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Inleiding. 

In dit werkplan maken wij duidelijk hoe wij vormgeven aan ons beleidsplan binnen de kinderopvang. 
Dit werkplan is voor alle locaties gelijk. In onze visie staat spelenderwijs leren centraal. Dit 
verwoorden wij in de volgende zin. Deze kun je ook lezen op het titelblad. 
 

Spelen is leuk, spelen is leren, spelen is ontdekken, spelen is ontwikkelen. 

Wij maken binnen de kinderopvang gebruik van de VVE methode “Doe meer met Bas”. Deze 
methode heeft een aantal sterke punten die goed aansluiten bij onze visie en doelstelling, namelijk:  

- Door een thematisch aanbod zijn er verbanden in onderlinge activiteiten, waarbij de 
kinderen het middelpunt vormen. 

- Het aanbod voor het jonge kind is rijk en ouders kunnen betrokken worden. 
- De opbouw van de inhoud van de thema’s kunnen goed gebruikt worden voor verschillende 

niveaus. 
 

Voor alle peuters wordt gebruik gemaakt van het algemene overdrachtsformulier wat door alle 
kinderdagverblijven binnen Putten wordt ingezet. Dit formulier wordt drie keer ingevuld door de 
mentor in de periode dat de peuter de peuterspeelzaal bezoekt. Ouders worden bij de tweede keer 
invullen uitgenodigd om het overdrachtsformulier mondeling te bespreken. Indien nodig wordt er 
tussendoor nog een gesprek gepland met ouders. De mentor kan aan de hand van het formulier zien 
of de peuter vooruit gaat of dat de peuter extra stimulans nodig heeft op een bepaald gebied. 
Voor de baby’s, dreumesen en doelgroepkinderen wordt gebruik gemaakt van de methode “KIJK!” 
Een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling. Bij de 
doelgroepkinderen maken deze uitgebreide, frequente en gestandaardiseerde observaties het 
mogelijk dat de pedagogisch medewerker het ontwikkelingsniveau van het kind in de verschillende 
ontwikkelingsgebieden in beeld brengt. De pedagogisch medewerker ziet waar zorg is, bespreekt dit 
met ouders en eventuele hulpverleners die betrokken zijn bij dit kind en met elkaar worden er 
doelen opgesteld en de aandachtspunten vastgelegd in een verslag. 
Alle kinderen worden op een evenwichtige, samenhangende en natuurlijke wijze gestimuleerd op 
acht ontwikkelingsgebieden. In de volgende hoofdstukken wordt dit verder toegelicht. 
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1. Geloofsopvoeding. 
Wij werken vanuit een Bijbelse visie waarin liefde en respect duidelijk naar voren komen. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich prettig, veilig en vertrouwd voelen. 
We nemen de tijd om een band op te bouwen met elkaar. We tonen belangstelling, bieden 
een luisterend oor en vertellen over de gebeurtenissen van de dag. 
We hebben twee kringmomenten op één dagdeel. In het eerste kringmoment nemen we tijd 
voor een stukje geloofsopvoeding. We zingen Christelijke liedjes, vertellen een verhaal uit de 
Bijbel en bidden met de kinderen. We proberen het voor de kinderen zo visueel mogelijk te 
maken aan de hand van passende voorwerpen en het flanelbord. We gaan in op vragen die 
de peuters stellen en dragen de liefde uit die wij van God mogen ontvangen. Wij zelf zijn een 
voorbeeld voor alle kinderen. Kinderen merken of jij het echt zo beleefd of niet. In de 
verticale groep worden de baby’s als ze wakker zijn op schoot genomen en dreumesen erbij 
betrokken wanneer er belangstelling is voor de kring.  
Verder geven we aandacht aan de Christelijke feesten. We zingen liedjes die passen bij het 
betreffende feest, luisteren naar het bijbel verhaal en maken een knutselwerkje die we 
meegeven naar huis. Kerstfeest vieren we samen met de ouders. We betrekken de peuters 
erbij met een opzegversje of het uitbeelden van een gedichtje. 
 
 

2. Emotionele veiligheid. 
Onze eerste taak is dat de kinderen zich thuis gaan voelen en dat zij het leuk vinden om te 
komen. Een belangrijke sleutel hierbij is een respectvolle omgang met het kind en zijn/haar 
ouders. Zij moeten zich beide welkom voelen. Wij helpen kinderen en ouders op weg door 
tijd voor ze vrij te maken. Wij tonen belangstelling en luisteren naar wat de ouder en het 
kind te zeggen heeft. Wij helpen ouders in het proces van afscheid nemen.  We tonen begrip 
door te benoemen dat het moeilijk is om afscheid te nemen van je kind als die huilt, maar 
dat je het beter kort en duidelijk kan houden. Wij zijn er om het kind op te vangen en te 
troosten. We benoemen ook wat we zien aan emotie. De emotie mag er zijn. Zo ervaart het 
kind veiligheid. Ouders kunnen bellen als ze dat fijn vinden en wij maken filmpjes van het 
kind die we aan het eind van de ochtend/dag laten zien. We merken dat wanneer ouders het 
zien, het beter binnenkomt dan wanneer we het alleen vertellen. Vervolgens worden deze 
filmpjes weer verwijderd. Wanneer een kind blijft huilen en tussendoor geen moment stil is, 
bellen wij ouders. We overleggen met ouders en vaak wordt het kind opgehaald. Wij merken 
door eerlijk en open te zijn de vertrouwensband sterker wordt. Lukt het wennen niet, dan 
kan een dagdeel ingekort worden 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 situaties om kinderen die veiligheid en geborgenheid te 
bieden die het kind nodig heeft. Wij vinden het welbevinden van een kind heel belangrijk, 
dat kinderen zich prettig voelen en plezier beleven. Wij werken aan het zelfvertrouwen en 
aan een bepaalde mate van zelfstandigheid. Dit doen wij door kinderen ruimte te geven om 
zelf te kiezen en om zelf oplossingen te bedenken als het kind daar aan toe is. We geven 
complimenten en richten ons op behulpzaam prijzen. We volgen samen met de kinderen het 
proces en kijken niet alleen naar het eindresultaat. We omschrijven wat we zien en geven 
kinderen ruimte om te reageren. We benoemen dat ze goed hun best hebben gedaan of dat 
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we zagen dat ze het spannend vonden, maar dat het toch gelukt is. Verder benoemen we de 
emoties die wij zien, zodat kinderen ervaren dat hun emotie er mag zijn. 
We houden rekening met de eigenheid van het kind. We spelen in op de verschillen en 
hebben oog voor de ontwikkeling die kinderen doormaken. We zorgen voor een 
stimulerende en uitlokkende omgeving waarin kinderen ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. We hebben verschillende hoeken; een huishoek, een leeshoek, een autohoek, 
een constructiehoek, een thematafel, een kleitafel en een tafel met ontwikkelingsmateriaal. 
Ook hebben we een box, speelkleden en een wipstoel voor de jongere kinderen. Wanneer 
een baby in een wipstoel stoel zit of op een speelkleed ligt, is er altijd een pedagogisch 
medewerker bij. Dit om ongelukken te voorkomen. De ruimte is veilig, overzichtelijk en 
aantrekkelijk. Op de peuterspeelzaal is er twee keer per dagdeel ruimte voor vrij spel. Eén 
keer 45 minuten en één keer 30 minuten. Wij bieden op een evenwichtige en geleidelijke 
manier uitdagingen aan die aansluiten op wat de peuter al kan en weet. Dit noem je de zone 
van de naaste ontwikkeling. Wij begeleiden op een spelende manier, zodat alle kinderen 
stapjes verder komen en een brede leerervaring opdoen. In dit alles staat plezierbeleving 
voorop. Verder bieden wij veiligheid door gebruik te maken van een duidelijk dagritme en 
vaste basisregels. Het dagritme wordt visueel gemaakt met de dagritmekaarten van “Bas,” die 
in elke groepsruimte aanwezig zijn. Peuters mogen de wasknijper bij de juiste kaart hangen en soms 
draaien we de kaarten om, dit geeft nog meer duidelijkheid. Peuters kunnen aan de hand van de 
dagritmekaarten zien waar we zijn in het dagdeel en hoe lang het nog duurt. Ook de basisregels 
bieden structuur en orde voor de peuters. We ruimen samen het speelgoed op na het vrij spel 
moment, we zitten op de stoel in de kring (voor nieuwe peuters maken we een uitzondering), we 
lopen in de klas, buiten mogen we rennen en we doen elkaar geen pijn. 
In de verticale groep houden we hetzelfde dagritme aan voor de peuters. Bij de baby’s en dreumesen 
proberen we zoveel mogelijk het dagritme van thuis aan te houden. Verder betrekken we de jonge 
kinderen bij het dagritme van de peuters als ze wakker zijn en op dat moment niet hoeven te eten of 
te drinken. Bijvoorbeeld in de kring of tijdens vrij-spel nemen we een baby op schoot of leggen we de 
kinderen erbij op een speelkleed of in een wipstoel. Wij blijven erbij zitten en volgen wat het kind en 
de andere kinderen doen. 

 
 
Het dagritme voor de peuters is als volgt:  

- 8.30-8.45 uur: De peuters worden gebracht, ouders spelen even mee en nemen 
afscheid. 

- 8.45-9.30 uur: De kinderen mogen vrij spelen. De pedagogische medewerkers 
hebben de gelegenheid om peuters te begeleiden en te stimuleren in hun 
ontwikkeling, in een klein groepje of individueel.  

- 9.30-9.40 uur: De juf klapt in haar handen. Alle peuters komen bij elkaar, de 
dagritmekaart wordt goed gezet en we zingen het liedje “hop, hop, hop, we ruimen 
alles op!” Elke peuter krijgt een voorwerp uit één van de hoeken en mag samen met 
andere kinderen in die hoek gaan opruimen. De juf loopt rond, geeft aanwijzingen en 
helpt mee. Spelenderwijs leren we de peuters opruimen. 

- 9.40-10.10 uur:  De eerste kring. Er wordt altijd begonnen met een beginliedje 
“Goeiemorgen allemaal,” waarbij de peuters elkaar begroeten en de namen van de 
kinderen genoemd worden. We zingen Christelijke liedjes en maken daarbij gebaren 
die bij de liedjes passen. We oefenen begrippen als ‘jou’ en ‘mij’, ‘hoog’ en ‘laag’. We 
bidden en zingen daarna het liedje van eten en drinken. De dagritmekaart mag door 
één van de peuters goed gezet worden en twee andere peuters mogen helpen met 
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het uitdelen van het eten. Hierbij worden opnieuw de namen van de peuters 
genoemd. Tijdens het eetmoment vertelt de juf een verhaal uit de bijbel. Daarna is 
het drinkmoment. We laten het knutselwerkje zien wat gemaakt worden en sluiten 
de kring af met het liedje “Ik heb een brilletje al voor mijn ogen, om te zien wie er 
plassen mogen.” De dagritmekaart wordt goed gezet en de namen van de kinderen 
die door de juf genoemd worden mogen naar de wc. De andere kinderen mogen 
gaan spelen. 

- 10.10-11.00 uur: Plas en verschoonrondje. Verder wordt er constructiemateriaal op 
de tafel of op de grond in het midden van de kring gelegd waar de peuters kunnen 
gaan spelen. Ook gaat de juf wel met een groepje peuters naar de gang waar 
verschillende bewegingsspelletjes worden gedaan. De andere juf gaat in kleine 
groepjes aan de puzzeltafel het knutselwerkje maken. We nemen hier de tijd voor 
omdat er verschillende ontwikkelingsgebieden aanbod komen, denk aan de 
spraak/taal ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Vaak is het knutselwerkje 
gekoppeld aan het thema en kun je hier extra aandacht aangeven. 

- 11.00-11.20 uur: De tweede kring. Dit is de themakring. We ruimen op waar we mee 
bezig zijn. We zetten de stoeltjes in de kring en zingen “Kom maar in de kring”. De 
dagritmekaart wordt weer goed gezet en we zingen ons beginliedje van de tweede 
kring “Daar zijn we weer.” In deze kring geven we op verschillende manieren 
aandacht aan het thema. Dit doen we aan de hand van liedjes die bij het thema 
passen, spelletjes met voorwerpen en plaatjes of eenvoudig rollenspel. 

- 11.20-11.30 uur: We doen onze jassen aan in de kring of in de hal. Hierbij laten we de 
kinderen zoveel mogelijk zelf doen.  

- 11.30-12.00 uur: Bij mooi en droog weer gaan we buiten spelen. Bij slecht weer in de 
hal, de groepsruimte of bij “de Schuilplaats” in de gymzaal. 
 

 

3. Het bevorderen van persoonlijke competenties. 
In ons dagprogramma is veel ruimte voor vrij spel, omdat kinderen ontwikkelen als ze 
vrijheid, rust en uitdaging ervaren. Wij spelen mee of we kijken vanaf de zijlijn. Wanneer we 
meespelen spreken we dit af met de naaste collega. Zij kijkt op dat moment vanaf de zijlijn 
en houdt de rest van de groep in de gaten. Wij vinden het belangrijk als je meespeelt dat je 
betrokken blijft bij het spel, anders verstoor je het spel eerder dan dat je het verrijkt. Als je 
meekijkt vanaf de zijlijn heb je de gelegenheid om te observeren, je helpt kinderen opgang 
en geeft nieuwe ideeën.  
Tijdens vrij spel komen veel ontwikkelingsgebieden aanbod. Verder in dit hoofdstuk geven 
we hier uitleg over. Alle kinderen krijgen ruimte om zelf te kiezen en te ontdekken. Wij 
tonen interesse in wat het kind doet en sluiten aan bij de gedachtelijn van het kind. Als 
kinderen op een uitdagende en prettige manier kunnen spelen en je sluit aan bij hun 
ontwikkelingsmogelijkheden, help je ze een stapje verder in hun ontwikkeling. Wij zorgen 
voor afwisseling in de verschillende materialen en mogelijkheden en laten kinderen spelen 
naast andere kinderen. We zien dat het jonge kind eerst alleen interesse heeft in 
voorwerpen ontdekken en verkennen (manipulerend spel), maar dat daarna de interesse 
groeit tussen kinderen. kinderen kijken naar wat kinderen naast hen doen met voorwerpen. 
De aandacht verschuift. Kinderen gaan imiteren. 
Wij hebben oog voor kinderen met een achterstand, dit kan zijn op spraak/taal gebied, 
sociaal/emotioneel of motorisch gebied. Wij zorgen voor veel herhaling en geven extra 
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aandacht aan datgene wat het kind nodig heeft. We doen dit individueel of in een klein 
groepje. Ook hebben we oog voor kinderen die verder zijn dan gemiddelde 
leeftijdsgenootjes. We verdiepen het spel, door met het kind te kijken naar de spelsituatie 
en daar een verandering in aan te brengen. We verbreden het spel door een andere 
activiteit toe te voegen en we verrijken het spel door nieuwe situaties te creëren en 
problemen voor te leggen. We laten peuters naar antwoorden zoeken en geven ruimte om 
de problemen op te lossen. Eén dagdeel in de week hebben we een groep waar peuters 
komen vanaf drie jaar. De activiteiten die aangeboden worden geven extra uitdaging. 
Verder werken wij met thema’s die dichtbij de belevingswereld van kinderen staan. We 
maken een jaarplanning en alle ontwikkelingsgebieden komen één of meerder keren 
aanbod. De ontwikkelingsgebieden zijn de motorische ontwikkeling, de 
spraak/taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, de cognitieve ontwikkeling en 
ontluikende gecijferdheid, de sociaal/emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en de 
spelontwikkeling. 
 
 
3.1 Motorische ontwikkeling: 
Hierbij denken we aan de grote motoriek, kleine motoriek en de tekenontwikkeling. 
Het doel is om kinderen te leren de lichamelijke bewegingsfuncties te beheersen en te 
benutten. We geven kinderen ruimte om te bewegen, we waarborgen de veiligheid, maar 
grijpen niet te snel in. Wanneer kinderen ruimte krijgen om te bewegen, gaan ze 
geconcentreerd nieuwe dingen uitproberen. Bij de hoofdlocatie kunnen peuters bewegen in 
de hal (bij Diermen in de groepsruimte en bij de Schuilplaats in de gymzaal) en ook buiten 
krijgen ze alle vrijheid om te bewegen en nieuwe dingen uit te proberen. In de hal of 
gymzaal hebben we de mogelijkheid om allerlei attributen neer te zetten waar kinderen op 
kunnen klimmen, onder door kunnen kruipen, kunnen rollen en oefenen met evenwicht of 
gericht gooien met bijvoorbeeld pittenzakjes. Ook doen we bewegingsspelletjes op muziek 
waarbij je bijvoorbeeld moet stil staan als de muziek stopt. Voor de baby’s en dreumesen 
passen we de activiteiten aan. We bewegen samen in de box of op het speelkleed. Wanneer 
kinderen gaan kruipen of ‘tijgeren’ krijgen ze daar de ruimte voor. We stimuleren het jonge 
kind door kansen te grijpen als ze zich voordoen. Bijvoorbeeld door meteen in te gaan op 
iets wat je ziet. Zo kun je als een baby naar iets toewijst daar meteen op ingaan door er 
samen naar te kijken, het te benoemen en ermee te spelen. Ook leggen we spelmateriaal 
waar een baby belangstelling voor heeft, net iets buiten zijn of haar bereik. Het kind moet 
zijn best doen om er te komen. Op die manier stimuleer je de grote motoriek.  
De kleine motoriek komt vooral aanbod tijdens de creatieve activiteiten en met vrij spel als 
er constructie- en ontwikkelingsmateriaal aanwezig is in de groep. Voor de peuters liggen er 
op de tafels puzzels, insteekmateriaal, kralen en verschillend materiaal met kleuren en 
vormen. Verder kunnen peuters kleien en liggen er op verschillende plaatsen materialen als 
blokken, duplo, de treinbaan of clicks. Tijdens creatieve activiteiten kunnen peuters kleuren, 
tekenen, knippen, plakken of prikken. Hierbij komt ook de tekenontwikkeling aan de orde. 
Wij stimuleren peuters om zelf iets te creëren met bijvoorbeeld kosteloos materiaal of we 
laten een voorbeeld zien en geven  peuters vrijheid om het na te maken of een eigen creatie 
te bedenken. Wij vinden het belangrijk dat het ‘eigen’ werk is. De werkjes worden in de 
groep opgehangen of gaan mee naar huis. We laten baby’s en dreumesen veel zintuiglijke 
ervaringen opdoen We bieden sensopatisch materiaal aan als zand, water, verf of 
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scheerschuim. We laten de jonge kinderen verschillende materialen ontdekken met hun 
handen en voeten.  
 
3.2 Spraak-taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid. 
Het stimuleren van de taalontwikkeling vinden wij zeer belangrijk. Dit omdat de spreektaal 
samen met de lichaamstaal het kind de mogelijkheid biedt zijn gevoelens te uiten, maar ook 
kenbaar te maken wat zijn gevoelens zijn. 
Een kind dat een goede taalbeheersing(actief en passief) heeft, kan begrijpen wat er om hem 
heen gebeurt, beter samenspelen en interacteren met oudere kinderen en volwassenen. De 
wereld van het kind wordt hierdoor geordend en veilig. Een goede basis-taalbeheersing is 
essentieel voor een goede start op de basisschool. Het VVE-programma “Doe meer met Bas” 
geeft ons handvaten en via de logopediste waar we regelmatig telefonisch contact mee 
hebben, krijgen we tips en adviezen voor taalstimulering. We praten in korte zinnen, spreken 
woorden duidelijk uit, verwoorden handelingen en herhalen veel. Bij elk thema komen 
nieuwe woorden aan bod en wordt de woordenschat stapje voor stapje verder uitgebreid. 
We verduidelijken de betekenissen van woorden, herhalen, oefenen en controleren of 
kinderen de woorden begrijpen. Taal gaat samen met spelen. Wanneer we meespelen 
tijdens vrij spel gebruiken we veel taal. We gaan in op waar het kind mee bezig is, stellen 
verschillende soorten vragen en geven eenvoudige opdrachten. Zowel taalbegrip als 
gesproken taal komt aan de orde. Verder hebben we een boekenhoek en wordt er veel 
(voor)gelezen. In dit gehele proces volgen we het kind en sluiten aan bij de behoefte van het 
kind. Wanneer wij merken dat de spraak/taalontwikkeling niet vooruit gaat, bespreken we 
dit met ouders en geven we als advies contact op te nemen met de logopediste. 
Jonge kinderen zijn op verschillende manieren betrokken bij allerlei activiteiten waarbij 
gesproken en geschreven taal een rol spelen. De periode waarin peuters voorbereidende 
inzichten en vaardigheden opdoen heet ontluikende geletterdheid. Naarmate de basisschool 
leeftijd nadert, groeit de interesse voor (prenten)boeken. Door voorlezen en peuters zelf 
ruimte te geven om boekjes te bekijken raken kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met 
boeken. Ze ontdekken en ervaren dat geschreven taal een functie heeft en op een gegeven 
moment gaan kinderen zelf proberen te schrijven. Aanvankelijk van de krabbels, figuren en 
tekens zal het imiteren zijn van wat ze gezien hebben. We lezen op de peuteropvang veel 
voor en merken dat kinderen ontdekken dat  de plaatjes en de tekst samen een verhaal 
vertellen, dat (prenten)boeken worden voorgelezen van voor naar achteren, bladzijden van 
boven naar beneden en regels van links naar rechts. Verder ontdekken peuters dat de 
omslag iets zegt over het boek en dat je een verhaal na kan vertellen aan de hand van de 
plaatjes. 
 
3.3 Cognitieve ontwikkeling en ontluikende gecijferdheid: 
We weten dat alle kinderen tijdens het spelen bewegen en ontdekken, maar dat de stap 
naar constructie- en rollenspel niet altijd vanzelfsprekend is. Dit is wel belangrijk voor het 
denkvermogen van het kind. 
Op de peuterspeelzaal stimuleren we kinderen om probleemoplossend, logisch en abstract 
te denken en te handelen, getalbegrip te ontwikkelen en uiteindelijk hoeveelheden te 
kunnen inschatten. Dit gebeurt veel tijdens vrij spel in bijvoorbeeld de huishoek met koffie 
drinken die nog heel heet is. Wat moeten we doen? Roeren of blazen……… samen zoeken we 
naar een oplossing. Maar ook als we met drie kinderen zijn hoeveel bordjes moeten we dan 
hebben? Het kind leert verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en vormen beelden in 
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hun hoofd die ze beoordelen, indelen(bijvoorbeeld honden en katten zijn dieren) en op een 
rij/volgorde zetten. Ze kunnen steeds beter overweg met abstracte begrippen als 
groot/klein, meer/minder, lang/kort of koud/warm. Ook worden kleuren en getallen 
spelenderwijs aangeleerd en vormen aangeboden als cirkel, driehoek en vierkant. We 
oefenen dit veel met constructie- en ontwikkelingsmaterialen en in de themahoek, 
autohoek, boekenhoek en huishoek komt het naar voren. Al spelend ben je bezig met de 
cognitieve ontwikkeling en de ontluikende geletterdheid. Een mooi voorbeeld van een 
peuter die een tas vol boodschappen heeft en dat allemaal in een klein mandje wil doen. Ze 
probeert het op allerlei manieren, maar het lukt niet. De pedagogisch medewerker pakt een 
grote mand en een kleine mand, laat die zien en benoemd de woorden groot en klein. 
Daarna krijgt de peuter ruimte om zelf te bepalen wat ze ermee gaat doen.  De peuter pakt 
de grote mand en begint opnieuw. Ook bij de jonge kinderen benoemen we deze begrippen 
en herhalen veel.  
 
3.4 Sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en spelontwikkeling. 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Een kind moet leren omgaan met zichzelf en met anderen. Het moet leren om contacten te 
leggen en relaties te onderhouden. Het leert wat gewenste gedragingen en sociale regels 
zijn. Daarbij leert het kind de eigen gevoelens hanteren. Contacten leggen en daarin 
uitproberen is voor deze leeftijd heel belangrijk. Voor baby’s begint dat wanneer ze naast 
elkaar in de box liggen, elkaar aanraken en geluiden maken. Bij peuters is fantasiespel en 
rollenspel een goed middel om contacten te leggen. Peuters wordt uitgedaagd door middel 
van verschillende thema’s, maar ook in de huishoek zijn we hier veel mee bezig. Peuters 
leren spelenderwijs om te gaan met regels en afspraken. Ook leren ze dat afspraken op de 
peuterspeelzaal anders kunnen zijn dan thuis. De pedagogisch medewerker laat daarbij zien, 
middels haar eigen gedrag, wat daarin gewenst is. Zij geeft het goede voorbeeld. Na verloop 
van tijd gaan kinderen op natuurlijke wijze zich meer op andere kinderen richten, beschikken 
over meer zelfbeheersing en leren hun behoefte uit te stellen. 
Zelfredzaamheid: 
Kinderen worden naar mate ze ouder worden gestimuleerd om steeds meer zelf te doen. Zo 
leert het voor zichzelf te zorgen en zelfstandig te functioneren. Een opgroeiende peuter wil 
graag alles zelf doen. Hij wil zelf drinken inschenken en zelf zijn handen wassen. Enerzijds wil 
en kan het kind veel dingen zelf, anderzijds kent het zijn eigen mogelijkheden en 
beperkingen nog onvoldoende. De pedagogisch medewerkers creëren een omgeving waarin 
een kind op een veilige manier zoveel mogelijk zelf kan doen. Een belangrijk element in de 
peuterfase is het zindelijk worden. Kinderen geven vaak zelf aan als ze er aan toe zijn om 
zindelijk te worden. De pedagogisch medewerker ondersteunt dit proces, dit in afstemming 
met de ouders. We werken actief aan de zelfstandigheidsontwikkeling door de ruimte zo in 
te richten dat kinderen zoveel mogelijk zelf materialen kunnen pakken en opbergen. Echter 
een kind is nooit alleen in de ruimte. We werken met minimaal twee volwassenen op een 
groep en daarmee wordt voldaan aan het vier ogen principe. We oefenen met zelf de jas 
aan- en uittrekken, maar ook zelf je broek omhoog of omlaag doen tijdens de verschoon- en 
plasmomenten. We stimuleren de kinderen om moeilijke handelingen in deelstappen te 
verrichten, bijvoorbeeld een rits van een jas dichtdoen. De pedagogisch medewerker maakt 
een begin en de peuter mag zelf de rits omhoog doen. Kinderen leren zelf hun jas op te 
hangen en hun beker en bakje op de daarvoor bestemde plaats neer te zetten. 
Spelontwikkeling: 
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Spel is een goed middel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Kinderen beleven 
plezier en hebben niet in de gaten dat we bezig zijn met de ontwikkeling. Fantasiespel gaat 
een steeds grotere rol spelen naarmate kinderen ouder worden. Ze oefenen rollen en 
kunnen zich niet-bestaande situaties voorstellen waarin ze handelingen uitproberen, 
bijvoorbeeld drie stoelen op een rij wordt een trein, het vloerkleed is een boot. Door de 
werkelijkheid na te bootsen, leert een kind zichzelf kennen in een bepaalde rol. Door met 
een pop te spelen, leert en imiteert het de rol van ouder die kinderen verzorgt. Het kind 
doet in zijn eigen ‘fantasiewereld’ ervaringen op en vaardigheden die het later als 
volwassenen nodig zal hebben. Het kind krijgt ruimte om ervaringen te verwerken en de 
pedagogisch medewerker bouwt een vertrouwensband op door mee te spelen. Wanneer er 
iets gebeurt wat niet leuk is, zal het kind sneller naar de pedagogisch medewerker 
toekomen. In het rollenspel zijn andere kinderen nodig en leert het kind beginnend 
samenwerken. De pedagogisch medewerkers bieden mogelijkheden en ruimte voor 
rollenspel en fantasiespel. Een rijke speelomgeving stimuleert het kind om bezig te gaan met 
fantasiespel. In de zandbak, huishoek, themahoek of met duplo en little people worden deze 
vormen van spel ingezet. 
 

 
4. Bevorderen van sociale competenties. 
Bij sociale competenties denken we aan het zelfvertrouwen van kinderen, de eigenwaarde, 
bepaalde mate van zelfstandigheid, respect en interactie. We ontwikkelen de eigenwaarde 
en het zelfvertrouwen door kinderen ruimte te geven om zelf te kiezen, zelf te ontdekken en 
oplossingen te zoeken. We zijn betrokken bij het proces en moedigen kinderen aan door te 
benoemen wat ze aan het doen zijn. We noemen dit behulpzaam prijzen. Het doel is voor 
ons niet het eindresultaat, maar juist de bewustwording van wat het kind aan het doen is. 
Hiermee bereik je ook een bepaalde mate van zelfstandigheid, respect voor zichzelf en de 
ander en er vindt interactie plaats. We laten kinderen naast andere kinderen spelen en 
volgen dit vanaf de zijlijn of spelen mee en stimuleren daarbij de interactie, bijvoorbeeld 
door elkaar aan te raken, te luisteren naar elkaars geluiden/klanken, iets geven aan elkaar of 
iets vragen aan elkaar.  
 

5. Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. 
Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang proberen wij de normen en waarden van de 
samenleving eigen te maken. Dit doen we door kinderen te steunen, te sturen en te 
stimuleren. Wanneer een peuter bijvoorbeeld gooit met klei, benoemen we kort dat, dat 
niet de bedoeling is: “Gooien nee.” En leggen we de nadruk op wat wel mag. “Met klei mag 
je rollen.” We doen het voor en stimuleren de peuter om mee te doen. We vinden het 
belangrijk dat kinderen merken dat het fijn is als je normen en waarden toepast. Dat ze gaan 
ervaren dat er aandacht is voor elkaar, dat er rust is, plezier en een prettige, veilige sfeer. 
We geven zelf het voorbeeld door liefde, warmte en geborgenheid uit te stralen, tijd te 
nemen voor de kinderen, door te luisteren en je te verplaatsen in hun belevingswereld. We 
sturen en stimuleren kinderen in de dagelijkse terugkomende activiteiten als samen 
opruimen, handen wassen na het plassen, in de kring zitten we op onze stoel en we mogen 
buiten rennen, maar niet in de klas. We gaan in op de verschillende emoties die wij zien bij 
kinderen. De emotie mag er zijn, we benoemen het als een kind boos is en een ander wil 
slaan. We verwoorden wat we zien en tonen daarmee begrip. We keuren het gedrag niet 
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goed, maar sturen het kind door te laten zien en te benoemen wat het kind wel kan doen als 
hij of zij boos is.  
 

6. Veilig slapen. 
Slapen is een dagelijks terugkerend ritueel binnen de kinderopvang. Omdat een kind op een 
dag(deel) veel indrukken opdoet, is het van groot belang dat het kind voldoende rust kan nemen. In 
de groep waar dagopvang geboden wordt voor kinderen van nul tot vier jaar is een direct 
naastgelegen, afgesloten, veilige slaapruimte waar de kinderen kunnen rusten. De slaapruimtes zijn 
ingericht met bedden die voldoen aan de Europese normering voor kinderbedden. De slaapruimtes 
zijn voorzien van ventilatiemogelijkheden en kunnen verduisterd worden tijdens slaaptijden. Ieder 
kind krijgt een eigen bedje toegewezen. Dit zorgt ervoor dat de slaapsituatie snel vertrouwd wordt 
voor een kind. Wanneer een kind naar bed gaat schuiven we het bed naar voren. De bedden staan 
tegen een muur die ruw is, door het bed naar voren te schuiven, kunnen kinderen zich niet bezeren 
aan deze muur. Uit hygiëneoverwegingen krijgt ieder kind schoon slaapmateriaal. Tussendoor zal er 
worden gekeken of kinderen nog op hun rug liggen. 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 anderen 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.  

 

7. Knuffels, spenen en reservekleding  
Een knuffel kan bij het afscheid nemen een grote steun zijn. Ook een speen is voor veel 
kinderen een kostbaar bezit. Van het zuigen op een speen gaat een kalmerende en 
rustgevende werking uit. Een knuffel of speen kan bij het inslapen een hulpmiddel zijn en bij 
pijn en verdriet een bron van troost. Het kind leert na het afscheid nemen de speen of 
knuffel in zijn mandje te leggen. Hierdoor wordt hij/zij niet belemmerd in zijn/haar spel of 
taalontwikkeling. Mocht een kind na het troosten toch nog behoefte hebben aan een speen 
of knuffel, wordt deze natuurlijk weer uit het mandje gepakt. Bij de aankleedtafel hebben 
alle kinderen een eigen mandje met hun eigen spulletjes erin zoals reservekleding, slaapzak, 
knuffel of speen. 
 

8. Hygiëne 
Alle ruimtes krijgen elke dag een schoonmaakbeurt. De groepsruimten worden elke dag 
geveegd en elke vrijdag gedweild. In de verticale groep wordt dagelijks geveegd en gedweild.  
De aankleedkussens worden na gebruik met alcohol gereinigd. In de sanitair ruimte is een 
aparte afvalemmer voor luiers. De toiletten worden dagelijks schoongemaakt. De 
pedagogisch medewerkers zorgen in de groepen voor een optimale persoonlijke hygiëne, 
vooral rondom verschoningen, voeding en maaltijden. We leren de kinderen de handen 
wassen nadat ze naar het toilet zijn geweest en na het buiten spelen. Elke dag worden de 
flessen en spenen uitgekookt. Het speelgoed wordt regelmatig gewassen en het meubilair 
wordt goed schoongemaakt. Dagelijks worden de bedden afgehaald en gewassen.  

 
9. Het volgen van de ontwikkeling. 
Kinderen krijgen bij ons ruim de tijd om te wennen en elkaar beter te leren kennen. Zeker in 
het begin vinden we het belangrijk dat het kind zich veilig en vertrouwd gaat voelen. Dan pas 
durft het kind ontwikkeling te laten zien. Na ongeveer 3 á 4 maanden gaan we de kinderen 
observeren. Bij de baby’s en dreumesen vullen we de basiskenmerken, betrokkenheid en 
eventuele risicofactoren in van “KIJK!.” Na een half jaar vullen we het opnieuw in en pakken 
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we ook alle ontwikkelingslijnen erbij. Voordat het kind twee jaar wordt, vullen we alles voor 
de laatste keer in en wordt dit met ouders, de huidige mentor en de nieuwe mentor 
besproken. Als het kind twee wordt, mag het naar de peuterspeelzaal. We kijken hierbij wel 
naar het kind, soms is een kind er al sneller aan toe en soms is het beter als een kind nog 
even wacht. Wanneer het kind één jaar wordt, krijgen ouders ook de gelegenheid om in 
gesprek te gaan met de mentor over de ontwikkeling van hun kind. Bij de reguliere peuter 
vullen we het algemene overdrachtsformulier in en schrijven daarbij op- en aanmerkingen. 
Dit doen we 3 keer in de periode dat het kind de peuterspeelzaal bezoekt. Bij de laatste keer 
bespreken we dit met ouders en vragen we toestemming om dit overdrachtsformulier en de 
“KIJK” registratie door te sturen naar de desbetreffende basisschool/vervolgplek. Ouders 
krijgen bij de tweede keer invullen de gelegenheid om de ontwikkeling van hun kind 
mondeling te bespreken. Indien nodig wordt er tussendoor door de mentor een extra 
gesprek met ouders gepland. Bij peuters die gebruik maken van het VVE programma vullen 
we na ongeveer drie á vier maanden net als bij de baby’s en dreumesen ook de 
basiskenmerken, de betrokkenheid en eventuele risicofactoren van “KIJK” in. “KIJIK” is voor 
kinderen van nul tot twee jaar en voor kinderen van twee tot vier jaar. We gaan het eerste 
gesprek bij kinderen die gebruik maken van het VVE programma het op huisbezoek. Wij 
vinden het belangrijk om op huisbezoek te gaan om een indruk te krijgen hoe het kind woont 
en hebben ervaren dat het voor ouders prettig is om in de vertrouwde omgeving een 
gesprek aan te gaan. Voor de peuter zelf is het ook leuk, maar soms ook wel spannend dat 
de juf thuis komt. We maken een verslag van dit gesprek waarin de belangrijkste 
aandachtspunten komen te staan. Vervolgens na ongeveer 10 maanden nodigen we ouders 
uit om een dagdeel mee te draaien. Op die manier kunnen we laten zien wat wij doen en 
hoe wij de ontwikkeling stimuleren. We hebben gemerkt als ouders het zien, dit beter 
overkomt dan alleen vertellen. We kijken wel of het haalbaar is voor de peuter. Sommige 
peuters reageren sterk op aanwezigheid van ouders en laten op dat moment niet zien wat ze 
anders wel laten zien. Indien dat het geval is, stellen we het bezoek uit of maken in overleg 
met ouders een video opname. Aan het eind van het dagdeel plannen we een oudergesprek. 
We hebben van te voren het kind geobserveerd en naast de basiskenmerken, betrokkenheid 
en eventueel risicofactoren nu ook alle ontwikkelingslijnen ingevuld. Dit bespreken we met 
ouders en met elkaar stellen we de aandachtspunten vast voor de komende periode. Na 15 
maanden vindt er opnieuw een gesprek plaats met ouders waarin we alles doornemen. Dit 
gesprek vindt alleen plaats als de peuter met twee jaar meteen gestart is met VVE. Anders is 
dit het afrondingsgesprek wat ongeveer 2 maanden voordat de peuter een volgende stap 
gaat maken plaats vindt. 
Wij stimuleren bij alle kinderen de ontwikkeling op verschillende gebieden, namelijk de 
motorische ontwikkeling (grote en kleine motoriek en de tekenontwikkeling), de sociaal-
emotionele ontwikkeling (omgaan met zichzelf en met anderen, zelfredzaamheid en de 
spelontwikkeling), de rekenontwikkeling (cognitieve ontwikkeling en ontluikende 
gecijferdheid) en de spraak-taalontwikkeling (daarbij hoort ook de ontluikende 
geletterdheid). De plezierbeleving van het kind staat bij ons voorop. Het kind zelf heeft niet 
door dat wij bezig zijn met de ontwikkeling. Het gaat op een spelende manier. Het kind krijgt 
veel ruimte om zelf te ontdekken. Wij sluiten aan bij waar het kind mee bezig is, geven 
nieuwe ideeën en gaan een stapje verder. We observeren en kijken wat het kind nodig heeft 
om verder te komen. Eén keer in de maand  bespreken we met naaste collega’s alle VVE 
kinderen. We kijken of de doelen van die maand behaald zijn, stellen nieuwe doelen vast of 
gaan verder met hetzelfde doel. We overleggen samen op wat voor manier we de 
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ontwikkeling willen stimuleren en schrijven dit op. Het doelenmapje ligt in de klas zodat 
invalkrachten, stagiaires of vrijwilligers ook kunnen inzien waar we mee bezig zijn. Dit is een 
prettige manier. Het is goed om elke maand bewust stil te staan bij de kinderen, samen te 
evalueren en helder te hebben hoe we verder gaan met de ontwikkeling. 
 

Slotwoord. 
We hopen dat in dit werkplan duidelijk naar voren is gekomen hoe wij werken binnen de 
kinderopvang. Dit werkplan evalueren wij één keer per jaar en stellen het zo nodig bij. We 
hebben een enthousiast team. Een team wat zich inzet en wil voorzien in de behoeftes van 
de kinderen. De pedagogisch kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het 
belangrijk dat wij als team, liefde, veiligheid en geborgenheid uitstralen, zodat alle kinderen 
zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
 


