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Inleiding 
 
Kinderen ontwikkelen door de ervaringen die ze opdoen. 
Kinderen ontwikkelen door spelenderwijs na te doen en te experimenteren. 
CNS  kinderopvang wil vooral een plaats zijn waar jonge kinderen zich op een positieve, 
brede en evenwichtige manier ontwikkelen en de peuters uiteindelijk goed voorbereid op de 
basisschool komen. 
 
Het beleidsplan is een openbaar document waarin een visie wordt gegeven op: 

- De pedagogische uitgangspunten en de ontwikkelingsdoelen. 
- De kwaliteit van het werken met jonge kinderen 

 
CNS  kinderopvang hanteert de kwaliteitseisen vastgelegd in de Wet OKE; 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. 
 
Dit pedagogisch beleidsplan vormt de basis voor onze organisatie, biedt kaders voor het 
pedagogisch handelen van onze medewerkers en maakt inzichtelijk hoe wij onze 
professionaliteit de komende jaren verder willen versterken. 
Daarnaast biedt het de ouders en verzorgers informatie over de organisatie waaraan zij hun 
kinderen toevertrouwen. 
Ook geven wij met dit beleidsplan de subsidieverstrekker inzicht hoe wij het landelijk en 
gemeentelijk beleid vertalen in ons eigen pedagogisch beleid en hoe wij de gestelde 
beleidsdoelen gaan realiseren. Het beleidsplan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. 
We hebben ervoor gekozen om het werkplan te scheiden van het beleidsplan.   
In het werkplan kunt u lezen hoe wij in de praktijk de visie en doelstelling vormgeven. 
 
CNS  kinderopvang is onderdeel van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 
scholen voor CNS in Putten. Het dagelijks bestuur van deze vereniging berust bij twee 
uitvoerende bestuurders. De dagelijkse leiding van drie locaties die bij de kinderopvang 
horen is in handen van een hoofdleidster. 
 
NB Waar ouders staat in de tekst wordt omwille van de leesbaarheid ouders en verzorgers 
bedoeld. 
 
 
Putten, april 2019 
 
Uitvoerend bestuurders:                                      Hoofdleidster: 
L. Hubregtse                                                            Arianne Stoffer 
C.J. Visser 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1 Visie en pedagogische uitgangspunten. 
 
1.1 Christelijke geloofsopvoeding 
Het christelijk geloof inspireert de pedagogische medewerkers van CNS  kinderopvang in de 
manier waarop gekeken wordt naar kinderen en waarop kinderen en ouders benaderd 
worden.  
Het welbevinden van een kind staat voorop. Belangrijk is het dat een kind zich veilig, prettig 
en vertrouwd voelt. Een goede basis is nodig om stappen te maken in de algehele 
ontwikkeling. 
Bij onze kinderopvang staat de bijbel centraal. Wij geloven dat Jezus voor onze zonden 
gestorven is en de weg tot de Vader voor ons heeft vrijgemaakt. Alle medewerkers werken, 
leven en handelen vanuit deze levensovertuiging. 
Uitgaande van deze Bijbelse interpretatie en vanuit het respect voor de eigenheid van het 
kind dienen medewerkers achter deze Bijbelse visie te staan. 
Geloofsopvoeding gebeurt vanuit de liefde die wij van God mogen ontvangen. God heeft 
kinderen gemaakt en houdt onvoorwaardelijk van hen. Het geloof in God stuurt ons werk. 
Wij mogen een voorbeeld zijn in de manier waarop wij met andere mensen omgaan. Wij 
mogen de kinderen leren dat God altijd bij hen is, dat Hij van ze houdt en dat ze op Hem 
kunnen vertrouwen. 
Wij bidden met de kinderen en noemen dit “praten met God.”  We vertellen verhalen uit de 
bijbel, zodat de kinderen vertrouwd raken met het woord van God. Wij vieren alle 
Christelijke feesten met de kinderen en soms met de ouders erbij.  
 
Voortbouwend op de hierboven beschreven visie op christelijke geloofsopvoeding, hanteren 
wij vier pedagogische uitgangspunten: 

- Het bieden van emotionele veiligheid. 
- Het bevorderen van persoonlijke competentie 
- Het bevorderen van sociale competentie 
- Normen en waarden. 

 
1.2 Het bieden van emotionele veiligheid 
 
Een kind ontwikkelt zich binnen de kinderopvang in een veilige, warme, vertrouwde en 
respectvolle omgeving, waarin ruimte is voor de eigenheid van het kind. 
Ieder kind is een uniek schepsel van God met ontvangen gaven en talenten. 
Alle medewerkers houden rekening met en spelen in op de verschillen tussen kinderen. 
Ons uitgangspunt is dat kinderen ruimte krijgen om zelf te kunnen ontwikkelen in een 
stimulerende en uitlokkende omgeving die aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Op een spelende manier begeleiden wij de kinderen, zodat ze een brede leerervaring 
opdoen. Wij zorgen ervoor dat er binnen de kinderopvang op een evenwichtige en 
geleidelijke manier uitdagingen aangeboden worden die aansluiten op wat de kinderen al 
kunnen en weten. Dit wordt wel de zone van de naaste ontwikkeling genoemd.  
Door oog te hebben voor de ‘eigenheid’ van het kind kun je de ontwikkeling van het kind bij 
het samen spelen en ontdekken optimaal begeleiden.  
Het zorgen voor een gevoel van veiligheid wordt gezien als de belangrijkste ‘basale’ 
pedagogische doelstelling. Het is niet alleen belangrijk voor het welbevinden, maar ook een 
voorwaarde voor het realiseren van de andere pedagogische basisdoelen. We geven speciaal 



aandacht aan het opbouwen van een goede vertrouwensband tussen het jonge kind en de 
pedagogisch medewerker door sensitief en responsief te zijn. De manier waarop deze band 
tot stand komt, heeft een voorspellende waarde voor de emotionele ontwikkeling van 
kinderen op latere leeftijd. Wij beseffen dat het stimuleren van de ontwikkeling, het 
voorkomen en wegwerken van achterstanden en problemen binnen de opvoeding alleen 
succesvol kan verlopen als het kind zich veilig gehecht heeft en het fundament goed is. Het 
bieden van een veilige en inspirerende speel- en leefomgeving vinden wij belangrijk. Zo ook 
een respectvolle omgang met ouders en kinderen, een overzichtelijk en aantrekkelijk 
ingerichte speelruimte en een duidelijk dagritme en basisregels. 
 
1.3 Het bevorderen van persoonlijke competenties  
Een pasgeboren baby is totaal afhankelijk van anderen, maar binnen vier jaar kan het kind 
zich zelfstandig voortbewegen, leert begrippen en regels, kan het spreken en samen met 
anderen spelen. Een groei van totale afhankelijkheid tot grote mate van zelfstandigheid in 
een beperkt aantal jaren. Wij als kinderopvang mogen daarin een belangrijke rol spelen. 
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo en geheel op eigen wijze. Elk kind 
krijgt mogelijkheden en situaties aangeboden waarbinnen het zich optimaal kan ontwikkelen 
op sociaal/emotioneel, motorisch en verstandelijk gebied. Deze gebieden hangen met elkaar 
samen en beïnvloeden elkaar. Ze vormen de ‘brede’ ontwikkeling. Het is de taak van de 
pedagogisch medewerker om de wil van het kind tot leren en de wereld te ontdekken goed 
te begeleiden en alle leermomenten te benutten. We letten daarbij goed op het aansluiten 
bij waar de aandacht van de kinderen naartoe gaat. Kinderen leren door ervaring op te doen. 
Wij geven kinderen de ruimte en mogelijkheid om zelf te ontdekken wat hun mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn. Deze manier van onderzoeken, ontdekken, spelen en herhalen is 
een belangrijk aandachtspunt in de unieke ontwikkeling van kinderen. 
Er is speciaal aandacht voor kinderen die een achterstand hebben of een verhoogde kans op 
een ontwikkelingsachterstand. Ook is er aandacht voor kinderen die verder zijn dan 
gemiddelde leeftijdsgenootjes. Wij bereiken dit door op een goed doordachte en 
systematische wijze de ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden. Kijken naar het kind, 
wat heeft het kind nodig en hoe kunnen wij in overleg met alle betrokkenen het kind verder 
helpen. 
Wij zorgen voor een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan spel- en 
ontwikkelingsmateriaal voor de leeftijden van 0 tot 4 jaar. 
Wij bieden thema’s aan die zo gestructureerd zijn dat alle ontwikkelingsgebieden op een 
ongedwongen en natuurlijke wijze aanbod komen. Alle thema’s staan dichtbij de leefwereld 
van het kind. Wij benaderen alle kinderen op hun eigen niveau, zodat iedereen zich op zijn 
eigen manier en tempo verder kan ontwikkelen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen door de brede ontwikkelingsstimulering en de 
begeleiding die wij bieden, hun talenten volledig kunnen ontplooien. Wij doen er alles aan 
dat elk kind zich spelenderwijs en evenwichtig kan ontwikkelen, zodat wanneer ze vier jaar 
zijn, klaar zijn voor een volgende stap: de basisschool. 
 
1.4 Het bevorderen van sociale competenties 
Een kind krijgt de mogelijkheid een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, zichzelf te 
respecteren en daarnaast respect voor anderen en andermans eigendommen te hebben. 
Onze visie is dat het “benutten van de groeicapaciteit van ieder kind” hand in hand hoort te 
gaan met het ontwikkelen van zelfvertrouwen, eigenwaarde, respect voor anderen en 



zichzelf. Kinderen leren hoe ze een plek krijgen in een groep door met andere kinderen te 
zijn. Kinderen imiteren elkaar en imiteren volwassenen. Kinderen leren al op jonge leeftijd 
rekening met elkaar te houden, elkaar te troosten, te helpen en conflicten op te lossen. We 
hebben oog voor ieder kind en zijn talenten. Ook vinden wij het belangrijk dat elk kind 
afhankelijk van zijn of haar leeftijd een bepaalde mate van zelfstandigheid kan ontwikkelen. 
Hierbij is het (leren) omgaan met leeftijdsgenootjes, deelnemer zijn van een groep en de 
interactie met de pedagogisch medewerker van cruciaal belang. Een baby haalt vooral 
plezier uit de contacten met de pedagogisch medewerker, maar kan ook genieten van het 
kijken naar spelende kinderen. Vanaf ongeveer een jaar gaan kinderen naast elkaar spelen 
en elkaar bekijken. Weer later gaan ze echt met elkaar spelen. Het kind leert spelenderwijs 
rekening te houden met andere kinderen, maar ook met zichzelf. Dit bereiken wij door het 
bieden van veiligheid, heldere en consistente basisregels en een goed gestructureerd 
thematisch speel- en leeraanbod. Belangrijk startpunt en voorwaarde hierbij is dat 
pedagogisch medewerkers ‘het goede voorbeeld’ geven. 
 
1.5 Overdragen van normen en waarden 
Een kind krijgt de mogelijkheid om waarden en normen van de samenleving te leren. 
Wij bieden structuur aan en creëren een klimaat waarin de ontwikkeling van het kind wordt 
gestimuleerd en waarin het kind zich leert aanpassen aan de regels en omgangsvormen die 
gelden in de samenleving waarin het kind opgroeit. 
 Kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels, bijvoorbeeld 
je mag een ander geen pijn doen, samen delen of om de beurt. Wij staan erbij stil dat bij 
jonge kinderen het bewuste nog maar een kleine rol speelt in de dagelijkse beleving. Jonge 
kinderen leren snel en nemen waargenomen feiten aan als ‘waar’ en ‘vanzelfsprekend’. Wij 
geven het ‘goede’ voorbeeld en beseffen dat deze rol van groot belang is.  
Belangrijk vinden wij dat kinderen de gelegenheid krijgen om zich de normen en waarden 
van de samenleving eigen te maken. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met kinderen 
proberen wij ze dit bij te brengen. Daarbij zijn warmte (steunen), gedragscontrole (sturen) 
en autonomie-ondersteuning (stimuleren) van groot belang. Warmte door te reageren op 
signalen van het kind en het bieden van onvoorwaardelijke steun in de vorm van 
betrokkenheid, liefde en aandacht. Gedragscontrole verwijst naar het gedrag waarmee 
ouders en wij als opvoeders proberen het gedrag van het kind te reguleren en zodanig te 
beïnvloeden dat het kind zich de regels en normen eigen maakt en leert omgaan met de 
structuur in het alledaagse leven. Autonomie-ondersteuning omvat het stimuleren van het 
kind om op een actieve manier de wereld te ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen aangemoedigd worden in het vormen van een eigen mening en het kind actief te 
betrekken bij het oplossen van problemen. Als kinderen ervaren dat hun mening ertoe doet, 
voelen ze zich gewaardeerd en trots. Wij stimuleren kinderen om verantwoordelijkheid te 
nemen en geven ruimte om fouten te maken. Verder geven wij kinderen mee dat iedereen 
erbij hoort, ongeacht achtergrond of cultuur. 
 

 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2 Doelstelling 
Vanuit de in het vorig hoofdstuk beschreven visie en tegen de achtergrond van het landelijk 
en gemeentelijk beleid komen wij tot de volgende algemene doelstelling: 

- CNS  kinderopvang vindt het belangrijk dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar alle kansen 
krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. 

- Jonge kinderen maken aan het begin van hun leven een enorme ontwikkeling door. 
Wij willen een goede start bieden en dat begint bij een veilige, liefdevolle en 
vertrouwde omgeving. 

- Wij hebben vanuit een Christelijke visie aandacht en respect voor de eigenheid van 
het kind, zijn/haar ontwikkelingsniveau, talenten en belevingswereld. 

- Wij willen een bijdrage leveren aan een positief zelfbeeld van het kind. 
- Wij kiezen er bewust voor om peuterspeelzaal te blijven binnen de kinderopvang. We 

willen een plaats zijn waar kinderen zich spelenderwijs op een positieve, brede en 
evenwichtige manier ontwikkelen, zodat de kinderen als ze vier jaar zijn, goed 
voorbereid naar de basisschool kunnen gaan.  

- Wij willen de groeicapaciteit van ieder kind zoveel als mogelijk helpen realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 3 Organisatie, functie en verantwoordelijkheden. 
 
3.1 Contacten tussen pedagogisch medewerker en ouder/verzorger 
Wij streven erna dat de kinderopvang voor ouder en kind een vanzelfsprekend verlengstuk is 
van de vertrouwde thuissituatie. We hechten veel waarde aan een open communicatie en 
steken daar energie in. De pedagogisch medewerker besteedt veel tijd en aandacht aan het 
opbouwen van een vertrouwensrelatie met de ouder en past haar deskundigheid toe. 
De pedagogisch medewerker informeert ouders bij de dagelijkse ontvangst. Deze informatie 
neemt de pedagogisch medewerker mee in het vorm geven van het aanbod op de groep. De 
uniciteit van elk kind wordt daarin gerespecteerd, maar het is niet mogelijk om ieder kind te 
behandelen in overeenstemming met de unieke wensen van zijn of haar ouders. Wel 
proberen we bij de baby’s zoveel mogelijk af te stemmen op de thuissituatie. Voor de baby’s 
en éénjarige kinderen schrijven we dagelijks in een contactschriftje. Het is voor ons van 
grote waarde dat bijzonderheden vanuit de thuissituatie ook worden opgeschreven in het 
contactschriftje. Dit bespreken we met ouders bij de kennismaking en het intakegesprek. De 
pedagogisch medewerkers zijn er voor alle kinderen in de groep. Zij vervult haar rol vanuit 
de professionaliteit van de functie. Dit vanuit de eigen pedagogische aanpak, gebaseerd op 
de visie en doelstelling van de peuterspeelzaal. De pedagogisch medewerker kan vragen van 
ouders/verzorgers beantwoorden over bijvoorbeeld opvoedingsvraagstukken. Dit vanuit 
eigen expertise als pedagogisch medewerker. Is de vraag te complex dan kan er overlegd 
worden met de pedagogisch coach. De pedagogisch medewerker heeft een rol in het 
stimuleren van de ouderbetrokkenheid. Bij elk thema is er informatie voor ouders met tips 
en ideeën om thuis ook aandacht te geven aan het thema.  
Er worden voor ouders themaochtenden georganiseerd waarbij informatieoverdracht over 
de peuterspeelzaal en opvoeding ondersteunende onderwerpen centraal staan. 
Ouders worden meerdere keren in de gelegenheid gesteld om in alle rust met de 
pedagogisch medewerker (mentor) in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. 
Wij hechten veel belang aan de mening van ouders. Binnen de kinderopvang willen wij graag 
een oudercommissie die actief meedenkt met de leiding over het dagelijkse beleid. Deze 
oudercommissie komt jaarlijks vijf á zes keer samen om praktische en beleidsmatige zaken te 
bespreken. Het bestaan van een oudercommissie met deze rol is wettelijk verplicht. In de 
Wet Kinderopvang die sinds januari 2005 geldt, is de positie van de oudercommissie 
vastgelegd. De oudercommissie heeft op een aantal onderdelen van het beleid adviesrecht. 
Te denken valt aan kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, pedagogisch beleid, 
veiligheid, een klachtenregeling, prijsbeleid en openingstijden. 
 
3.2 Mentorschap 
Elk kind krijgt binnen de kinderopvang een mentor toegewezen. 
De mentor werkt op de groep waar het kind geplaatst is. De mentor volgt de ontwikkeling 
van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. 
Nadat er een kennismaking heeft plaats gevonden met de leidinggevende, waarin algemene 
informatie wordt gegeven, vindt er een intakegesprek plaats. De leidinggevende geeft bij 
ouders aan wie de mentor wordt en in welke groep het kind geplaatst wordt. Vervolgens 
maakt de mentor een afspraak met de ouders om een intakegesprek te plannen. Het 
intakegesprek vindt in de week dat het kind start plaats. Wij geven vooraf een 
vragenformulier mee die ouders in alle rust thuis in kunnen vullen. Bij het intakegesprek 
nemen we deze vragenlijst door. Het kind zelf is niet bij het gesprek aanwezig. Dit omdat er 



over het kind gepraat wordt en je niet weet wat dat doet met een kind. Doordat ouders in 
de eerste week dat hun kind start persoonlijk contact hebben gehad met de mentor is er al 
een begin gemaakt met een vertrouwensband opbouwen. Ouders hebben kennis gemaakt 
en weten wie de mentor is van hun kind, dit maakt de stap om iets te vragen of ervaringen 
te delen kleiner. De pedagogisch medewerkers zijn van elkaar op de hoogte wie mentor is 
van welk kind. Dit staat genoteerd in de presentielijst. Zij kunnen doorwijzen naar de mentor 
wanneer dit in het belang is van het kind. De mentor spreekt de ouder(s) minimaal één keer 
per week tijdens het brengen en ophalen en benoemt eventuele specifieke aandachtspunten 
van het kind.  Zijn er zorgen dan maakt de pedagogisch medewerker een afspraak met 
ouders voor een persoonlijk gesprek. Wanneer het kind over gaat naar een andere groep 
vindt er een overgangsgesprek plaats waarbij de huidige mentor en nieuwe mentor beide 
aanwezig zijn. Zo leert de ouder de nieuwe mentor meteen kennen. 
  
3.3 Kind-volgsysteem 
Voor alle kinderen maken wij gebruik van een observatiesysteem. Bij de baby’s en éénjarige 
kinderen gebruiken wij “KIJK,” een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren 
van de algehele ontwikkeling. De mentor vult dit één keer per half jaar in. Eerst alleen de 
basiskenmerken, betrokkenheid en eventuele risicofactoren en de keer erna ook alle 
ontwikkelingslijnen. Voor de peuters van twee tot vier jaar hebben we een 
overdrachtsformulier. De mentor vult dit formulier drie keer in verdeeld over de periode dat 
de peuter de opvang bezoekt. De eerst keer vindt plaats na ongeveer 4 maanden. De peuter 
heeft tijd nodig om te wennen, zich veilig te voelen, het dagritme te leren kennen, de andere 
kinderen en de pedagogisch medewerkers. Verder heeft de pedagogisch medewerker ruimte 
nodig om de peuter goed te leren kennen. Dit geldt ook bij de baby’s en éénjarige kinderen. 
Elk kind heeft een mentor, die observeert, signaleert en gebruik maakt van “KIJK” of het 
overdrachtsformulier. In overleg met collega’s komt het tot een duidelijk overzicht hoe het 
gaat met het kind, wat het kind nodig heeft en wat de volgende stap is in de ontwikkeling op 
verschillende gebieden. Wanneer een peuter bijna 4 jaar wordt en de volgende stap gaat 
maken naar de basisschool wordt het observatieformulier met ouders besproken. Verder 
krijgen ouders één keer in het jaar de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de 
mentor over hun kind. Ouders mogen zelf aangeven of ze hier behoefte aanhebben of niet. 
Wanneer de mentor het nodig vindt om een gesprek te hebben met ouders, maakt zij een 
afspraak. Bij de overgang naar een andere groep vindt er altijd een gesprek plaats met 
ouders, de huidige mentor en nieuwe mentor. Iedere ouder hoort bij de kennismaking welke 
pedagogisch medewerker de mentor van hun kind wordt. In zowel het informatieboekje als 
in de brief die nieuwe ouders krijgen staat vermeld dat ieder kind een mentor heeft. 
 
 
3.4 Wenperiode 
Wij besteden veel tijd en aandacht aan een wenperiode. Een wenperiode heeft als doel dat 
een kind zich emotioneel veilig voelt in de nieuwe groep. Wij bieden een warme, liefdevolle 
en geborgen omgeving, zodat zowel kinderen als ouders zich thuis voelen bij ons. Pas als 
kinderen zich veilig voelen, zullen zij persoonlijke en sociale competenties kunnen 
ontwikkelen en zullen zij zich normen en waarden eigen kunnen maken. 
Ieder kind krijgt rustig de gelegenheid om vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving van 
de kinderopvang. De pedagogisch medewerker speelt hierbij een belangrijke rol. We nemen 
de tijd voor een warme en goede overdracht waardoor de ouder zich meer op zijn gemak zal 



gaan voelen. We geven ouders en het kind de mogelijkheid om van tevoren te komen kijken. 
We leggen uit waar ze alles kunnen vinden en opbergen. Verder hebben we twee opendagen 
in het jaar en daarnaast is er in overleg ruimte om een afspraak te maken. De ouders en het 
kind worden door de pedagogisch medewerker voorbereid en begeleid in het afscheid 
nemen. Om het kind een veilig gevoel te geven kan er in de beginperiode een knuffel mee 
gegeven worden. We raden aan om bij de peuterspeelzaal de eerste paar keren wat later te 
komen, rond 9.00 uur, dan zijn alle andere ouders weg en is het rustiger in de groep. Ook is 
het belangrijk dat het kind in de beginfase op tijd opgehaald wordt, voordat alle andere 
ouders komen. 
Ouders kunnen altijd bellen in de loop van de ochtend of middag om te horen hoe het gaat. 
Lukt het wennen niet en blijft een kind aanhoudend huilen, dan kan een dagdeel ingekort 
worden in overleg met ouders, om het vervolgens stap voor stap verder uit te bouwen. 
Gaat dat nog niet dan kan er worden overgegaan tot het terugplaatsen op de wachtlijst. 
Na een paar maanden kan erop nieuw gestart worden. Dit zijn uitzonderingen. We zijn ons 
ervan bewust dat het ene kind meer tijd nodig heeft dan de ander. We spelen in op de 
behoefte van het kind en doordat we de tijd nemen en het mogelijk is om stap voor stap uit 
te bouwen, lukt het in de meeste gevallen om kinderen die veiligheid en geborgenheid te 
bieden die het kind nodig heeft. Aan het eind van de dag (of dagdeel) evalueren we met 
ouders hoe de dag is gegaan.  
 
3.5 Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk. 
Wij hechten veel waarde aan vaste medewerkers op de groep, zowel voor de kinderen, de 
ouders als voor onszelf. Per groep zijn er maximaal twee of drie vaste pedagogisch 
medewerkers. Daarnaast worden op de groep waar baby’s opgevangen worden twee ‘vaste 
gezichten’ aangewezen. We informeren ouders over wie de ‘vaste gezichten’ van hun baby 
zijn bij het intakegesprek. In geval van ziekte en vakantie zullen wij er zoveel mogelijk aan 
doen om voor goede vervanging te zorgen. Er zal dan een beroep worden gedaan op de 
vaste pedagogisch medewerkers of onze vaste invalpool. 
 
Op alle groepen en dagdelen werken 2 vaste beroepskrachten met elkaar. We hebben één 

verticale groep waar we dagopvang bieden voor kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep is op de 

hoofdlocatie. In deze groep komen per dag maximaal 12 kinderen. Twee baby’s, twee 

éénjarige kinderen en 8 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. We bekijken de 

groepssamenstelling per keer per dagdeel en houden rekening met de Beroepskracht-kind-

ratio. Komen er in verhouding meer baby’s of éénjarige bij, zullen wij overgaan op drie vaste 

beroepskrachten per dag. Voor de flexibiliteit binnen de dagopvang voor 0-4 jaar maken we 

gebruik van de drie uursregeling. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet 

aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten, dan volgens de Beroepskracht-kind-

ratio is vereist. Wij zullen hier mogelijk gebruik van maken tussen 7.30 uur – 8.30 uur, een 

uur tussen 12.45 uur – 14.15 uur en tussen 17.00 uur – 18.00 uur. Wij zullen niet afwijken 

van de Beroepskracht-kind-ratio tussen 8.30 uur – 12.45 uur en tussen 14.15 uur en 17.00 

uur. We communiceren de drie uursregeling met ouders, zodat het voor hen duidelijk is 

wanneer er mogelijk wordt afgeweken van de Beroepskracht-kind-ratio. Per dag zal er nooit 

meer dan drie uur worden afgeweken van Beroepskracht-kind-ratio.   



 De omvang van het aantal kinderen op de peuterspeelzaal is per dagdeel op de hoofdlocatie 

maximaal 14 kinderen per groep in de leeftijd van twee t/m vier jaar. Er zijn op de 

hoofdlocatie twee peuterspeelzaalgroepen. Bij dependance “de Schuilplaats” en “Diermen” 

is dit maximaal 16 kinderen per groep in de leeftijd van twee t/m vier jaar. Zowel bij “de 

Schuilplaats” als “Diermen” is er één groep per dagdeel. Op deze twee locatie bieden wij ook 

ruimte aan éénjarige kinderen indien zij niet hoeven te slapen en wij bieden dagopvang aan. 

Dit zal in samenwerking gaan met de BSO. Uiteraard houden wij rekening met de 

Beroepskracht-kind-ratio en het aantal vaste pedagogisch medewerkers per dag. We delen 

kinderen die twee of meer dagdelen komen zo in dat ze zoveel mogelijk in dezelfde 

groepsruimte zijn met dezelfde pedagogisch medewerkers. Dit is voor de kinderen 

vertrouwd en de pedagogisch medewerker leert het kind beter kennen en ziet het kind 

meerdere keren zodat het de ontwikkeling van het kind beter kan volgen.  

Voor opvang buiten de stamgroep van het kind hebben ouders getekend bij de plaatsing van 
hun kind. Ouders hebben hiermee akkoord gegeven dat het voor kan komen dat hun kind 
incidenteel een keer opgevangen kan worden op een andere groep. Dit kan voorkomen 
wanneer er onverhoopt een pedagogisch medewerker ziek wordt, er sprak is van een 
ruilaanvraag of extra dag aanvraag van de ouder en er op dat moment geen plaats is op de 
stamgroep. Er sprake is van pedagogische meerwaarde voor een kind om incidenteel deel te 
nemen aan het activiteiten aanbod op een andere groep of er groepen worden 
samengevoegd wegens een lage bezetting bijvoorbeeld in vakantieperiode. De structuur en 
werkwijze is op elke groep min of meer gelijk. De continuïteit voor de kinderen is daarmee 
gewaarborgd. Ook belangrijk om te weten, we zullen nooit meer kinderen in een groep 
plaatsen dan wettelijk is toegestaan. Ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht 
wanneer dit het geval is. Dan mogen ouders altijd nog aangeven of ze hiermee akkoord gaan 
of niet.  
 
3.6 De verschillende ruimtes 
Groepsruimte en inrichting 
Veiligheid binnen de groepsruimte vinden wij belangrijk. Een grote ruimte kan bedreigend 
zijn voor een kind. Wij richten de groepsruimte zo in dat er afgescheiden en knusse hoeken 
zijn, zoals een leeshoek, een huishoek en een autohoek. Kinderen kunnen hier individueel of 
met andere kinderen spelen. De meeste spelmaterialen worden opgeruimd op hoogte van 
de kinderen, zodat ze zelf kunnen kiezen. Bij baby’s wordt gelet op oogcontact; in een box of 
dicht bij de pedagogisch medewerker, in een wipstoel of op een kleed. Hierbij wordt 
gekeken naar de drukte op de groep. Als er veel kinderen op de grond spelen, kan de hoge 
box voorkeur hebben. Hoe bekender de ruimte en de materialen, hoe veiliger een kind zich 
voelt en beter tot zijn recht komt. Het speelgoed wordt altijd op dezelfde plaatsen 
teruggezet. Iedere groepsruimte heeft ramen die grenzen aan de buitenruimte, waardoor 
voldoende direct daglicht kan toetreden. De groepsruimtes zijn voorzien van voldoende 
ventilatiemogelijkheden. Ook zijn zij voorzien van goed reinigbare vloeren. 
 

Buitenruimte en inrichting 
Het is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind dat het regelmatig kan 
spelen in de buitenlucht en daarbij met natuurlijke elementen zoals zand en water kan 
experimenteren. De buitenruimte is hierop ingericht en uitgerust. De speeltoestellen zijn 
veilig en voldoen aan de eisen die de Warenwet stelt en zijn voorzien van een keurmerk. 



Voor de veiligheid is onder de speeltoestellen valdemping aangebracht. Naast de grote 
toestellen is er allerlei speelgoed in de buitenruimte zoals kinderfietsen, loopauto’s, 
traptractors, ballen en ander klein buitenspeelgoed. De baby’s en éénjarige kinderen gaan 
een ander tijdstip naar buiten dan de peuters, zodat ze in alle rust kunnen spelen. De 
verticale groep grenst aan de buitenruimte. Door de vele ramen kunnen de kinderen naar de 
spelende peuters kijken die buiten zijn. Alle groepen gaan minimaal één keer per dagdeel 
naar buiten bij normale weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen 
we gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte of bieden we een alternatieve 
activiteit aan. Bij dependance “de Schuilplaats” kan er gebruik gemaakt worden van de 
gymzaal die in de basisschool zit.  
 
Gemeenschappelijke ruimte  
Deze ruimte is tevens de hal waar de garderobe is voor de kinderen. Op kinderhoogte zijn 
kapstokjes aangebracht en staan de rekjes waar de knutselwerkjes aan opgehangen worden. 
De schoenen van de kinderen die in de verticale groep zitten, kunnen onder de kapstok 
opgeborgen worden. De verticale groep kan alleen betreden worden met speciale 
schoenhoezen en de kinderen dragen binnen hun sloffen. De pedagogisch medewerkers 
dragen zelf ook binnen-schoenen. 
De gemeenschappelijke ruimte is voorzien van de benodigde veiligheidsaanpassingen. De 
tussendeuren kunnen afgesloten worden en ook op de buitendeuren zit een slot. In deze 
ruimte staan een aantal speeltoestellen en wanneer we gebruik maken van deze ruimte met 
de kinderen hebben we verschillende gymmaterialen die we erbij pakken. Op de locatie 
Diermen en de Schuilplaats is een hal waar enkel gebruik gemaakt wordt van de kapstok. 
 
Sanitaire ruimtes 
Om de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen hebben de peuters een sanitaire ruimte 
die op kindniveau is ingericht en uitgerust. De ruimte is voorzien van kindertoiletten en een 
wasbak op kinderhoogte. Verder is er in elke sanitaire ruimte een verschoningstafel. 
 
 
3.7 Vier ogenprincipe en achterwacht. 
Vanaf 1 juli 2013 is het zogenaamde ‘vier ogenprincipe’ van kracht. 
Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren 
met een beroepskracht. Wij geven invulling aan dit principe door twee beroepskrachten te 
laten werken op één groep. Wanneer er meerdere groepen tegelijkertijd aanwezig zijn, 
lopen de pedagogisch medewerkers regelmatig bij elkaar naar binnen. Hun taken zijn zo met 
elkaar verweven dat ze elkaar spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Verder komt 
het weleens voor dat pedagogisch medewerkers een dagdeel met elkaar van groep wisselen. 
Dit om ideeën van elkaar op te doen en op die manier is er ook zicht op elkaars 
(pedagogisch) handelen. Daarnaast komt de hoofdleidster regelmatig binnen in de 
groepsruimte. 
Op de hoofdlocatie grenzen de lokalen aan elkaar en aan de gemeenschapsruimte. Er zijn 
veel ramen in de lokalen, zodat er goed zicht is op elkaars handelen. In de groep waar 
dagopvang geboden wordt, is de toiletruimte en slaapkamer bereikbaar vanuit de groep. De 
twee peuterspeelzaalgroepen maken gebruik van dezelfde toiletruimte die bereikbaar is 
vanuit beide groepen. Pedagogisch medewerkers lopen in en uit.  



Op de locatie dependance “De Schuilplaats” is de toiletruimte via een deur bereikbaar; deze 
deur staat bij het toiletgebruik of tijdens het verschonen open. De andere pedagogisch 
medewerker en stagiaire lopen in en uit. Op de locatie Diermen staat de deur naar de 
toiletruimte open en bevindt de ruimte zich naast het lokaal. Leerkrachten en 
onderwijsassistent zijn daar aanwezig. Mocht het door onvoorziene omstandigheden 
voorkomen dat er slechts één beroepskracht in één van de lokalen aanwezig is, dan is door 
bovenstaande maatregelen de achterwacht geregeld. Voor de lokalen die gevestigd zijn in 
één van onze basisscholen geldt dat we een beroep kunnen doen op een onderwijsassistent, 
leerkracht of locatiedirecteur. 
Tenslotte vinden we het belangrijk om een open aanspreekcultuur in stand te houden.  
In die cultuur spreken we gevoelens en gedachten uit over zaken die niet in orde zijn of lijken 
te zijn. 
 
3.8 Veilig slapen 
Slapen is een dagelijks terugkerend ritueel in de groep waar dagopvang geboden wordt aan 
kinderen van 0 – 4 jaar. Om alle indrukken en belevenissen te verwerken is een rustperiode 
belangrijk. In de groepsruimte is een direct naastgelegen, afgesloten, veilige slaapruimte 
waar de kinderen kunnen rusten. De slaapruimte is ingericht met bedden die voldoen aan de 
Europese normering voor kinderbedden. De slaapruimte is voorzien van 
ventilatiemogelijkheden en kan verduisterd worden tijdens slaaptijden. Ieder kind krijgt een 
eigen bedje toegewezen. Dit zorgt ervoor dat de slaapsituatie snel vertrouwd wordt voor 
een kind. Uit hygiëneoverwegingen krijgt ieder kind schoon slaapmateriaal. Om 
veiligheidsredenen slapen de kinderen in een slaapzak op hun rug. Ieder kind heeft een 
eigen slaapritme en dat wordt zoveel mogelijk gevolgd. Lukt het slapen niet of houdt het 
kind door gehuil andere kinderen wakker, dan wordt het later opnieuw geprobeerd. Bij de 
peuters wordt per dag bekeken hoeveel kinderen er slapen. Bij het naar bed gaan krijgt het 
kind, indien ze dat thuis ook gewend zijn, zijn speen en/of knuffel aangeboden. Gedurende 
het inslapen wordt toezicht gehouden door één van de pedagogisch medewerkers. 
Ter preventie van wiegendood hanteren we de volgende richtlijnen: 

 We leggen een baby nooit op de buik te slapen tenzij met schriftelijke toestemming 
van de ouders. 

 We leggen een baby niet op de zij, hij kan zich dan op de buik draaien. 

 Geen koordjes in bed of in de buurt van snoeren. 

 De matrasjes zijn goed passend en in goede staat. 

 We maken de bedjes kort op, het kind kan dan niet diep onder het dekentje 
wegkruipen. 

 Wanneer een baby in bed ligt, wordt hij/zij regelmatig gecontroleerd. 

 Slaapkamer temperatuur 16 – 18 graden. 

 Geen sieraden in bed (haarknipjes, armbandjes). 
 

 
 

 
3.9 Gezond eten en bewegen 
Wij willen stimuleren dat een kind zich op een gezonde manier kan ontwikkelen.  
Het is belangrijk om daar jong mee te beginnen. Dit gebeurt dagelijks bij ons in een veilige, 
schone en gezonde omgeving. 



We stimuleren gezond eten en gezond drinken, gezonde traktaties en hebben daarnaast 
activiteiten gericht op bewegen en plezier beleven. 
Beweging draagt bij aan een gezond leven. 
Een kind heeft lichaamsbeweging nodig voor zijn ontwikkeling. 
Ook hygiëne is van groot belang voor een gezonde leefomgeving. Hierbij denken wij aan 
handen wassen, neus snuiten en hand voor de mond tijdens hoesten. 
Binnen CNS  kinderopvang wordt er gewerkt volgens het handboek van de GGD. In dit 
handboek staat informatie en advies ten aanzien van gezondheid, veiligheid en hygiëne. Ook 
worden hierin veel kinderziektes beschreven met advies hoe te handelen. 
Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats rond veiligheid en hygiëne  
 
3.10 Wat te doen als een kind ziek is? 
Wanneer een kind binnen de kinderopvang ziek wordt, worden ouders daarvan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld. Ouder worden door ons gebeld voor overleg al het kind 38 
graden of hoger koorts heeft. Het kind moet opgehaald worden indien: 

 De koorts hoger is dan 38 graden. 

 Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. 

 Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerker. 

 Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. 
We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe. Wij zijn niet bevoegd om te bepalen wat 
de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval verantwoordelijkheid nemen voor de 
toediening van de koortsverlagende medicatie. Wanneer een kind ziek is, dient het thuis te 
worden gehouden totdat het kind, zonder paracetamol koortsvrij is. Wij geven binnen de 
kinderopvang geen medicatie. Wij laten dit bij voorkeur over aan de ouders in de 
thuissituatie. Indien dit niet mogelijk is, is het toedienen van medicijnen toegestaan, mits wij 
ons houden aan het protocol van de GGD. Op een formulier moet door de ouder beschreven 
worden hoe, wanneer en welk medicijn het kind krijgt. Het moet voor de ouder duidelijk zijn 
welke pedagogisch medewerker het medicijn gaat toedienen. Dit dient te worden 
ondertekent door de ouder. Indien nodig doet de ouder voor hoe het medicijn moet worden 
toegediend. De medicijnen moeten buitenbereik van kinderen bewaard worden. 
Het heersen van besmettelijke kinderziekte binnen de kinderopvang wordt gecommuniceerd 
door middel van schriftelijke aankondigingen die op een centrale plaats worden 
opgehangen. Wanneer er risico op verspreiding van een infectieziekte van het zieke kind 
naar andere kinderen of naar de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang bestaat, 
worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd. In twijfelgeval kan de GGD adviseren over 
toelating van het kind binnen de kinderopvang. 
 
 3.11 Kinder-EHBO 
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit zijn van een certificaat kinder- EHBO. 
Op elke groep werken twee beroepskrachten. Er is een goedgekeurde EHBO-doos aanwezig. 
 
3.12 Overdracht van informatie 
Binnen de gemeente Putten zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, onderwijs en de 
voorschoolse periode (kinderdagopvang en peuterspeelzaal) om te zorgen voor een goede 
doorlopende lijn bij de overgang tussen kinderdagopvang, peuterspeelzaal en de 
basisschool. 



Een belangrijk onderdeel hierbij vormt een goede overdracht. Een goede overdracht van 
relevante informatie over kinderen kan bijdragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn en 
zorgen voor vroegtijdige leerlingenzorg, indien nodig. Er is een overdrachtsdocument 
ontwikkeld voor alle kinderdagopvang en peuterspeelzaal. Er is afgesproken dat dit 
ingevulde document na dat het met ouders/verzorgers is besproken 2 weken van tevoren 
aanwezig is bij de school waar de peuter heen gaat. Eventueel is er met toestemming van 
ouders telefonisch contact tussen de peuterspeelzaal en school om één en ander mondeling 
toe te lichten.  
 
 
3.11 Opleidingsniveau 
Pedagogisch medewerkers die binnen de kinderopvang werken zijn gediplomeerd op het 
niveau overeenkomstig de CAO- kinderopvang. Dat betekent een minimaal opleiding op 
MBO-3 niveau, bij voorkeur gericht op het werken met kinderen. Alle pedagogisch 
medewerkers hebben taalniveau 2F op het gebied van schrijfvaardigheid en taalverzorging 
en 3F op de onderdelen spreek- en gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en 
leesvaardigheid. Daarnaast zijn er meerdere pedagogisch medewerkers die ook de 
onderdelen schrijfvaardigheid en taalverzorging op 3F niveau gehaald hebben. 
De VVE-medewerkers hebben een CAO-erkende scholing gevolgd en een certificaat 
ontvangen om te mogen werken in de VVE-groepen. De scholing is gericht op het werken 
met het voorschoolse programma “Doe meer met Bas.”  Verder blijven de VVE- 
medewerkers zich verdiepen in thema’s die aansluiten bij het VVE- programma, door één of 
twee keer per jaar een verdiepingscursus te volgen. Ook is er binnen de kinderopvang een 
gecertificeerd pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij zorgt ervoor dat samen met de 
pedagogisch medewerkers het beleidsplan zichtbaar wordt op de werkvloer. Verder biedt zij 
aan alle pedagogisch medewerkers mogelijkheden aan om zichzelf verder te kunnen 
ontwikkelen en geeft zij meerdere keren tijdens een teamvergadering trainingen in bepaalde 
thema’s waar je als pedagogisch medewerker mee te maken krijgt.  De hoofdleidster en de 
pedagogisch beleidsmedewerker hebben een cursus gevolgd voor de meldcode en het team 
hier vervolgens in meegenomen tijden een vergadering. Ook hebben we bijvoorbeeld tijdens 
een teamvergadering aandacht gegeven aan mentorschap en interactievaardigheden. Op die 
manier wordt de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers zichtbaar 
binnen de kinderopvang, naast alle cursussen die wij buiten de kinderopvang volgen. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord en gezien voelt, dit zal een positieve 
uitwerking hebben in de omgang met de kinderen en hun ouders. In dit alles houden we 
rekening met de individuele ontwikkelingsbehoeftes van jonge kinderen. Wat hebben zij 
nodig, waar wij ons nog verder in kunnen ontwikkelen. Binnenkort starten de pedagogisch 
medewerkers die op de verticale groep staan met een CAO-erkende Baby  
in-zicht scholing. Deze training bestaat uit zes dagdelen van tweeënhalf uur. Verder zijn drie 
pedagogisch medewerkers op dit moment bezig met een CAO-erkende scholing voor VVE. 
Deze scholing bestaat uit twaalf dagdelen van drie uur.  
 
  
3.12 Vrijwilligers en stagiaires 
Er is een informatieboekje voor vrijwilligers en stagiaires, waarin staat wat vrijwilligers en 
stagiaires van ons mogen verwachten en wat wij van hen mogen verwachten. 



Vrijwilligers en stagiaires worden betrokken bij de activiteiten in de groep. Zij helpen mee, 
bieden ondersteuning en zijn ontwikkelingsgericht bezig met de kinderen. De pedagogisch 
medewerker legt mondeling uit wat een kind nodig heeft en speelt daarop in door te 
benoemen wat goed gaat of wat op een andere manier beter werkt. Stagiaires en 
vrijwilligers leren van de pedagogisch medewerker. Voordoen – nadoen. Er is altijd ruimte 
voor vragen en overleg aan het begin, tijdens of aan het eind van de ochtend.  
Stagiaires krijgen aan het begin van de stageperiode een vaste begeleidster die werkt in de 
groep waar de stagiaire werkzaam is. In overleg met elkaar worden er gesprekjes gepland en 
besproken hoe het gaat, wat de leerdoelen zijn en welke opdrachten de stagiaire waar en 
wanneer moet doen.  
 
3.14 Externe contacten 
De kinderopvang vormt het tweede pedagogisch milieu voor een kind. Voor veel kinderen is 
het de eerste kennismaking met de maatschappij. Wij vinden dat wij als kinderopvang een 
gemeentelijke functie hebben: een veilige en stimulerende plaats voor kinderen en ouders 
uit Putten. De kinderopvang vormt een onderdeel van het jeugdbeleid en educatief beleid 
van Putten. Wij vinden het belangrijk om verbinding te maken met andere voorzieningen 
waar ouders en kinderen mee te maken hebben. Kijken naar het geheel; met alle 
betrokkenen zoeken naar datgene wat een kind en ouders nodig hebben. 
We zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van de nieuwste (landelijke) ontwikkelingen 
om daar waar nodig op in te kunnen springen. 
 
Onze externe contacten kunnen we indelen op niveau van het kind, de groep, de dagopvang 
en de peuterspeelzaal en beleid. 
 
Het kind met ouders/verzorgers: 

- Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waar Buurtzorg Jong en het consultatiebureau 
een onderdeel van zijn. 

- Orthopedagoog 
- Logopediste 
- Fysiotherapeut 
- Integrale vroeghulp 
- Audiologisch centrum 
- Psychologische Praktijk Putten 
- Intern begeleider van desbetreffende basisschool 

 
De groep, dagopvang en peuterspeelzaal: 

- Bibliotheek/ lenen van boeken passend bij het thema. 
- Contact met peuteropvang de Vrijbuiters, kinderdagverblijven en leerkrachten 

onderbouw voor gezamenlijke deskundigheidsbevordering. 
 

Het beleid: 
- Deelname aan de beleidsgroep Onderwijsachterstanden. 

 
 

 
 



Hoofdstuk 4 Het VVE-programma 
Binnen CNS  kinderopvang wordt er gewerkt met het VVE-programma “Doe meer met Bas.” 
Op de hoofdlocatie hebben wij twee peuterspeelzaalgroepen waarin VVE geboden wordt. 
Deze groepen bestaan uit maximaal 7 reguliere peuters en maximaal 7 peuters die gebruik 
maken van VVE. De VVE- groepen worden begeleid door twee gediplomeerde MBO en HBO- 
medewerkers, tevens gecertificeerd voor VVE. 
 
Het VVE- programma “Doe meer met Bas” is gebaseerd op de Bas prentenboeken van 
Dagmar Stam. Het is een doorlopend speel- en leerprogramma. Doe meer met Bas is 
geschikt voor alle peutergroepen, kinderopvang en de groepen 1 en 2 van de basisscholen. 
De spelsuggesties in dit programma zijn zo opgezet dat kinderen gelegenheid krijgen om te 
spelen, maar vooral ook belangrijke ervaringen op doen en zich daardoor ontwikkelen.  
 
 
Het VVE -programma wordt aan alle kinderen die de dagopvang of peuterspeelzaal bezoeken 
aangeboden, maar de kinderen met een VVE- indicatie nemen hierbij een speciale plaats in 
en krijgen extra begeleiding. Aan de hand van “KIJK” een digitaal registratie/observatie 
systeem wordt er gekeken op wat voor ontwikkelingsgebied(en) een kind extra 
ondersteuning nodig heeft. VVE -medewerkers zijn doelgericht bezig met kinderen zonder 
dat de peuter het in de gaten heeft. De plezierbeleving staat voorop. 
Op een spelende manier wordt er aandacht gegeven aan datgene wat een peuter nodig 
heeft in zijn ontwikkeling. Elke maand wordt er opnieuw gekeken en worden doelen 
geëvalueerd en bijgesteld. Er is regelmatig overleg met ouders en andere betrokkenen. Het 
is belangrijk dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, zodat de peuter zich optimaal 
kan ontwikkelen. 
De indicatiestelling verloopt via het consultatiebureau en soms direct via een pedagogisch 
medewerker die in overleg met ouders het consultatiebureau om een indicatiestelling 
verzoekt. Peuters met een VVE -indicatie worden met voorrang geplaatst op de 
kinderopvang. De gemeente Putten stelt rijksmiddelen beschikbaar voor VVE-kinderen. Om 
VVE voor iedereen toegankelijk te maken is de ouderbijdrage voor doelgroepkinderen 
wettelijk verlaagd. Om in aanmerking te komen voor deze verminderde ouderbijdrage moet 
een peuter met een VVE- indicatie 3 dagdelen per week naar de kinderopvang komen. 
Alle kinderen die gebruik maken van VVE komen  drie dagdelen in de week. Er wordt voldaan 
aan de minimumeis om aan doelgroepkinderen 10 uur per week opvang te bieden. Wij 
merken dat een peuter veel baat heeft bij herhaling en zich daardoor beter kan ontwikkelen. 
Ieder dagdeel dat de peuter komt, wordt er gebruik gemaakt van dezelfde groepsruimte en 
twee vaste VVE-medewerkers. In de groep zitten zowel reguliere peuters als peuters die 
gebruik maken van VVE, dit omdat kinderen tijdens speel- en leermomenten veel van elkaar 
kunnen leren. 
Bij elk thema krijgen ouders een informatiebrief met spelideeën en tips mee voor thuis. 
Kinderen bezoeken de peuteropvang drie dagdelen, maar zijn veel meer dagdelen thuis. 
Op die manier willen wij de ouderbetrokkenheid vergroten. Verder gaan we één keer op 
huisbezoek in de periode dat de peuter gebruik maakt van VVE en nodigen we ouders uit om 
een dagdeel mee te draaien in de groep. We hebben drie of vier keer een persoonlijk 
gesprek met ouders waarin we de voortgang van de peuter bespreken aan de hand van de 
“KIJK” registratie.  
 



 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Speerpunten  
 

1) Verdiepingscursus voor VVE medewerkers. 
 

2) Baby inzicht training voor de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de 
dagopvang van 0 – 4 jaar. 
 

3) Pedagogisch beleidsplan wordt zichtbaar op de werkvloer met behulp van een 
pedagogisch kwaliteitsboom die in elke groepsruimte komt te hangen. (Ingevuld door 
de pedagogisch medewerkers) 
 

 
 

 
 

Hoofdstuk 6 Monitoring en evaluatie 
Wij zien dit beleidsplan als een levend document dat de kaders waarbinnen wij werken goed 
weergeeft. Voor ons is het belangrijk dat dit beleidsplan gedragen wordt door alle 
betrokkenen en doorontwikkeld wordt op basis van nieuwe inzichten. 
Wij blijven goed inspelen op nieuwe landelijke en/of gemeentelijke kaders. 
Gedurende het jaar worden kwesties of ideeën die opkomen tijdens werkoverleg, 
teamsessies en in de oudercommissie systematisch verzameld. Samen met de ‘uitkomsten’ 
van de evaluatie van de resultaatafspraken vormen deze de basis voor jaarlijkse 
evaluatiesessies. In de sessies worden mogelijkheden voor verdere verbeteringen 
besproken, voorstellen gedaan voor speerpunten en voor eventuele aanpassingen van het 
beleid- en werkplan. 


