.
De BBL-student heeft een arbeidscontract bij Kinderdagverblijf Small World. BBL studenten van het
kinderdagverblijf krijgen een arbeidscontract van minimaal 20 uur. Indien een BBL-stagiaire formatief
wordt ingezet zal er ten alle tijden een inzetbaarheid verslag worden opgesteld waarin is beschreven voor
hoeveel procent de stagiaire formatief ingezet kan worden ingezet alsmede de reden van deze conclusie.
Naast BBL-studenten kunnen er teven BOL-studenten stage lopen bij Kinderdagverblijd Small World,
zij volgen een beroeps opleidende leerweg, waarbij zij stagelopen. Deze stagiaires staan boventallig, dit
betekent dat zij niet de eindverantwoordelijke zijn voor de welzijn van de kinderen.
Onder bepaalde omstandigheden kan besloten worden een BOL-student formatief in te zetten. Dit
gebeurt alleen is de BOL-student capabel genoeg is als volwaardige pedagogisch medewerker ingezet te
worden.
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Mocht er worden besloten om een BOL-student als formatieve pedagogisch medewerker in te zetten dan
wordt er ten alle tijden een inzetbaarheid verslag opgesteld. Daarnaast mag een BOL-stagiaire alleen
worden ingezet onder de volgende voorwaarde:
•

Een bol student mag alleen ingezet worden tijdens ziekte van een pedagogisch medewerkers of
tijdens schoolvakanties van de student.

•

De bol student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes

•

De bol student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar

•

De bol student kan alleen worden ingezet op de eigen stage locatie

Werkbegeleider
Eén pedagogisch medewerker, die hiervoor een training heeft gevolgd, wordt aangewezen als
werkbegeleider. Hij/zij voert gesprekken met de stagiaire om de voortgang van de stage te bespreken.
Uitgangspunt voor de begeleiding is dat de werkbegeleider minimaal over hetzelfde opleidingsniveau
beschikt als de stagiair(e).
De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de stagiaires en laat zich, via teamoverleg en gesprekken
met de werkbegeleider, op de hoogte houden van de vorderingen van de student(en). Indien de situatie
daar aanleiding toe geeft of wanneer de werkbegeleider of de stagiaire dit wenst, is de locatiemanager
ook aanwezig bij de gesprekken met de stagiaire en/of de studieloopbaanbegeleider vanuit de opleiding.
Stage en stabiliteit op de groep
Zogenaamde snuffelstages‘ worden niet toegestaan vanwege de beperkte tijdsduur en het feit dat
kinderen dan te maken krijgen met teveel wisselende gezichten.

9.7

Personeel overleggen

Binnen Small World vinden er regelmatig vergaderingen plaats met heel het team, tijdens deze
vergaderingen worden thema’s zoals pedagogisch beleid, veiligheid-gezondheid, meldcode
kindermishandeling besproken.
Naast de teamvergaderingen organiseren de groepen werkoverleggen. Tijdens deze werkoverleggen
worden de kinderen besproken, het pedagogisch beleid en de veiligheid en gezondheid van de groep, De
leidinggevende is niet altijd aanwezig tijdens dit overleg.
Een keer per jaar wordt er door ons een ouderdag georganiseerd. Dit zijn 10 minuten gesprekjes over de
ontwikkeling van het kind. Buiten deze gesprekjes kunnen ouders altijd een afspraak maken met de
mentor van hun kind voor een gesprek over hun kind.
Minstens een keer per jaar wordt het pedagogisch beleid besproken met de oudercommissie. Daarnaast
wordt aan hen informatie verstrekt over de kwaliteit van Kinderdagverblijf Small World.
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Hoofdstuk 10

10.1

Ouderbeleid

Ouders

Een goede samenwerking met ouders vinden wij belangrijk, ouders zijn immers de belangrijkste
opvoeders van het kind en daarmee de deskundigen over hun kind. Onze pedagogisch medewerkers
bekijken in gezamenlijk overleg met ouders hoe zij het opvoedingsproces gestalte kunnen geven. Hoe
meer de opvoeding thuis en op het kinderdagverblijf op elkaar zijn afgestemd, hoe de groter de
continuïteit tussen de verschillende leefwerelden van het kind. Dit geeft kind veilig gevoel van
herkenning.
Ouders en pedagogisch medewerkers kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Samen bouwen zij
kennis over het kind op.
Aan het begin en einde van de dag is er een uitgebreide overdracht tussen de pedagogisch medewerkers
en ouders over hoe het gaat met het kind, wat het kind gedaan heeft en of er bijzonderheden zijn.
Ouders worden tussendoor geïnformeerd als belangrijke bijzonderheden zijn zoals ziekte, ongelukjes.
Elk kwartaal wordt er naar de ouders een nieuwsbrief gestuurd. In de nieuwsbrief kunnen zij lezen welke
activiteiten hebben plaatsgevonden en wie de jarigen zijn. Ook de bijzonderheden worden hierin vermeld.
10.2

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de
opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te
bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de
opvang.
Minstens 1 keer per jaar wordt het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf besproken met de
oudercommissie. Daarnaast wordt aan hen informatie verstrekt over de kwaliteit en de financiële situatie
van Kinderdagverblijf Small World.
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Hoofdstuk 11

Intern Klachtreglement Kinderdagverblijf Small World

Kinderdagverblijf Small World heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling
opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van
ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene.
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk
van de klacht kan deze worden ingediend bij het locatiehoofd. Zij is te bereiken per email:
info@kdvsmallworld.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij
naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.
www.klachtenloket –kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het
reglement van de Geschillencommissie vindt u op
https://www.degeschillencommissie.nl/media/2212/knd-reglement.pdf
Definities
Organisatie:

Kinderdagverblijf Small World

Medewerker:

De medewerker, werkzaam bij Kinderdagverblijf Small World.

Klachtenfunctionaris: De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure
bewaakt en klachten afhandelt, deze functie wordt bij Kinderdagverblijf Small World vervuld door de
houder van het kinderdagverblijf, Jasmina Hageraats.
Locatiemanager:

Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst

Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van
de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.
Klager: De ouder die een klacht indient
Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen.
Klachtenloket Kinderopvang:

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.

Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende
geschillenafhandeling.
Schriftelijk:
verzet.

Onder schriftelijk wordt ook ‗elektronisch‘ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen
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2.

Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de
betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep.
Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.
Indienen klacht
2.1
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na
ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt
voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de
klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.
2.2
Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.
Behandeling klacht
3.1
De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de
klacht.
3.2

De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht zorgvuldig en houdt de klager op de hoogte van de
voortgang van de behandeling van de klacht.
3.4

Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

3.5
Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de
gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
3.6
De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo
spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de
klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval
binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
3.7
De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete
termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
Externe klachtafhandeling
4.1
Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de
ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.
4.2
De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de
houder indient.
4.3
Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie.
4.4
De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig
gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.
Contactgegevens
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG 070
5310
www.degeschillencommissie.nl
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Hoofdstuk 12 Praktische informatie
12.1 Openingstijden
Kinderdagverblijf Small World 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot
18:30 uur.
12.2 Bereikbaarheid
Kinderdagverblijf Small World
Adres:
Vaste lijn:
Telnr groene groep:
Telnr rode groep:
Telnr noodgevallen/eigenaar:
Website:
KVK:
LRKP:
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Franselaan 12, 3028 AG Rotterdam
010-7956182
06-39884537
06-24915605
06-14281237
https://www.kdvsmallworld.nl/
77718860
129521140
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