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VOORWOORD 

 

 

Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en 

vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te 

kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan opgesteld. 

 

Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen. Er 

staat in beschreven hoe wij het pedagogisch handelen vorm geven in de 

praktijk en zorgt tevens voor een eenduidige manier van werken voor de 

(nieuwe) pedagogisch medewerkers. 

 

Naast het pedagogische beleid worden er verschillende onderwerpen 

uitvoeriger besproken. Deze zijn te vinden in de bijlage. Ook zijn er 

verschillende protocollen opgesteld welke ter inzage liggen bij 

kinderdagverblijf Hupsakee.(Denk hierbij bijvoorbeeld aan protocol veilig 

slapen, protocol seksualiteit in de kinderopvang, protocol uitstapjes etc.) 

 

Omdat kinderdagverblijf Hupsakee werkt met zowel verticale als 

horizontale groepen zijn er 2 verschillende beleidsplannen geschreven. 

Immers, werken in een verticale groep vraagt een andere aanpak dan 

werken in een verticale groep. Het pedagogisch beleid dat nu voor u ligt, 

is gemaakt voor de locatie Louwersdonk. Hier wordt gewerkt met 

horizontale groepen. 

 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit pedagogisch beleid, zijn wij 

ten alle tijden bereid hier uitleg over te geven.  
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HOOFDSTUK 1: DOELSTELLING EN VISIE 
 

Kinderdagverblijf Hupsakee is een particulier kinderdagverblijf. Wij zijn 

september 2005 gestart, vanuit de overtuiging dat kinderopvang veilig, 

leerzaam maar vooral leuk moet zijn! We denken dat te kunnen bieden 

door kleinschalige opvang met een team wat met zorg is uitgekozen. De 

pedagogisch medewerkers zorgen immers voor uw kind. Zij moeten in 

staat zijn oog te hebben voor veiligheid, hygiëne, ontwikkeling en de 

individualiteit van het kind. Kortom: een kind kunnen bieden wat het 

nodig heeft.  

 

Doelstelling 

Hupsakee heeft zich tot doel gesteld om een veilige en vertrouwde 

opvangsituatie te bieden, in een gezellige omgeving en warme sfeer. 

Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht staan hierbij voorop. We 

proberen een opvangsituatie te bieden die vergelijkbaar is met de 

thuissituatie, waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Door het samenzijn in een groep leren kinderen van elkaar.  

Wij hebben voor de locatie Louwersdonk gekozen voor horizontale 

groepen. (Eén baby groep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. 

Eén peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.)  

Door de indeling in horizontale groepen kunnen we meer uitdaging bieden 

aan bepaalde leeftijdsgroepen.  

Wij bieden ontwikkelingsgerichte activiteiten aan waarbij er aandacht 

geschonken wordt aan de verschillende aspecten van de ontwikkeling 

welke passend is bij de leeftijd. Ook spelmateriaal en groepsregels zijn 

hierop afgestemd.  

 

In de tijd dat een kind bij ons op het kinderdagverblijf is proberen we het 

dan ook zo goed mogelijk te volgen in zijn ontwikkeling. Er zal een goede 

overdracht zijn bij de overgang van baby- naar peutergroep groep. 

Doordat de groepen aan elkaar grenzen en er maar 1 babygroep en 1 

peutergroep is, vindt er gedurende de dag veel communicatie over en 

weer plaats.  
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Er worden activiteiten aangeboden welke voor beide groepen zichtbaar 

kunnen zijn. Zo zijn kinderen al snel gewend aan de andere pedagogisch 

medewerkers en kinderen van de andere groep. 

 

Visie 

Hupsakee streeft ernaar een veilige en vertrouwde opvangsituatie te 

bieden. Een opvangsituatie die aansluit op de thuissituatie, maar de 

thuissituatie ook aanvult door kinderen te prikkelen en hun persoonlijke 

ontwikkeling te stimuleren. Dit vraagt om kleinschaligheid en persoonlijke 

aandacht. Daarom kijken wij niet naar het beschikbare vloeroppervlak en 

de maximaal haalbare groepsgrootte, maar kijken wij primair naar  de 

samenstelling en dynamiek in een groep.  

Op die manier is er voldoende aandacht voor het samenzijn als groep, 

maar zorgen wij ook voor voldoende individuele aandacht. 

 

Ieder kind heeft vanaf de geboorte de drang, zich op eigen wijze en tempo 

te ontwikkelen, dit op basis van aanleg en temperament. Daarnaast is de 

omgeving (onder andere cultuur, streek en gezinssamenstelling) waar het 

kind in opgroeit van invloed op de ontwikkeling van het kind.  

Bij kinderdagverblijf Hupsakee vangen we kinderen uit verschillende 

leeftijdsgroepen op. Iedere leeftijdsgroep heeft eigen behoeften en 

wensen en vraagt dus ook een andere manier van omgaan met het kind. 

Op de locatie Louwersdonk werken we met horizontale groepen en op de 

locaties Delpratsingel en Paardeweide wordt gewerkt met verticale 

groepen. Er wordt bij aanname van pedagogisch medewerkers goed 

gekeken naar voorkeuren, wensen en capaciteiten. Een horizontale groep 

vraagt immers een andere aanpak dan een verticale groep! Toch wordt er 

zoveel mogelijk vanuit één visie gewerkt:  

Wij vinden het belangrijk om ons steeds in het kind te verplaatsen.  

We nemen het kind serieus. Het kind mag zichzelf zijn en de pedagogisch 

medewerkers zorgen ervoor dat een kind zich veilig en vertrouwd kan 

voelen. De relatie tussen het kind en de pedagogisch medewerker is 

hierbij heel belangrijk. Een kind is, zeker de eerste jaren, afhankelijk van 

zijn verzorgers. Een goede band met de pedagogisch medewerker zorgt 

voor dit gevoel van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid. Dit is 

essentieel voor een positief zelfbeeld van het kind.  
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Pedagogisch medewerkers nemen voor ieder kind de tijd om ze te 

verzorgen maar vooral ook te kletsen, spelen en knuffelen. Zo leren zij de 

kinderen goed kennen en kunnen ze inspelen op de individuele behoeften 

van de kinderen. Ieder kind is uniek en moet zo ook behandeld worden. 

De relatie met de pedagogisch medewerkers is het begin van een leuke 

tijd op het kinderdagverblijf.  

 

 

Wanneer kinderen zich welkom en prettig voelen op het kinderdagverblijf 

helpt hen dit om zich zo optimaal mogelijk verder te gaan ontwikkelen.  

 

Een kinderdagverblijf is een stimulerende omgeving waar ze veel leren en 

in combinatie met thuis is dit een goede basis voor hun verdere leven. 

 

In de tijd dat het kind bij ons op het kinderdagverblijf is volgen we het in 

zijn ontwikkeling door middel van dagelijkse activiteiten en kijken we 

gericht naar de verschillende ontwikkelingsaspecten zodat we een goed 

jaarverslag (1 keer per jaar) kunnen maken. Daarna volgt er een 10- 

minuten gesprekje. (zie hoofdstuk ouderbetrokkenheid).  
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HOOFDSTUK 2: ALGEMENE ZAKEN 

 

2.1 Openingstijden 

Kdv Hupsakee, locatie Louwersdonk is het gehele jaar geopend op 

maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 18.30 uur. 

 

De andere locaties zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 

07.30 tot 18.30 uur.  

Hupsakee is gesloten op algemeen erkende feestdagen. Deze dagen en 

dagen die u niet afneemt door ziekte of vakantie, worden wel in rekening 

gebracht.  

Bij Hupsakee heeft u de mogelijkheid om dagen te ruilen. Mocht het zo 

zijn dat u door vakantie of ziekte uw kind niet naar Hupsakee kan komen 

brengen, en u belt tijdig (minimaal een dag van te voren) af, komt deze 

dag op een ruilkaart te staan. U kunt de dag ruilen naar een andere dag, 

mits er plaatst is op de groep. Uw dagen blijven tot 31 december staan, 

daarna komen ze te vervallen. Ruilingen zijn een service maar geen 

garantie!  

 

Heeft u geen ruildagen maar wilt u toch uw kind een dag extra naar het 

kinderdagverblijf brengen? Ook dit kan, mits er plaats is op de groep. 

Deze uren worden tegen het flexibele uurtarief gefactureerd aan het einde 

van de maand. (U betaalt alleen de uren die uw kindje daadwerkelijk is 

geweest.) 

Tijdens de intake wordt het ruilbeleid met u besproken.  

 

 

2.2 Locaties 

Kinderdagverblijf Hupsakee kent 3 vestigingen in Breda. 

Locatie Paardeweide in de wijk Haagse Beemden. 

Locatie Delpratsingel in het centrum, nabij het treinstation. 

Locatie Louwersdonk in de wijk Haagse Beemden. 
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Alleen de vestiging aan de Louwersdonk zal in dit pedagogisch beleidsplan 

worden beschreven. 

 

Locatie Louwersdonk 

De locatie Louwersdonk is gehuisvest in een speels, rond pand in de wijk 

Haagse Beemden. Er is een babygroep (Bengels) voor maximaal 9 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Daaraan grenzend is er een 

peutergroep (Brakkies) voor maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 

4 jaar. 

Beide groepen maken gebruik van 1 ingang. Het gebouw voldoet qua 

ruimte en inrichting aan de door de overheid gestelde eisen en 

voorschriften ten aanzien van veiligheid en hygiëne e.d., waarop door 

bevoegde instanties (gemeente, GGD, brandweer) toezicht wordt 

uitgeoefend. (Zie hoofdstuk (brand) veiligheid). 

 

De groepsruimtes, ook ieder met hun eigen sfeer en indeling, zijn huiselijk 

ingericht. Er is 1 slaapkamer grenzend aan de peutergroep en 1 

slaapkamer grenst aan de babygroep. Beide groepen kunnen gebruik 

maken van elkaars slaapkamers.  

In de babygroep is een verschoontafel geplaatst. Aan de kant van de 

peuters zijn aparte kleuter toiletjes met daarbij een verschoontafel. 

 

De buitenspeelplaats grenst aan beide groepen en is een gezellige plek 

waar kinderen van alle leeftijden elkaar kunnen ‘ontmoeten’! Natuurlijk 

ontbreekt ook hier de zandbak niet en is er genoeg spelmateriaal.  

 

Omdat er op deze locatie gewerkt wordt met een ‘babygroep’ (0 tot 2 

jaar) en een ‘peutergroep’ (2 tot 4 jaar) hebben wij 2 specifieke ruimtes 

ingericht. In beide groepen is materiaal aanwezig welke past bij de 

ontwikkeling van de kinderen in de groep. Zo is er op de babygroep een 

dubbele box aanwezig en is er ontdekkingsmateriaal welke de 

ontwikkeling stimuleert. Op de peutergroep is veel materiaal te vinden 

welke de fantasie stimuleert! 

 

 

 

 



Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee 

Locatie Louwersdonk 

 

Pedagogisch beleidsplan locatie Louwersdonk, 2014 (versie 2018) Pagina 9 

 

Daarnaast is er een extra ruimte, het ‘Kidscafé’.  

Hier zullen wij de maaltijden nuttigen, er kan hier worden geknutseld en 

er kunnen activiteiten als peuteryoga, muziek en bewegen, toneel etc. 

gegeven worden. 

Op deze manier zijn er geen grote tafels en zitbanken / stoelen in de 

groepen aanwezig zijn. Genoeg ruimte om daar heerlijk te kunnen spelen 

en te ontdekken! 

 

Mbt veiligheid in het verkeer 

Het pand ligt aan een doorgaande weg waar zowel auto’s als bussen 

rijden. De ingang van het pand bevindt zich op afstand van deze weg, 

nabij parkeerhavens. Ook bevinden zich parkeerhavens aan de overkant 

van de weg. 

Ouders moeten zich realiseren dat kinderen op een onbewaakt moment de 

weg op kunnen lopen.  

Houdt kinderen die zelfstandig lopen dan ook altijd vast aan de hand. 

Zeker als de weg overgestoken moet worden omdat de auto aan de 

overkant staat geparkeerd. 

 

Ook wanneer ouders op de fiets komen willen wij ze attenderen op het 

overige verkeer.  

Parkeer de fiets zo dicht mogelijk bij de voordeur zodat het kind niet de 

kans krijgt weg te rennen en over te steken. Verlies het kind nooit uit het 

oog!  

 

Wij zien het als onze plicht ouders aan te spreken wanneer wij denken dat 

de veiligheid van het kind niet gewaarborgd is. 

 

2.3 Groepsopbouw en vaste gezichten 

De opvang op de locatie Louwersdonk wordt verzorgd in horizontale 

groepen wat inhoudt dat er kinderen tot 2 jaar opgevangen worden in de 

babygroep en kinderen tussen de 2 en 4 jaar worden opgevangen in de 

peutergroep. Zo kunnen wij activiteiten aanbieden welke aansluiten bij de 

ontwikkeling van de kinderen in de groep. 

Het opvangen van kinderen in groepsverband levert een belangrijke 

bijdrage aan de sociale ontwikkeling van kinderen.  
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Ze leren onder andere rekening met elkaar te houden, samen te spelen en 

samen te delen en conflicten, al dan niet met hulp van de pedagogisch 

medewerker, met elkaar op te lossen. 

 

Er verblijven per dag op de babygroep maximaal 9 baby’s. Op de 

peutergroep mogen er 14 kinderen worden opgevangen. Op beide 

groepen wordt er gewerkt met 2 vaste pedagogisch medewerkers.  

Er kan een extra pedagogisch medewerker worden ingezet als dit nodig 

wordt geacht, of wanneer dit volgens de richtlijnen van de GGD nodig is. 

Elk kind tussen de 0-1 jaar heeft maximaal 2 vaste gezichten. Dat houdt 

in dat wanneer het kind aanwezig is, er altijd 1 vast gezicht van het kind 

op de groep werkt. Omdat deze locatie 3 dagen open is, werken er op die 

dagen altijd dezelfde mensen op de babygroep. Alle kinderen van die 

groep zien elke dag dezelfde 2 vaste gezichten. 

Op de peutergroep is er 1 pedagogisch medewerker die er alle dagen is. 

Naast haar werkt een pedagogisch medewerker 2 dagen en 1 pedagogisch 

medewerker 1 dag. 

 

 

Er wordt gewerkt met het vier ogenprincipe. Dit houdt in dat wij als 

kinderdagverblijf ons inzetten om meekijken en meeluisteren makkelijk te 

maken. Zo hebben we vanuit binnen zicht op de buitenspeelplaats, zijn de 

toiletten open, hebben de groepen voldoende ramen en kan er vanuit de 

groep/gang middels een raam in de slaapkamer gekeken worden.   

De pedagogisch medewerker kan dus altijd gezien en gehoord worden 

door een andere volwassenen. Dit kan bijvoorbeeld ook de groepshulp of 

de locatiemanager zijn.(zie bijlage 4 “het vier ogenprincipe”) 

 

2.4 Drie- uursregeling  

Wat houdt dit in? Op één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder 

personeel ingezet worden. Minimaal de helft van het aantal benodigde 

pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur. Tijdens 

de 3 uurs regeling houden wij ten allen tijden rekening met het 4 ogen 

principe.  
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 Tussen 08.30 uur en 13.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.30 uur is 

het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het 

aantal aanwezige kinderen volgens het zogeheten “leidster-

kindratio”.  

 In de pauzeperiode tussen 13.00 uur en 15.00 uur worden er 

minder pedagogisch medewerkers ingezet dan volgens het leidster 

kind ratio. Concreet betekend dit dat er 1 pedagogisch medewerker 

aanwezig is op de groep. Tijdens deze 2 uur slapen er veel kinderen 

waardoor de aandacht ook goed verdeeld kan worden over de 

overgebleven aanwezige kinderen. . 

 Vóór 08.00 uur en na 18.00 uur zijn er minder kinderen aanwezig 

omdat ze nog niet gebracht of gehaald zijn. Er is dan maar 1 

pedagogisch medewerker per groep benodigd.  

 Tussen 8.00 en 8.30 en tussen 17.30 en 18.00 uur wijken wij af van 

de 3 uurs regeling door de helft van het aantal benodigde 

beroepskrachten in te zetten.  

7.30-8.00 1 beroepskracht aanwezig volgens leidster kind ratio 

8.00-8.30 1 beroepskracht aanwezig, 3 uursregeling (1/2 uur) 

8.30-13.00 2 beroepskrachten aanwezig volgens leidster kind ratio 

13.00-15.00 uur 1 beroepskracht aanwezig, 3 uursregeling (2 uur) 

15.00-17.30 uur 2 beroepskrachten aanwezig volgens leidster kindratio 

17.30-18.00 uur 1 beroepskracht aanwezig volgens leidster kind ratio, 3 

uurs regeling (1/2 uur) 

18.00-18.30 uur 1 beroepskracht aanwezig volgens leidster kind ratio 

 

2.5 Aanmelding en plaatsing 

Het eerste moment van kennismaking voor ouders en kinderdagverblijf is 

bij aanmelding en plaatsing. (Het is te allen tijde mogelijk een afspraak te 

maken voor een rondleiding.) 

Nadat het inschrijfformulier bij ons binnen is gekomen, zullen wij de 

gegevens noteren in ons planningssysteem en worden de ouders 

telefonisch of per email op de hoogte gebracht van de 

plaatsingsmogelijkheden. Het kindje zal dan op onze plaatsingslijst 

worden opgenomen. 
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Na de plaatsing worden de ouders, eventueel samen met het kind, 

uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen we de 

basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders en het kinderdagverblijf. 

We vinden het belangrijk om aansluiting te vinden tussen de thuissituatie 

en het dagritme van het kinderdagverblijf.   

 

2.6 Intake en wenprocedure 

De pedagogisch medewerker van de groep zal met de ouders de 

persoonlijke gegevens noteren en er worden organisatorische zaken 

besproken. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld over de verzorging en 

opvoeding van het kind. De ouders kunnen hierbij ook hun wensen met 

betrekking tot de verzorging van het kind overdragen aan de pedagogisch 

medewerker.  

 

Samen worden er vervolgens wendagen afgesproken. Wij stellen ouders in 

de gelegenheid om hun kind één of twee dagdelen te laten wennen.  

Het doel van de gewenningsperiode is dat uw kind vertrouwd raakt met 

het kinderdagverblijf (het dagritme, de leidsters en andere kinderen).  

Ook voor de ouders heeft de gewenningsperiode een functie: zij moeten 

hun kind achterlaten. Het daadwerkelijke afscheid nemen is voor kinderen 

van groot belang. Het kind moet weten dat de ouder weggaat, maar ook 

weer terugkomt. Ongemerkt weggaan vinden wij dan ook niet wenselijk.  

Ook al is het soms moeilijk, het is van belang dat het kind weet dat de 

ouder vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. Dit kan namelijk 

verlatingsangst tot gevolg hebben wat het afscheid nemen alleen maar 

lastiger maakt omdat het kind het vertrouwen kwijt raakt.  

Als de pedagogisch medewerker het kind van de ouder overneemt zullen 

ze samen gaan zwaaien en daarna ter afleiding een spel aanreiken.  

De pedagogisch medewerker geeft het kind extra aandacht, gaat 

rondkijken in de groep en kennismaken met de andere kinderen. Een 

dreumes of peuter wordt op deze manier spelenderwijs bekend gemaakt 

met de ruimte en de regels. 

We streven ernaar bij het brengen en halen met de betreffende ouders 

intensief contact te onderhouden om de ervaringen uit te wisselen en aan 

te geven hoe het gaat met het kind in de groep. Hierbij zullen we altijd 

eerlijk zijn en het ook aangeven als het kind moeite heeft met wennen.  
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Mocht blijken dat het kind of de ouders erg veel moeite hebben met 

wennen, wordt in overleg met de ouders de wenprocedure verlengd, of we 

zoeken naar andere mogelijkheden om het wennen te vergemakkelijken. 
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HOOFDSTUK 3: MEDEWERKERS 

 

3.1 Het team 

De baby groep (Bengels) heeft 2 vaste pedagogisch medewerkers. 

De peutergroep (Brakkies)  heeft 3 vaste pedagogisch medewerkers. 

 

Bij afwezigheid van één van de pedagogisch medewerkers wegens ziekte 

of vakantie wordt ze vervangen door een invalkracht. Kinderdagverblijf 

Hupsakee werkt met vaste invalkrachten. Voorop staat dat er voor de 

kinderen steeds een vertrouwd persoon aanwezig is. 

 

De dagelijkse leiding bij kinderdagverblijf Hupsakee is in handen van 

gekwalificeerde pedagogisch medewerkers die tenminste een gerichte 

opleiding op M.B.O.-niveau hebben gevolgd. Ook hebben medewerkers 

allemaal een cursus kinder EHBO gevolgd (oranje kruis) of gaan deze 

volgen en zijn een groot aantal pedagogisch medewerkers in het bezit van 

het BHV certificaat. De pedagogisch medewerkers volgen regelmatig 

cursussen/trainingen op het gebied van kinderopvang om zodoende hun 

vakkennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen.  

Bij vragen worden zij op de werkvloer gecoacht door een pedagogisch 

coach welke werkzaam is binnen Hupsakee. (in de functie van 

locatiemanager) 

 

De directie bestaat uit de directrice en 2 locatiemanagers.  

Daarnaast beschikt kdv Hupsakee over pedagogisch medewerkers die 

naast hun werk op de groep ondersteunde (pedagogische) 

werkzaamheden verrichten. Op die manier proberen we de kwaliteiten van 

de pedagogisch medewerkers extra goed te benutten! Zij zullen, wanneer 

nodig, ondersteund worden vanuit de directie. 

 

De volgende medewerkers zijn ook in dienst bij kdv Hupsakee: 

- Facilitair medewerker 

- Groepshulp / huishoudelijke medewerker 

- Technische dienst / conciërge 

- ( stagiaires)  
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VOG en Continue screening 

Iedereen die in de kinderopvang werkt of woont op een locatie waar 

kinderen worden opgevangen, moet een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) kunnen overleggen om aan te tonen dat hij of zij over een schoon 

strafblad beschikt. Dit geldt ook voor stagiaires, groepshulp, technische 

dienst, yoga docent etc. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden. 

 

Personeel werkend in de kinderopvang wordt continu gescreend. Zodra 

personeelsleden die in de kinderopvang werken in aanraking komen met 

justitie vanwege een strafbaar feit, bekijkt de Dienst Justitie of het 

vergrijp van invloed is op het uitoefenen van de functie. Als dit zo is, 

ondernemen de gemeente en GGD verdere stappen. 

 

3.2 Samenwerking Consultatiebureau 

Kinderdagverblijf Hupsakee heeft een samenwerkingsverband met het 

consultatie bureau. Zij zullen ongeveer 4 keer per jaar langskomen voor 

overleg. Dit kan gaan over specifieke opvoedingsvragen van kinderen 

maar ook algemene vragen als voeding, speengebruik, taalontwikkeling 

etc. Op deze manier geven we een eenduidig advies aan ouders. Ook 

wanneer er reden is tot extra observatie van een kind, vragen wij aan 

ouders de schriftelijke toestemming om advies in te winnen bij het 

consulatie bureau. Wanneer blijkt dat er vervolg stappen gezet moeten 

worden kunnen wij een doorverwijzing doen naar instanties die ouders 

hierbij hulp kunnen bieden. 

 

3.3 Stage 

Als kinderdagverblijf geven wij stagiaires de mogelijkheid om de geleerde 

theorie bij ons in de praktijk te brengen. De stagiaires van nu zijn de 

pedagogisch medewerkers van de toekomst en daar willen wij graag ons 

steentje aan bijdragen.  

 

Wij hebben het stagebeleid in ons pedagogisch beleid opgenomen omdat 

wij het een belangrijke taak vinden om ze op een juiste manier te 

begeleiden, maar ook om voor de kinderen en ouders een wenselijke 

situatie te scheppen. In ons personeelsbeleid proberen wij regelmaat, rust 

en continuïteit te bieden, zo ook met de stagiaires. 
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Kennismakingsgesprek 

Stagiaires die bij Hupsakee hun praktijk willen volgen, krijgen allen vooraf 

een kennismakingsgesprek met de directeur / locatiemanager en 

betreffende stagebegepedagogisch medewerker.  

 

Alvorens een stagiaire mag starten bij kdv Hupsakee, zal er een Verklaring 

Omtrent het Gedrag aanwezig moeten zijn. 

 

Zie voor verdere informatie de bijlage 3 “stagebeleid”
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4: HET KIND IN DE GROEP 

Voorop staat dat de kinderen naar het kinderdagverblijf komen om plezier 

te hebben. Plezier hebben en ontwikkelen  gaat echter heel goed samen! 

Kinderopvang is een belangrijke plek voor kinderen om zich zo breed 

mogelijk te ontwikkelen. 

 

Het kinderdagverblijf moet voor kinderen een vertrouwde plek zijn, waar 

ze zich veilig en op hun gemak voelen, en waar ze zichzelf mogen zijn. 

 

 

4.1 De vier pedagogische doelen 

 

Als uitgangspunt voor het pedagogisch beleid gelden de vier basisdoelen 

van professor J.K.A Riksen-Walraven. Wordt hieraan voldaan, is de basis 

gelegd voor een plek waar kinderen zich in alle vrijheid kunnen 

ontwikkelen. 

 

De vier basisdoelen, vertaald naar ons eigen pedagogisch beleid, zijn 

hieronder te vinden. 

1. Het bieden van emotionele veiligheid. 

 

Door de kinderen op te vangen in een eigen stamgroep bieden wij veel 

continuïteit en structuur. De locatie kent 1 babygroep en 1 peutergroep. 

Zij werken gedurende de dag veel samen, waardoor de overgang van 

babygroep naar peutergroep zeer vloeiend verloopt. Zo wordt er 

gezamenlijk in het Kidscafé gegeten en buiten zijn ze ook vaak samen te 

vinden.  

Zoals eerder beschreven heeft elk kind van 0-1 jaar maximaal 2 vaste 

gezichten. Dat houdt in dat wanneer het kind aanwezig is, er altijd 1 vast 

gezicht van het kind op de groep werkt. Dit draagt er toe bij dat het kind 

zich emotioneel veilig en geborgen zal voelen.  

Pedagogisch medewerkers zullen sensitief en responsief met de kinderen 

omgaan / op ze reageren. Er wordt geluisterd naar het kind, en we zullen 

het kind het gevoel geven dat hij/zij gehoord wordt. Hoe klein ze ook zijn!  

Daarbij staat respect voor de eigenheid van het kind hoog in het vaandel.  
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Geborgenheid en veiligheid zijn grote factoren die de ontwikkeling van een 

kind kunnen beïnvloeden. Voelt het kind zich thuis bij het 

kinderdagverblijf, dan zal het kind zich kunnen openstellen voor nieuwe 

uitdagingen in zijn ontwikkeling. 

 

Uitzonderingen stamgroep: 

Er zijn voorbeelden te noemen waarom een kind incidenteel of structureel 

op een andere groep / locatie zal verblijven: 

- Bij een ruildag waarbij de ruiling niet op de eigen stamgroep kan 

plaatsvinden. 

- Bij een extra dag waarbij de ruiling niet op de eigen stamgroep kan 

plaatsvinden. 

- Wanneer er op contract geen plaats is op 1 stamgroep, maar het 

kind op verschillende groepen / locaties opgevangen gaat worden. 

- Wanneer er op de dag een lage bezetting is, en er groepen worden 

samengevoegd.  

 

Wij mogen alleen deze opvang organiseren als de ouder(s) hiervoor 

schriftelijke toestemming heeft gegeven 

 

2. Bevorderen van de persoonlijke competentie 

 

Ontwikkelingsstimulering / uitdaging is van groot belang bij kinderen 

tussen de 0 en 4 jaar. Wij kunnen dit aanbieden als er een goede balans is 

tussen de thuiswereld en de leefwereld op het kinderdagverblijf. Ieder 

kind is verschillend en ieder kind krijgt een andere basis mee vanuit de 

gezinssituatie. Daarom is het belangrijk dat het kinderdagverblijf hierop 

inspeelt door te kijken naar het kind als uniek persoon en te kijken naar 

de wensen en behoeften van het kind en zijn gezin. 

 

Wij vinden het belangrijk dat het kind vooral mag spelen. Spelenderwijs 

zullen kinderen uitgedaagd worden in al hun ontwikkelingsgebieden.  

Stimuleren vinden wij belangrijker dan corrigeren. We benaderen de 

kinderen zoveel mogelijk op een positieve manier. Door complimentjes te 

geven, een aai over de bol of een knuffel krijgt het kind een positief 

zelfbeeld.  
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Door meer aandacht te besteden aan iets positiefs zal het kind er plezier 

in krijgen om dit gedrag of deze vaardigheid nogmaals te vertonen! 

 

Op het kinderdagverblijf is een vaste dagindeling, wat rust, structuur en 

duidelijkheid moet bieden aan de kinderen. Ook zijn er vaste regels, 

waardoor de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en wat zij van 

de pedagogisch medewerker kunnen verwachten. 

In de dagindeling zijn er vaste momenten waarop we met de ontwikkeling 

van de kinderen bezig zijn. Hierbij onderscheid makende tussen de 

activiteiten en de dagelijkse bezigheden. 

Met de dagelijkse bezigheden worden bedoeld, de bezigheden die ze ook 

vanuit thuis meekrijgen, bijvoorbeeld het eetritueel, opruimen, handjes 

wassen, rekening houden met elkaar enz. 

Ook krijgen de kinderen de ruimte om zelf te spelen en te ontdekken. De 

pedagogisch medewerkers kijken, luisteren en spelen mee in het spel van 

de kinderen. 

Voor de activiteiten wordt tijd vrijgemaakt.  

Elke keer bedenken de pedagogisch medewerkers een andere activiteit om 

de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Hierbij ook lettende op de 

verschillende leeftijden en behoefte van de kinderen. 

 

 

In bijlage 1 is meer informatie te vinden omtrent ontwikkeling van 

kinderen. 

 
3. Bevorderen van de sociale competentie 

 

Een groep is bij uitstek een oefenplek voor kinderen om hun sociale 

kennis en vaardigheden uit te proberen en te verbeteren. Ze leren onder 

andere rekening met elkaar te houden, samen te spelen / samen te delen 

en conflicten, al dan niet met behulp van de pedagogisch medewerker, 

met elkaar op te lossen. Dit alles zowel op een babygroep als op een 

peutergroep. 

De relatie tussen het kind en de pedagogisch medewerker is van groot 

belang. Een kind is, zeker de eerste jaren, heel erg afhankelijk van zijn 

verzorgers.  
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Een goede band met de pedagogisch medewerkers geeft het kind een 

gevoel van vertrouwen en veiligheid, wat essentieel is voor een positief 

zelfbeeld van een kind. Hierdoor zal het kind openstaan voor nieuwe fases 

in zijn ontwikkeling, passende bij zijn of haar leeftijd. 

Doordat de pedagogisch medewerkers inspelen op de individuele 

behoeften van kinderen, kan ieder kind zich op zijn of haar manier 

ontwikkelen. 

 

4. de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde normen en waarde 

 

In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in 

groepsverband. Ze leren hier onder meer samen te spelen, te eten en te 

slapen. Door het omgaan met andere kinderen, leren kinderen de 

uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Er bestaan veel 

ongeschreven gedragsregels in onze samenleving, die voor kinderen 

allemaal nog uitgevonden moeten worden. Wij helpen ze hierbij door een 

omgeving te creëren waarin ze mogen leren ontdekken waar grenzen 

liggen en aan welke regels ze zich moeten houden. Dit stimuleren wij door 

elkaar te troosten en te helpen, door te laten zien dat fouten maken mag, 

dat ‘anders’  zijn niet per definitie fout is en het verschil te leren in iets 

mogen en iets moeten. 

 

Ten aanzien van het gedrag van een kind: 

 

Wij vinden het belangrijk het gedrag van het kind af te keuren en niet  

het kind zelf! 

(Bv. “wat jij doet vind ik niet fijn.”) 

 

 

Als een kind het moeilijk vindt om zich aan de gedragsregels en/of 

groepsregels te houden zullen we eerst proberen om het kind op een 

positieve manier te benaderen. 

 Met de betrokken pedagogisch medewerkers bespreken we het negatieve 

gedrag en gaan we op zoek naar het positieve gedrag. We zullen ons nog 

bewuster worden van het positieve gedrag en dit prijzen.  
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Op dat moment negeren we, tot op zekere hoogte, zoveel mogelijk het 

negatieve gedrag of geven het kind een kleine correctie door het aan te 

spreken op zijn gedrag. Op deze manier is het kind zich wel bewust van 

het negatieve gedrag maar overheersen de complimentjes.  

 

Werkt deze aanpak niet, of maar voor een korte periode, dan zullen we op 

een andere wijze moeten gaan corrigeren. Ook kan het zijn dat het kind 

negatief gedrag vertoont waar andere kinderen de dupe van worden (het 

groepsproces verstoren of zodanig gedrag vertonen dat daardoor gevaar 

ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige 

opgenomen kinderen). In dat geval zullen we eerder over gaan tot het 

“straffen”.  

 

Een kind dat negatief gedrag vertoont, wordt op kindhoogte op een korte, 

duidelijke manier aangesproken op het ongewenste gedrag. Wat heeft het 

kind gedaan, waarom mag dat niet en wat zijn de consequenties van het 

gedrag?  

Mocht het gedrag zich herhaaldelijk voordoen kan ervoor worden gekozen 

het kind even uit de situatie te halen door hem of haar apart te zetten. 

 

Daarna maken het kind en de pedagogisch medewerker het goed, en zal 

er ook naar de andere kinderen een vorm van excuses worden 

aangeboden. Ook hier is weer de basis: fouten maken mag. Streep 

eronder en weer verder met elkaar.  

Het is niet de bedoeling dat het kind er de rest van de dag aan herinnerd 

wordt dat het negatief gedrag heeft vertoond, doordat een pedagogisch 

medewerker afstandelijk tegen hem blijft doen of hem negeert. We gaan 

weer verder met het benadrukken van het positieve gedrag en zo nodig 

wordt het ritueel herhaald wanneer het kind opnieuw negatief gedrag 

vertoont.  

 

De pedagogisch medewerker die het negatieve gedrag signaleert 

onderneemt ook de “actie”. Deze leidster spreekt het kind aan, zet het 

kind even apart en haalt het kind ook weer terug om het goed te maken. 

De andere pedagogisch medewerkers bemoeien zich niet met het conflict. 

Dit is ook zo met positief gedrag. Wanneer een pedagogisch medewerker 

positief gedrag signaleert prijst ze het kind.  
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Op deze manier voelt het kind zich veilig bij elke pedagogisch medewerker 

en werken de leidsters op één lijn.  

 

Meer informatie over onze omgang met ongewenst gedrag vindt u in het 
protocol “ongewenst gedrag van kinderen”, welke ter inzage ligt op de 

vestiging. 
 

 

Open deuren 

Zowel bij het openen, het sluiten en in de pauzetijd kunnen de deuren 

‘open’ gaan van beide groepen. Dat wil zeggen dat we op die tijden samen 

de zorg dragen voor alle kinderen. 

Verder zullen de deuren op andere momenten ook ‘open’ gaan. Wanneer 

er bijvoorbeeld een kindje uit de babygroep bijna 2 jaar is, kan hij af en 

toe met een activiteit van de peuters mee doen.  

Daarnaast eten de kinderen in het restaurant (Kidscafé) gedeelte, zodat er 

in de groepen geen grote tafels en banken staan. Zo blijft er veel ruimte 

over om te spelen en kunnen er gezellige speelhoekjes worden gecreëerd. 

 

 

4.2 Dagindeling 

Zowel in de babygroep als de peutergroep werken we met een vast 

dagritme. Een vast ritme geeft de kinderen overzicht en structuur, wat 

voor kinderen in deze leeftijd van groot belang is om zich veilig te kunnen 

voelen en te weten waar ze aan toe zijn. Natuurlijk kan daar af en toe 

vanaf geweken worden doormiddel van een uitstapje of activiteit, maar de 

basis is stabiliteit. 

Een uitzondering op het vaste dagprogramma vormt de verzorging van de 

baby's in de groep. Zij hebben nog een heel eigen ritme van eten, slapen 

en verschonen. Dit eigen ritme wordt zoveel mogelijk door de pedagogisch 

medewerkers overgenomen.  

Doordat dit ritme in de loop van de tijd steeds meer overeen gaat komen 

met dat van de oudere kinderen in de groep, zullen de baby's automatisch 

steeds meer het dagritme van de groep overnemen en daar uiteindelijk 

helemaal in meedraaien. 



Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee 

Locatie Louwersdonk 

 

Pedagogisch beleidsplan locatie Louwersdonk, 2014 (versie 2018) Pagina 23 

 

Het dagritme ziet er als volgt uit: 

 

Tijd /Activiteit: 

 

7.30-9.00                  

De kinderen worden gebracht. Er is tijd om een praatje te maken met 

ouders en om rustig afscheid te nemen. De kinderen mogen vrij spelen.  

 

9.30-10.00                

We gaan aan tafel om fruit te eten en water of afgekoelde thee te drinken. 

Vooraf zingen we "smakelijk eten" en daarna is er nog tijd om een boekje 

te lezen of een liedje te zingen. 

 

10.00-11.15              

Nadat de kinderen verschoond zijn, hun handen gewassen hebben en de 

baby’s / dreumesen die twee keer per dag slapen naar hun bed zijn, 

kunnen we met de overige kinderen een activiteit gaan doen of vrij spelen 

(binnen of buiten). 

 

11.15-12.15 

Nadat we met zijn allen hebben opgeruimd en de kinderen die zijn gaan 

slapen wakker en aangekleed zijn gaan we om 11.30 uur aan tafel voor de 

boterham. Als alle kinderen een boterham en melk hebben zingen we 

"smakelijk eten" en mag iedereen gaan eten. 

 

12.15-13.00              

Handen wassen, gezichten wassen en verschonen. Met zijn allen een 

verhaaltje lezen waarna de kinderen die nog gewend zijn om tussen de 

middag te slapen, naar bed gaan. 

 

13.00-15.00              

Aan de kinderen die niet gaan slapen wordt een activiteit aangeboden of 

zij mogen vrij spelen.  
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14.00-15.00 

Iedereen krijgt een klein tussendoortje in de vorm van een volkoren 

koekje met water of afgekoelde thee. Kinderen die uit bed komen worden 

verschoond en aangekleed en de kinderen die 2 keer slapen worden 

omgekleed en naar bed gebracht. 

15.00-16.00              

Met de kindjes die wakker zijn wordt een activiteit ondernomen of ze 

mogen vrij spelen. 

 

16.00-16.30              

Aan tafel voor een volkorensoepstengel, stukjes komkommer, tomaat, 

wortel, paprika of iets anders gezonds met wat drinken (water of 

afgekoelde thee). We zingen nog een liedje, lezen nog een boekje of gaan 

gewoon weer lekker spelen. De kinderen die warm eten, doen dat ook 

rond deze tijd. 

 

16.45-18.30              

Na de laatste verschoonronde mogen de kinderen vrij spelen of 

ondernemen we nog een laatste activiteit. Dan worden de kinderen alweer 

opgehaald en maken we nog een praatje met de ouders. 

 

 

4.3 Signaleren van problemen 

We vinden het belangrijk ieder kind qua ontwikkeling en gedrag te blijven 

volgen en onze bevindingen met ouders te bespreken. Dit kan, indien daar 

ruimte voor is, aan het eind van de dag bij het ophalen van het kind zijn.  

Elk jaar zal er, zo rond de verjaardag van het kind, een jaarverslag 

worden geschreven met daarbij een 10 minuten gesprek. 

Tijdens een gesprek met ouders kan het zijn dat de leidinggevende hierbij 

aanwezig is of het gesprek overneemt.  

  

Het kan zijn dat we op een bepaald moment bij een kind een probleem 

constateren. Dit signaleren we bijvoorbeeld doordat het kind zich anders 

gaat gedragen of een terugval of stagnatie heeft in de ontwikkeling. Er 

worden door de groepsleiding kindbesprekingen gehouden. Daarna wordt, 

wanneer nodig, een gesprek gepland met de ouders van het kind. (zie 

hoofdstuk ouderbetrokkenheid).  
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Soms zijn problemen van tijdelijke aard en is de oorzaak duidelijk 

aanwijsbaar, bijvoorbeeld door een verhuizing of de komst van een 

broertje of zusje.  

Door een goede uitwisseling van informatie tussen ouders en pedagogisch 

medewerkers en extra aandacht en begrip voor het betreffende kind 

kunnen we dergelijke situaties met elkaar over het algemeen goed 

opvangen. 

 

In sommige situaties echter blijken de problemen niet zonder meer op te 

lossen of zijn de oorzaken niet zo herkenbaar. In dergelijke gevallen 

observeren we het kind en wisselen we onze bevindingen uit met ouders 

en naaste collega's in de hoop een juiste oplossing en een juiste 

benadering van het kind te vinden.  

Binnen kinderdagverblijf Hupsakee zijn er medewerkers in dienst die een 

gerichte opleiding / training hebben gevolgd. Zij hebben meer kennis in 

huis en zullen betrokken worden bij het zoeken naar een gerichte 

oplossing. (Bijvoorbeeld bij een ontwikkelingsachterstand in de motorische 

ontwikkeling, achterstand in taal ontwikkeling, vermoeden van 

kindermishandeling etc.) Dit altijd onder supervisie van de leidinggevende. 

 

Mochten we van mening zijn dat er een extern deskundige 

geraadpleegd dient te worden, dan zullen we dit met de ouders van het 

kind bespreken. De ouder kan dan zelf deskundige hulp inschakelen, of er 

kan met toestemming van de ouder door iemand van het kinderdagverblijf 

contact gezocht worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het consultatie 

bureau, een fysiotherapeut, logopedist of een orthopedagoog. We zullen 

hierbij altijd in overleg en met toestemming van de ouders handelen. 

 

Als er serieuze vermoedens bestaan van (seksuele) kindermishandeling 

raadplegen wij onze Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. In 

overleg met de leidinggevende zullen wij dit met de betreffende ouders 

van het kind bespreken. Waar nodig zullen wij vooraf Veilig Thuis (het 

advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) raadplegen. 

 Mochten er na deze gesprekken nog steeds vermoedens bestaan zullen 

wij melding doen van onze vermoedens bij het Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling (Veilig Thuis). 
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4.4 Beweging / buiten spelen 

Bij Hupsakee vinden we het belangrijk dat een kind voldoende beweegt. 

Het is goed voor een kind om te bewegen. Kinderen hebben plezier in 

spelen en bewegen, bewegen is ook belangrijk om de dagelijkse 

bezigheden uit te voeren zoals op de banken klimmen en op de 

speelplaats rennen. Bewegen heeft ook een grote invloed op de totale 

ontwikkeling van het kind; lichamelijk, sociaal, emotioneel en 

verstandelijk. We zien beweging, spelen en ontdekken dus als een groot 

aandachtspunt, zowel binnen als buiten.  

Bewegen heeft een positieve invloed op het tegengaan van overgewicht 

en bewegingsachterstand. Voor jonge kinderen is spelenderwijs bewegen 

dus heel belangrijk. Niet alleen voor de dagelijkse bezigheden (zoals 

kruipen, lopen, zelf eten, etc.), maar vooral voor de totale ontwikkeling 

van het kind. 

 

De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al in de eerste 

maanden gelegd. Door veel en gevarieerd te bewegen leert een kind veel 

bewegingen onder de knie te krijgen.  

Bewegen is ook belangrijk bij het leren van de taal. Kinderen leren 

begrippen zoals onder, boven, achter, links en rechts door deze begrippen 

spelenderwijs eigen te maken.  

Door mee te doen aan een bewegingsspel legt een kind contact met de 

andere kinderen. Ze leren samen spelen, maar ook ruzie maken (conflict 

hantering) en omgaan met teleurstellingen.  

 

 

Kinderen die veel (buiten) spelen hebben meer kans om gezond op te 

groeien. Ze komen veel in frisse lucht en krijgen via het zonlicht veel 

vitamine D binnen. Dit is nodig voor sterke botten. Ze hebben relatief 

minder kans op ongevallen en bij ziekte zullen zij sneller herstellen. 

Mentaal zijn zij ook sterker. Al met al lopen zij minder kans op 

gezondheidsrisico’s. 

 

Bij Hupsakee gaan we hier zoveel mogelijk op in. We gaan iedere dag 

minimaal één keer naar buiten en ook binnen worden er 

bewegingsactiviteiten georganiseerd.  
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We letten er op dat een kind niet te veel (stil) op de bank zit en 

stimuleren het kind dan ook om te gaan spelen. Mochten de kinderen 

aangeven behoefte te hebben aan beweging, spelen we daar zoveel 

mogelijk op in door bijvoorbeeld de groep om te toveren tot gymzaal of 

door middel van het aanbieden van bewegingsspelletjes. 

Elke dag komt de peuterleidster van de locatie Paardeweide naar deze 

locatie. Zij verzorgt een uur lang bewegingsactiviteiten voor de peuters 

die wakker zijn. Deze activiteiten kennen verschillende thema’s zoals 

gooien, vangen, springen, rennen, balanceren.  

Voor de allerkleinste kinderen hebben we kruippakjes. Dit zijn waterdichte 

tuinpakken. Zo kunnen ook deze kinderen bij slecht weer even naar buiten 

om te spelen en te ontdekken. 

 

Kinderdagverblijf Hupsakee is een “gezonde kinderopvang”. Gezonde 
voeding vinden wij belangrijk maar ook voldoende bewegen behoort tot de 
dagelijkse bezigheden van kinderen. Al op jonge leeftijd hier aandacht 

voor hebben vergroot de kans op een gezondere leefstijl en betere 

gezondheid als kind EN volwassene! Jong geleerd is immers oud gedaan!  
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5. VERZORGING 

 

5.1 Eten 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezonde voeding krijgen. Wij 

proberen zo weinig mogelijk voedingsmiddelen en drankjes met suiker te 

geven. Als tussendoortjes krijgen de kindjes bijvoorbeeld volkoren 

soepstengels, yoghurt, fruit, worteltjes, komkommer, tomaat enz. Ze 

drinken daar water (eventueel met stukjes fruit of komkommer erin voor 

een smaakje), afgekoelde thee of melk bij. Ook vragen wij de ouders om 

op verjaardagen niet op snoep te trakteren. Voor alternatieve traktaties 

kunnen ze overleggen met de pedagogisch medewerkers. (Er is een 

speciaal traktatie beleid gemaakt. Zo weten ouders wat wel en niet 

getrakteerd mag worden op het kinderdagverblijf.) Natuurlijk zijn er 

uitzonderingen en krijgen de kinderen wel eens wat lekkers. Dit proberen 

wij wel zoveel mogelijk te beperken. 

Eten betekent ook meer dan alleen gezonde voeding, het is een sociaal 

gebeuren. Aan tafel kunnen de kinderen hun verhaal kwijt aan de 

pedagogisch medewerkers en aan elkaar en leren naar elkaar te luisteren. 

Gezamenlijk eten stimuleert de eetlust omdat het gezellig is en omdat je 

elkaar ziet eten. Om de maaltijd goed en gezellig te laten verlopen zijn er 

een aantal regeltjes: o.a. naar het toilet gaan en handen wassen voor het 

eten, niet met volle mond praten en aan tafel blijven zitten totdat alle 

kinderen klaar zijn. Om de laatste regel haalbaar te maken gaan we pas 

aan tafel als alles klaar staat. 

Als kinderen eetproblemen hebben, proberen we hier de oorzaak van te 

vinden. Kinderen worden niet gedwongen om te eten maar wel 

gestimuleerd.  

 

5.2 Slapen 

Slapen is een dagelijks terugkerend ritueel op het kinderdagverblijf. De 

slaaptijden zijn afhankelijk van de leeftijd en het slaapritme van het kind. 

Voor baby’s willen wij zoveel mogelijk met het ritme van thuis mee gaan. 

Wij beschikken op de locatie Louwersdonk over 2 slaapkamers. 1 

Slaapkamer bevindt zich aan de peutergroep, 1 slaapkamer aan de 

babygroep. Omdat de peuters overwegend alleen na de lunch naar bed 

gaan, kunnen de slaapkamers in de ochtend ook door de kinderen van de 

babygroep gebruikt worden.  
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Over het algemeen slapen de oudere baby's één keer 's morgens en één 

keer 's middags, totdat zij uiteindelijk alleen nog maar 's middags slapen. 

Het rustmoment ligt ’s dan middags tussen 12:30 en 14:30 uur.  

Naarmate de kinderen ouder worden, wordt de slaaptijd korter. Of en hoe 

lang een kind slaapt wordt regelmatig besproken met de ouders.  

We proberen voor kinderen die niet meer slapen op een andere manier 

een rustmoment te creëren, bijvoorbeeld door ze een activiteit aan tafel 

aan te bieden (puzzeltje, boekje lezen, kleuren, ..) Ook mogen deze 

kinderen even rusten op de bank als ze daar behoefte aan hebben.  

Om alle indrukken en belevenissen te verwerken is een rustperiode 

belangrijk.  

Kinderen worden voorbereid op het naar bed gaan door dagelijks 

terugkerende activiteiten. De pedagogisch medewerkers kleden de 

kinderen uit, verschonen de kinderen of helpen ze bij de toiletgang. 

Daarbij worden ze gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. De 

speen of knuffel ontbreekt niet bij het slapengaan. De pedagogisch 

medewerker brengt het kind naar bed, leest eventueel een verhaaltje 

voor, geeft een dikke kus en wenst het welterusten.  

Bij kinderdagverblijf Hupsakee wordt een kind in verband met de 

veiligheid op de rug te slapen gelegd. Wanneer ouders willen dat hun kind 

op de buik te slapen wordt gelegd tekenen zij het daarvoor bestemde 

formulier. 

De bedjes bij kinderdagverblijf Hupsakee voldoen allen aan een keurmerk.  

Ivm de veiligheid van de kinderen werken we zoveel mogelijk met 

slaapzakjes. Bij voorkeur in de zomermaanden een luchtig katoenen 

slaapzakje, in de wintermaanden een dikkere, eventueel met mouwen. 

Daarbij, alleen als dit nodig wordt geacht, maken we gebruik van 

luchtdoorlatende dekentjes. 

 

Minimaal één keer per week wordt er groots gelucht en worden alle bedjes 

verschoond. Indien nodig wordt dit vaker gedaan. Het ventileren van de 

slaapkamers gebeurt dagelijks. (Protocol veilig slapen) 
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5.3 Zindelijkheid 

Zindelijkheidstraining is pas zinvol wanneer een kind zich bewust is van 

zijn ontlasting. Vanaf anderhalf jaar is een kindje in staat om zijn plas op 

te houden. Rond deze leeftijd krijgt een kind controle over zijn sluitspier 

en blaasspieren. Voor zindelijkheid staat echter geen leeftijd.  

Het ene kind kan sneller zijn dan het andere kind en vaak is het zo dat 

meisjes eerder zindelijk zijn dan jongetjes. 

Bij kinderdagverblijf Hupsakee beginnen we met zindelijkheid als het kind 

er zowel emotioneel als fysiek aan toe is. De ouders zijn dan zelf thuis ook 

al begonnen met zindelijkheidstraining.  

In de praktijk zijn kinderen thuis namelijk eerder zindelijk dan op het 

kinderdagverblijf. Hier gebeurt veel en in het spel wordt het plassen nogal 

eens vergeten. Wij zullen de ouders ondersteunen met 

zindelijkheidstraining.  

Dit betekent dat we tijdens verschoonrondes het kind op het toilet of potje 

zullen zetten. Natuurlijk gaat een kindje ook naar het toilet als het zegt 

dat het moet plassen. Sommige kinderen hebben dan nog een luier om 

maar plassen ook op het toilet. Het ene kind wil graag mee naar het toilet, 

het andere kind niet. We proberen de kinderen die niet willen wel mee te 

nemen zodat ze kunnen wennen aan het toilet. Als ze echt niet willen dan 

is het kindje daar meestal nog niet aan toe en proberen we het later weer 

eens. Je kunt een kind pas stimuleren als het daar zelf aan toe is. 

Van de ouders wiens kinderen met zindelijkheidstraining bezig zijn vragen 

wij in deze periode om extra kleding mee te nemen. Een ongelukje kan 

altijd gebeuren. We zullen dit ook zeker niet bestraffen.  

Verder zijn op het kinderdagverblijf kinderboekjes aanwezig over zindelijk 

worden, een leuke manier om kinderen nog eens extra te stimuleren. 

(Naast het complimentje of een beloning in de vorm van een sticker of 

stempel.) 

 

5.4 Hygiëne  

Een goede hygiëne is belangrijk om te voorkomen dat kinderen elkaar 

infecteren met allerlei ziektes. Ze hebben immers nog onvoldoende 

weerstand tegen ziekteverwekkers. Bovendien zijn kleine kinderen bezig 

met het verkennen van de omgeving, kruipen over de grond en stoppen 

van alles in hun mond. Daarom is het creëren van een veilige, hygiënische 

omgeving voor deze leeftijdsgroep zo belangrijk. 
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De hygiënische voorschriften van de GGD worden bij kinderdagverblijf 

Hupsakee nageleefd. De groepen worden overdag door de pedagogisch 

medewerkers schoongehouden.  

Dit betekent dat de ruimtes iedere dag worden gelucht, de sanitaire 

voorzieningen worden gereinigd, vloeren worden schoongehouden, de 

bedjes worden minimaal één keer per week verschoond (of vaker als het 

matrashoes vies is) en de commodes worden regelmatig schoongemaakt.  

Verder werken we bij kinderdagverblijf Hupsakee  met een 

schoonmaakrooster zodat al het speelgoed grondig wordt gereinigd 

(auto's, blokken, poppenservies enz.).  

 

Ook zijn er regels omtrent de hygiëne voor zowel pedagogisch 

medewerkers als kinderen. Handen wassen voor het eten, na een 

bezoekje aan het toilet, na het verschonen en na het buiten spelen. Hand 

voor de mond bij het hoesten; de pedagogisch medewerkers dragen zorg 

voor het bijleren van goede gewoonten. Voor het ene kind is het 

vanzelfsprekend maar een ander kindje weet misschien niet eens dat het 

zo kan. Kinderdagverblijf Hupsakee hanteert duidelijke afspraken over 

hygiëne. Afspraken die belangrijk zijn omdat de kinderen veel samen 

spelen. Wie ziek is steekt een ander makkelijk aan, maar dit hoeft niet. 

Daarom doen we er alles aan om de kansen op besmetting tot een 

minimum te beperken. Hiervoor gelden duidelijke afspraken en regeltjes 

waaraan iedereen zich moet houden. Voor zichzelf en voor een ander. 

Op alle vestigingen hebben wij een veiligheid en gezondheidsbeleid, 

waar dit alles uitvoerig in staat beschreven. 

 

Gedurende de week komt er minimaal 3 keer een interieurverzorgster die 

ervoor zorgt dat de locatie er schoon en fris uit ziet. 

 

5.5 Ziektebeleid 

Wij begrijpen goed dat het, met name voor werkende ouders, vaak lastig 

is om hun kind onverwachts te moeten ophalen. 

Daarom is het belangrijk dat zij vooraf goed op de hoogte zijn gesteld van 

de regels die kinderdagverblijf Hupsakee hanteert met betrekking tot de 

toelating van zieke kinderen. 

Kleine kinderen hebben nog weinig weerstand tegen infectieziekten. 

Daardoor zijn ze veel vaker ziek dan volwassenen.  
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Het is een natuurlijk gegeven dat kinderen een aantal infecties moet 

doormaken om hun weerstand op te bouwen.  

Het is daarom niet zinvol en bovendien ook niet mogelijk, om alle 

contacten met ziekteverwekkers te vermijden. 

We proberen uiteraard wel om ernstige ziektes te voorkomen. 

De kinderen bij kinderdagverblijf Hupsakee komen veel in contact met 

andere kinderen, zodoende zullen ze eerder weerstand opbouwen als 

kinderen die tot 4 jaar 'thuis' blijven en dan naar het basisonderwijs gaan. 

Die kinderen kunnen dan in hun eerste jaar op school wat regelmatiger 

ziek zijn. 

 

Het kinderdagverblijf is niet berekend op opvang van zieke kinderen. 

Ziekte is nogal een rekbaar begrip. Als er twijfels zijn is het zinvol om het 

kind te observeren. Aan de hand van het onderstaande kan er zelf 

beoordeeld worden of het kind mag / kan komen: 

* Speelt het kind zoals je dat van hem of haar gewend bent? 

* Praat het kind zoals je dat gewend bent? 
* Reageert het kind op wat je zegt of doet? 

* Voelt het kind warm aan? 
* Huilt het kind vaker of langer dan anders? 

* Klaagt het kind over pijn? 
* Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders?  

 

Vrouwen die zwanger zijn 

Er zijn enkele infectieziekten, die bij vrouwen die zwanger zijn, gevaar op 

zouden kunnen leveren. Dit betreft met name de rode hond, de vijfde 

ziekte en waterpokken. Voor deze ziekte geldt dat als je de infectie hebt 

doorgemaakt, je er in principe de rest van je leven tegen beschermd bent. 

Heb je de ziekte (nog) niet doorgemaakt is het raadzaam contact op te 

nemen met je verloskundige.  

Het is van groot belang dat wanneer het kind één van deze ziekten heeft, 

er meteen naar het kinderdagverblijf gebeld wordt. Wij kunnen dan 

pedagogisch medewerkers en ouders waarschuwen door middel van een 

informatiebrief op de deur. 

 

Zie bijlage 2: Ziektebeleid 
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6: OUDERBETROKKENHEID 

 

Behalve dat de kinderen het naar hun zin hebben op het kinderdagverblijf, 

is het natuurlijk ook heel belangrijk dat ouders betrokken worden bij de 

opvang. We willen de ouders dan ook zo veel mogelijk betrekken bij alles 

wat met hun kinderen te maken heeft. 

Iedere ouder wil zijn of haar kind met een gerust hart over kunnen laten 

aan de zorg van het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf moet het 

vertrouwen van ouders winnen en vasthouden door regelmatig informatie 

uit te wisselen. Immers, ouders brengen hun dierbaarste bezit naar ons; 

hun kinderen! 

 

Het eerste moment voor ouders en kinderdagverblijf is bij aanmelding en 

plaatsing. Ook de wenperiode neemt een belangrijke plaats in (zie hoofdstuk 

wenprocedure en intake). Bij het brengen en halen van kinderen zullen 

pedagogisch medewerkers altijd de tijd nemen om met de ouders te 

praten. 

 

6.1 Overdracht / mentor 

Bij het brengen en halen van uw kind wordt er door de pedagogisch 

medewerkers de tijd genomen om een praatje te maken met de ouders. 

Hierdoor raakt u vertrouwd met de pedagogisch medewerker en kunnen 

er bijzonderheden besproken worden. Aan het einde van de dag proberen 

we u zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen van 

die dag. Als er behoefte is om meer te bespreken wordt daarvoor tijd 

vrijgemaakt. 

Elk kindje zal een mentor toe gewezen krijgen. Deze mentor is een 

pedagogisch medewerker van de groep. De mentor zal vaak het intake 

gesprek verzorgen en zal het eerste aanspreekpunt zijn voor ouders. 

Echter vinden wij het belangrijk dat alle pedagogisch medewerkers 

betrokken zijn en blijven bij het kind en zijn ouders. Jaarverslagen worden 

dan ook niet alleen door de mentor gemaakt maar het kan zijn dat een 

andere pedagogisch medewerker van de groep het verslag maakt. De 

mentor zal het verslag wel bespreken met ouders. Er zal regelmatig 

overleg zijn tussen de pedagogisch medewerkers over ontwikkelingen / 

bijzonderheden van de kinderen., (Dit gebeurd tijdens het werk en in een 

groepsoverleg.)  



Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee 

Locatie Louwersdonk 

 

Pedagogisch beleidsplan locatie Louwersdonk, 2014 (versie 2018) Pagina 34 

 

Ouders kunnen te allen tijde een pedagogisch medewerker aanspreken 

met vragen over het welbevinden en ontwikkeling van het kind.  

 

 

6.2 Overdrachtschrift 

Voor de kinderen tot 1 jaar is er contact via een schriftje. Omdat we bij de 

baby’s het ritme van thuis aan willen houden, is het belangrijk dat hier 

goed over gecommuniceerd wordt. In een schriftje worden alle 

ontwikkelingen en bijzonderheden van het kind bijgehouden. Daarnaast 

worden daarin iedere keer de eet/drink- en slaaptijden in vermeld. Ouders 

kunnen ook zelf veranderingen, leuke, grappige of verdrietige momenten 

in het schriftje noteren als informatie aan de pedagogisch medewerker. 

  

 

 

6.3 10-minuten gesprek 

Één keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden. Tijdens 

deze gesprekken is er de kans om eens rustig met de pedagogisch 

medewerker van uw kind(eren) te praten.  

Ter voorbereiding op deze gesprekken, maken de pedagogisch 

medewerkers een verslag over het welbevinden en de ontwikkeling van 

uw kind. Hierdoor zijn ze goed voorbereid om zoveel mogelijk met ouders 

te kunnen bespreken.  

Deze verslagen krijgen de kinderen mee zodra ze afscheid nemen van het 

kinderdagverblijf. 

Buiten deze verslagen om, zijn we continu bezig met het observeren van 

uw kind. Hierdoor kunnen we ingaan op de behoefte van uw kind en 

houden we de ontwikkeling goed in de gaten. 

 

6.4 Thema avond 

Gedurende het jaar worden er thema-avonden georganiseerd. Dit kan 

variëren van een lezing van een pedagoge tot een gezellig zomerfeest. Op 

deze manier bieden wij de ouders de mogelijkheid om informatie te 

vergaren over onderwerpen waar u als ouder mee te maken kunt krijgen. 

Daarnaast zijn deze avonden geschikt om nader kennis te maken met 

andere ouders en met pedagogisch medewerkers.  
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6.5 Oudercommissie 

Hupsakee wil ouders graag betrekken bij het kinderdagverblijf van hun 

kind. Dat willen we realiseren door dagelijks goed met de ouders te 

communiceren. Daarnaast is er een oudercommissie actief. Deze 

commissie denkt mee over de gang van zaken op het kinderdagverblijf en 

over het pedagogisch beleid. Zij hebben adviesrecht bij veranderingen van 

het beleid. Denk hierbij aan wijzigingen van prijzen en openingstijden.  

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders met een kind bij 

Hupsakee. Ook vragen wij de oudercommissie mee te denken over 

activiteiten bij vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Heeft u 

interesse om in de oudercommissie zitting te nemen dan kunt u dat laten 

weten zodra duidelijk is wanneer uw kind geplaatst wordt. 

 

Er ligt een reglement voor de oudercommissie ter inzage op kantoor. 

Hierin staat precies beschreven welke plichten en rechten de 

oudercommissie heeft en hoe deze is samengesteld. 
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HOOFDSTUK 7: (BRAND)VEILIGHEID EN ONGEVALLEN 

 

7.1 (Brand) Veiligheid 

Vanaf 2005 is de Wet Kinderopvang (WK) van kracht. Deze wet regelt niet 

alleen de financiering, maar stelt ook eisen aan de kwaliteit van de 

kindercentra. Er is een aantal eisen waaraan kinderopvang moet voldoen, 

zoals: 

* Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan: het 
aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per 

leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de 

beroepskrachten.  
* De voertaal in het centrum moet in principe Nederlands zijn. 

* Ouders moeten geïnformeerd worden over het beleid dat wordt 
gevoerd.  

* Er moet een veiligheid- en gezondheidsbeleid zijn. 
* De kinderopvangondernemer moet met de ouders een schriftelijke 

overeenkomst afsluiten. 
* Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie 

in te stellen. 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de 

opvang in geregistreerde kindercentra. De GGD voert daarom één keer 

per jaar een inspectie uit. Het inspectierapport ligt vervolgens ter inzage 

op kantoor en dit is te lezen op de website www.kdvhupsakee.nl 

 

U kunt de inspectierapporten van alle kinderdagverblijven en 

buitenschoolse opvang ook inzien op www.ggdwestbrabant.nl onder het 

kopje "kindercentra" en vervolgens "inspectierapporten". Het Rijk houdt 

landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen. 

Kinderdagverblijf Hupsakee voldoet aan alle mogelijke veiligheidseisen en 

brandveiligheidseisen zoals die in de gemeentelijke verordening staan. Er 

zijn protocollen aanwezig voor verschillende calamiteiten zoals een brand 

die is ontstaan, ongewenst bezoek, een ongeval met een kind enz. 

Uiteraard is er voortdurend toezicht op de kinderen en wordt de kinderen 

geleerd om geen onveilige dingen te doen. 

Veiligheid staat voorop maar moet niet een overheersend criterium 

worden waardoor kinderen nergens even ongestoord hun gang kunnen 

gaan. 

http://www.kdvhupsakee.nl/
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7.2 Ongevallen 

Bij een ongeval dient de aanwezige pedagogisch medewerker af te wegen 

of er een huisarts moet worden ingeschakeld (in geval van lichte 

verwondingen) of dat de situatie zo erg is dat er direct een ambulance 

moet komen. Als een pedagogisch medewerker ook maar even twijfelt, zal 

zij altijd een ambulance bellen. Wij nemen hierin geen onnodige risico's.  

Bij een ongeval op het kinderdagverblijf worden de ouders zo spoedig 

mogelijk op de hoogte gebracht van het ongeval van hun kind. Als het kan 

gaan we met toestemming van de ouders zelf zo snel mogelijk met het 

kind naar een huisarts of de eerste hulp. Dit gebeurt op eigen vervoer van 

een personeelslid (bij kinderdagverblijf Hupsakee is een kinderzitje 

aanwezig). We zorgen dat er minimaal twee pedagogisch medewerkers 

meegaan. Een chauffeur en iemand om met het kind achterin te zitten.  

De achtergebleven personeelsbezetting op kinderdagverblijf Hupsakee 

dient voldoende te zijn om een veilige opvang voor de kinderen te 

verzekeren. Indien nodig kan inval worden gevraagd te assisteren terwijl 

een kind naar een huisarts of de eerste hulp wordt gebracht. De 

pedagogisch medewerkers maken na een ongeval altijd een verslag 

(ongevallenregistratie) en dienen deze in bij de directie. 

 

Bij plaatsing op het kinderdagverblijf wordt er van elk kindje persoonlijke 

en medische gegevens genoteerd (huisarts, telefoonnummers waarop de 

ouders te bereiken zijn en een noodadres- en telefoonnummer indien geen 

van de ouders bereikbaar is). Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat 

wij de juiste telefoonnummers hebben waarop zij te bereiken zijn.  

Op iedere groep is een lijst aanwezig met telefoonnummers van politie, 

brandweer en spoedeisende hulp. Verder heeft iedere groep op een 

zichtbare plaats een gifwijzer en een EHBO trommel hangen. 

 

7.3 Kinder- EHBO / Bedrijfshulpverlening 

Elke vaste pedagogisch medewerker van kinderdagverblijf Hupsakee heeft 

een cursus kinder EHBO via het oranje kruis gevolgd. Daarbij proberen wij 

zoveel mogelijk invalkrachten ook deze cursus te laten volgen. Het 

certificaat is een goedgekeurd en officieel document, volgens de nieuwste 

kwaliteitseisen. Elke dag is er minimaal 1 volwassene aanwezig met een 

goedgekeurd EHBO certificaat.  
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Daarnaast is er elke dag minimaal 1 gediplomeerd bedrijfshulpverlener 

(bhv’er) aanwezig is per locatie. De bhv’er neemt de leiding in geval van 

een ongeluk of calamiteit.  

Elk jaar worden hier herhalingscursussen in gegeven, zodat de 

pedagogisch medewerkers op de hoogte blijven van nieuwe 

ontwikkelingen en zij jaarlijks verschillende oefeningen herhalen. 
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8: EXTRA ACTIVITEITEN 

 

Kinderdagverblijf Hupsakee probeert voor elke leeftijdsgroep een 

passende en uitdagende manier te vinden om de ontwikkeling te 

stimuleren. Hiervoor maken we gebruik van de kennis van onze eigen 

pedagogisch medewerkers als wel van externe kennis.  We volgen 

bijvoorbeeld babycursussen om op de hoogte te zijn en te blijven van de 

ontwikkeling van baby’s. 

We werken in thema’s om de kinderen zo spelenderwijs kennis te laten 

maken met de wereld om hen heen. Zo zijn er thema’s als Sinterklaas, 

Kerst, Carnaval, jaargetijden etc… Naast het knutselen per thema, worden 

er ook liedjes gezongen, spelletjes gespeeld, uitstapjes gemaakt en 

boekjes gelezen over de thema’s die gedurende het jaar de revue 

passeren.  

We laten kinderen veel ontdekken en vinden het belangrijk dat kinderen 

verschillende materialen leren kennen. Bezig zijn met materiaal kennis, 

zonder dat het resultaat belangrijk is. 

Ook zijn er gedurende het jaar een aantal (thema gerichte) interactieve 

voorstellingen. Tijdens deze voorstellingen leren de kinderen 

spelenderwijs en worden verschillende ontwikkelingsgebieden 

gestimuleerd.  

Voor het maken van uitstapjes vragen wij altijd vooraf toestemming van 

de ouders. 

 

8.1 Peuterplus plan 

Het peuterplus plan is ontstaan uit ons pedagogisch uitgangspunt, dat alle 

kinderen in alle leeftijdscategorieën uitgedaagd en gestimuleerd moeten 

worden. Op deze manier helpen wij de kinderen zich zo optimaal mogelijk 

te ontwikkelen. Iedere leeftijdsgroep heeft eigen behoeften en wensen. 

Om de kinderen tussen 3-4 jaar die aandacht te geven die zij nodig 

hebben is het peuter-uur / peuterochtend in het leven geroepen. 

Echter, omdat er op de locatie Louwersdonk gewerkt wordt met een baby 

en een PEUTER groep, zal er daar geen peuter-uur plaatsvinden. 

Gedurende de dag/week worden er activiteiten aangeboden speciaal voor 

deze leeftijd. 
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8.2 Yoga 

Waar kan, bieden wij wekelijks yogalessen aan. 

Kinderen houden zich tijdens deze momenten op een ontspannen, rustige 

manier bezig met hun houding en geest. Het geeft de kinderen kracht, 

balans, verbetert de lichaamshouding, is goed voor het zelfvertrouwen en 

de concentratie. 

Kinderyoga is puur plezier maken en het gaat hierbij niet om de techniek 

of prestatie. 

 

 8.3 Muziek 

De pedagogisch medewerkers zorgen er voor dat ook muziek met 

regelmaat terug komt binnen het kinderdagverblijf. 

Zo zingen de pedagogisch medewerkers liedjes met de kinderen en wordt 

er gedanst op kindermuziek. Door dit te doen ontwikkel je de motoriek en 

het gevoel voor ritme. 

Muziek is goed om op te bewegen. Voor kinderen kan deze manier van 

bewegen een uitlaatklep zijn, om zo hun (ware) emoties te laten zien. Ook 

stimuleert muziek de spraak- en taalontwikkeling en het samen zingen en 

dansen bevordert de vertrouwensband tussen kind en pedagogisch 

medewerker. 
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9: KLACHTENPROCEDURE 

 

Bij onvrede, veroorzaakt door de werkwijze van Hupsakee of door 

gedragingen van de medewerkers, kunt u contact opnemen met de direct 

betrokken pedagogisch medewerker(s) of leidinggevende. Samen zoeken 

we naar een oplossing die voor beide partijen wenselijk is. Uw klacht 

wordt altijd serieus genomen en wij zullen dan ook onze uiterste best 

doen om de klacht te verhelpen. 

 

De oudercommissie van Hupsakee kan hier ook een rol in spelen. Ouders 

kunnen ten alle tijden contact opnemen met de oudercommissie en hun 

vraag / klacht voorleggen. 

 

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden 

tot het klachtenloket kinderopvang.    www.klachtenloket-kinderopvang.nl  

Werkwijze van het Klachtenloket Kinderopvang 

Medewerkers van het Klachtenloket Kinderopvang lezen of luisteren naar 

de klacht/vraag en zij kunnen advies geven over welke stappen het best 

gezet kunnen worden. Zij hebben kennis van alle vormen van 

kinderopvang, de regelingen die daar gelden en van klachtbehandeling. Zij 

staan los van De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

en behandelen alle informatie vertrouwelijk. 

In een aantal gevallen kan het Klachtenloket Kinderopvang ook telefonisch 

bemiddelen tussen de ouder en de organisatie. 

Wanneer het geschil tussen ouders of oudercommissie en de organisatie 

niet wordt opgelost, kan de klacht worden ingediend bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Met deze formele 

stap wordt de klacht een geschil genoemd. De Geschillencommissie 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet bindende uitspraken. 

 

Tijdens het intakegesprek worden alle ouders / verzorgers op de hoogte 

gesteld van de klachtenprocedure.  

 

http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
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BIJLAGE 1: ONTWIKKELING 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 ontwikkelingsfasen: 

 

* De lichamelijke (motorische) ontwikkeling 

-de grove motoriek 

-de fijne motoriek 

 

* De verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling 
-de taalontwikkeling 

-de denkontwikkeling 

 

* De sociaal-emotionele ontwikkeling 
-gedrag en gevoelens 

-fantasie 

-creativiteit en expressie 

 

Vanuit het kinderdagverblijf krijgt ieder kind de gelegenheid om zo veel mogelijk 

op zijn of haar eigen wijze en eigen tempo de ontwikkelingsfasen te doorlopen.  

Hierbij krijgt het kind de pedagogische begeleiding die nodig is van de 

pedagogisch medewerkers, die zich richt op het geven van zelfvertrouwen bij het 

kind. De zelfstandigheid wordt gestimuleerd en er worden sociale vaardigheden 

aangeleerd. 

Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om de kinderen te begeleiden 

en te ondersteunen in de verschillende ontwikkelingsfasen die ze doormaken.  

 

Baby 

Een baby brengt het grootste gedeelte van de dag slapend door. De momenten 

dat de baby wakker is zijn we bezig met “praten” tegen de baby. Door te praten, 

knuffelen en liedjes te zingen waarbij we ook bijvoorbeeld de armpjes van de 

baby meebewegen, zul je al snel zien dat de baby gaat imiteren en terug gaat 

brabbelen. Het kinderdagverblijf probeert ook het juiste speelgoed aan te bieden, 

zodat de spelontwikkeling bevorderd wordt.  

 

Voor een baby is het belangrijk dat hij of zij zich veilig voelt en zich aan de 

pedagogisch medewerkers gaat hechten, wat de emotionele ontwikkeling 

bevordert. Door kleine momenten zijn de pedagogisch medewerkers bezig alle 

ontwikkelingsfasen van de baby te stimuleren.  
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Dreumes 

De dreumes gaat al grotendeels op ontdekkingstocht. Hij leert staan, klimmen en 

klauteren. Het kinderdagverblijf stimuleert dit door binnen en buiten een ruimte 

aan de bieden waar dit mogelijk is, daarbij kijkende naar de veiligheid van het 

kind. 

De dreumes leert zijn eerste woordjes zeggen en daar spelen we op in door veel 

te praten tegen de dreumes, zodat hij gaat imiteren. Boekjes lezen en liedjes 

zingen bevorderen de taal- en verstandelijke ontwikkeling en het ritmisch gevoel, 

net zoals dansen en bewegen. 

We laten de dreumes vrij om zijn eigen fantasie te ontwikkelen, door te kijken en 

te luisteren en daarbij het kind vrij te laten of juist te stimuleren in zijn spel, 

kijkende naar het kind op dat moment. We bieden uitdagend spelmateriaal aan, 

wat de ontwikkeling zal stimuleren. De dreumes leert ook veel van de peuter, 

door te imiteren. Ook leert hij omgaan met de baby’s, wat bijdraagt aan de 

ontwikkeling tot een sociaal persoon. 

 

Peuter 

Geleidelijk aan gaat de dreumes over naar het peuter-zijn. Hij krijgt te maken 

met een grote ontdekkingstocht door zijn leventje. Hij leert praten, en te 

begrijpen wat anderen bedoelen. Hij ontwikkelt een eigen willetje, wil alles 'zelf' 

doen.  

Het kinderdagverblijf heeft een grote rol in deze fase van de ontwikkeling. Het 

kind gaat van de grove motoriek over naar de fijne motoriek. De pedagogisch 

medewerkers bieden activiteiten aan waarbij dit gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld 

knutselen en dansen op muziek, waarbij opdrachtjes nagedaan worden.. Ook de 

zindelijkheid komt aan bod, waar wij als kinderdagverblijf zeker op ingaan in 

overleg met de ouders (zie hoofdstuk zindelijkheid). 

We stimuleren de peuter om steeds meer te praten, door boekjes te lezen en 

kringgesprekken te voeren. Liedjes zingen en versjes leren stimuleert ook zeker 

de verstandelijke ontwikkeling. 

We proberen spelmateriaal aan te bieden wat past bij de leeftijd en 

ontwikkelingsfase van het kind. 

Het kinderdagverblijf probeert de peuter zo goed mogelijk te begeleiden in zijn 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De peuter leert zijn eigen ‘ik’ kennen en krijgt 

een eigen willetje. 

Kinderen leren wat het woordje ‘nee’ betekent en maken hier gretig gebruik van. 

Het kinderdagverblijf gaat hierop in door goed te luisteren naar het kind en 

betrokkenheid te tonen. De peuter positief benaderen, maar ook heel duidelijk 

zijn is in deze fase essentieel. 
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Op het kinderdagverblijf worden grenzen en regels gehanteerd vanuit het 

pedagogisch beleidsplan, maar we vinden het ook heel belangrijk dat ouders en 

het kinderdagverblijf dezelfde opvoedkundige lijn hanteren. Zo biedt het 

kinderdagverblijf de peuter structuur, geborgenheid en veiligheid, zodat niets zijn 

ontwikkeling in de weg staat.  

 

Taalontwikkeling 

Binnen kinderdagverblijf Hupsakee besteden we aandacht aan de verschillende 

ontwikkelingsfasen (zie hoofdstuk stimuleren van de ontwikkeling).  Vanaf de 

babytijd is er al sprake van taalontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat het 

kinderdagverblijf dit mede stimuleert voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. 

 

De taalontwikkeling kan gestimuleerd worden in groepsverband, maar ook 

individueel. Belangrijk is dat alle pedagogisch medewerkers de Nederlandse taal 

goed beheersen en hem op de juiste wijze hanteren. 

We maken onderscheid tussen 'bewust' en 'onbewust' met de taalontwikkeling 

bezig zijn. Met bewust bedoelen we de momenten dat we individueel of in 

groepsverband een activiteit aanbieden aan de kinderen, waarbij we duidelijk als 

(mede-)doel de taalontwikkeling hebben. Met onbewust bedoelen we de 

dagelijkse gang van zaken.  

Door de hele dag bezig te zijn met de kinderen en tegen de kinderen te praten 

zijn we op een natuurlijke manier met de taalontwikkeling van kinderen bezig. 
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BIJLAGE 2: ZIEKTEBELEID 

  

Zijn de kinderen 's morgens thuis al ziek, dan komen ze natuurlijk niet naar 

Hupsakee. Dit is voor het kind niet fijn en bovendien loopt hij/zij een verhoogd 

risico op een ander virus of ziekte.   

Wordt een kind ziek bij ons, dan nemen we contact met ouders op als:  

 het kind zichtbaar niet zichzelf is; 

 aangeeft zich niet lekker te voelen; 

 als het kind 38,5 graden koorts, of hoger, heeft; 

 de gezondheid van andere kinderen in gevaar komt. 

 
Het kan zijn dat een kind wel aan het spelen is maar toch 38,5 graden koorts 

heeft. In dat geval nemen we contact met de ouders op om ze op de hoogte te 

stellen. In overleg wordt dan bepaald of het noodzakelijk is om het kind te halen. 

  

Wij geven bij Hupsakee geen zetpil en vragen aan ouders deze ook niet te geven 

voor ze naar Hupsakee komen. Een zetpil verlaagt de koorts. De koorts komt 

echter snel terug wanneer de zetpil uitgewerkt is en dat kan een koortsstuip 

veroorzaken.  

We vinden dat een kind dat een zetpil heeft gekregen, extra goed in de gaten 

gehouden moet worden, en dit kan beter thuis dan op een kinderdagverblijf waar 

we de verantwoordelijkheid over meerdere kinderen hebben.  

 

Wij willen het graag weten als een kind niet lekker is, of een besmettelijke ziekte 

(zoals waterpokken, vijfde ziekte e.d.) heeft. Wij kunnen extra alert zijn en ter 

informatie aan andere ouders melden dat er een besmettelijke ziekte heerst. Ook 

in verband met het eventuele risico voor zwangere vrouwen. 

Een kind met bovenstaande besmettelijke ziektes, mag wel naar Hupsakee 

komen omdat de incubatietijd vaak al enige weken voor de verschijnselen 

optreden, heeft plaats gevonden.  

Daarnaast maken alle kinderen deze ziektes een keer door, dus heeft wering 

geen zin.  

 

 

Tijdens het verblijf van de kinderen bij Hupsakee is het noodzakelijk dat ouders, 

of een noodadres, ten allen tijden bereikbaar zijn.  

Mochten wij een vraag hebben over een kind, een kind is ziek, of er heeft zich 

een ongeval voorgedaan, dan moeten wij ouders kunnen bereiken.  
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BIJLAGE 3: STAGEBELEID 

 

Als kinderdagverblijf geven wij stagiaires de mogelijkheid om de geleerde theorie 

bij ons in de praktijk te brengen. De stagiaires van nu zijn de pedagogisch 

medewerkers van de toekomst en daar willen wij graag ons steentje aan 

bijdragen. Wij hebben het stagebeleid in ons pedagogisch beleid opgenomen 

omdat wij het een belangrijke taak vinden om ze op een juiste manier te 

begeleiden, maar ook om voor de kinderen en ouders een wenselijke situatie te 

scheppen. In ons personeelsbeleid proberen wij regelmaat, rust en continuïteit te 

bieden, zo ook met de stagiaires. 

 

Alvorens een stagiaire mag starten bij kdv Hupsakee, zal er een Verklaring 

Omtrent het Gedrag aanwezig moeten zijn. 

 

Kinderdagverblijf Hupsakee is een OVDB erkend leerbedrijf.  

De OVDB is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren 

gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening. De OVDB erkent en 

registreert leerbedrijven, stelt kwalificaties op binnen haar sectoren en signaleert 

landelijke en regionale trends op de arbeidsmarkt.  

De OVDB kent een aantal criteria waarop beoordeeld wordt. Dit zijn de volgende 

criteria: 

* Het leerbedrijf is opleidingsgeschikt 
Dit betekent dat het leerbedrijf de deelnemer de gelegenheid biedt te werken in 

een reële arbeidssituatie waar beroepsidentificatie mogelijk is en dat binnen het 

leerbedrijf (een deel van) de eindtermen via beroepspraktijkvorming zijn te 

realiseren.  

* Het leerbedrijf is opleidingsbereid 
Dit betekent dat een leerbedrijf om kwaliteit van opleiden en leren in de praktijk 

te waarborgen een aantal aspecten regelt als de deelnemer start met de 

beroepspraktijkvorming. 

 

Als de instelling aan bovenstaande criteria voldoet wordt er een erkenning 

afgegeven. 

 

 

Stagebegeleider 

De stagebegeleiders zijn pedagogisch medewerkers van Hupsakee, die een 

training via het OVDB of het Vitalis college gevolgd. Ze begeleiden een stagiaire 

die in de eigen groep haar praktijkdagen volgt. Elke stagebegeleider krijgt 

voldoende tijd om de stagiaire op een verantwoorde manier te begeleiden. 
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Afhankelijk van de stagiaire is er per week één uur beschikbaar voor gesprekken 

tussen stagiaire en begepedagogisch medewerker.  

De stagebegeleiders kunnen met vragen terugvallen op het team, de directeur en 

het Vitalis college, die een docent beschikbaar hebben gesteld voor een aantal 

instellingen.  

 

Aantal beschikbare stageplaatsen 

We hebben per groep een stagebegeleider die één stagiaire per keer begeleidt. 

Dit zodat de stagiaire een optimale begeleiding krijgt. 

Kinderdagverblijf Hupsakee werkt samen met eerste, tweede en derde jaars 

stagiaires van de opleiding SPW kinderopvang of een andere aan kinderopvang 

gerelateerde opleiding. Alle stagiaires komen voor een periode van minimaal 3 

maanden of langer zodat er niet te veel verschillende gezichten op de groep te 

zien zijn. 

 

Op het moment dat een groep in een onrustige periode verkeert door 

bijvoorbeeld wisselingen van vaste pedagogisch medewerkers door ziekte, 

zwangerschapsverlof of vertrek, nemen wij geen stagiaires aan. Wij vinden het 

voor zowel de kinderen, de pedagogisch medewerkers als de stagiaires belangrijk 

dat er een stabiele, gezellige sfeer heerst op de groep.  

 

Kennismakingsgesprek 

De stagiaires die bij Hupsakee hun praktijk volgen, hebben allen vooraf een 

kennismakingsgesprek met de directeur / locatiemanager en betreffende 

stagebegeleider gehad.  

Behalve dat zij een aan kinderopvang gerelateerde opleiding dienen te volgen zal 

met name de houding van de stagiaire bepalen of wij een stageplaats aanbieden 

of niet. Affiniteit met kinderen en enthousiasme zijn daarbij een vereiste.   

Verloop van de stage periode 

De stagiaire heeft een vaste groep waar zij haar praktijkdagen doorbrengt. In de 

eerste periode zal zij op tijden ingezet worden waarbij ze nog geen contact met 

de ouders heeft. Op deze manier leert zij eerst de collega’s en kinderen kennen. 

De eerste dagen gaat ze vooral observeren. Hoe gaan de pedagogisch 

medewerkers met de kinderen om, hoe reageren de kinderen daar op, welke 

rituelen zijn er door de dag heen en wat zijn de gewoontes en regeltjes van de 

groep. Ze kijkt mee tijdens de eet en drink momenten, bij het naar bed brengen  

en verschonen, buitenspelen en activiteiten.  

Zo krijgt ze een duidelijk beeld van het beleid van Hupsakee. Op het moment dat 

de stagebegeleider haar daar klaar voor acht, mag ze stukje voor beetje mee 
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gaan draaien in de groep. De stagebegeleider heeft in het begin één keer per 

week, daarna één keer in de twee weken een gesprek met de stagiaire. 

Hierin bespreken ze wat de stagiaire heeft ervaren, hoe de pedagogisch 

medewerker het vindt gaan en de opdrachten die ze moet maken. Ze bekijken 

samen de vorderingen die de stagiaire maakt en spelen daarop in.  

 

Na verloop van tijd is de stagiaire klaar om ook de ouders te ontmoeten. Ze gaat 

vanaf dat moment mee openen of sluiten. Zo krijgt ze te maken met het ritueel 

van afscheid nemen en leert ze om te gaan met ouders.  

 

De stagiaire volgt daarnaast een leerprogramma van school. Zij moet, 

afhankelijk van de opleidingsgraad, verschillende activiteiten voorbereiden en 

zich verdiepen in het beleid van de instelling. We begeleiden de stagiaire in dit 

proces maar leren haar vooral zelf de verantwoordelijkheid te nemen over het 

leerproces. 
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BIJLAGE 4: BELEID VIER OGEN PRINCIPE 

 

Commissie Gunning 

Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak in 2010 werd door de 

Commissie Gunning een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid in de 

kinderopvang. Om dergelijke situaties in de toekomst sneller te signaleren of te 

voorkomen, gaf de Commissie Gunning in haar rapport een groot aantal 

aanbevelingen om de kinderopvang veiliger te maken. 

Vierogenprincipe: 

De belangrijkste aanbeveling van de Commissie Gunning is het vier 

ogenprincipe: Een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in 

opleiding, vrijwilliger of andere volwassene kan de werkzaamheden uitsluitend 

verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt 

door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf gedurende 

langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind. 

Drie-uursregeling  

De drie-uursregeling;; wat houdt dit in? 

Op één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. 

Minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet 

aanwezig zijn tijdens die 3 uur. Tijdens de 3 uurs regeling houden wij ten allen 

tijden rekening met het 4 ogen principe.  

 Tussen 08.30 uur en 13.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.30 uur is het 

aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal 

aanwezige kinderen volgens het zogeheten “leidster-kindratio”.  

 In de pauzeperiode tussen 13.00 uur en 15.00 uur worden er minder 

pedagogisch medewerkers ingezet dan volgens het leidster kind ratio. 

Concreet betekend dit dat er 1 pedagogisch medewerker aanwezig is op de 

groep. Tijdens deze 2 uur slapen er veel kinderen waardoor de aandacht 

ook goed verdeeld kan worden over de overgebleven aanwezige kinderen.. 

 Vóór 08.00 uur en na 18.00 uur zijn er minder kinderen aanwezig omdat 

ze nog niet gebracht of gehaald zijn. Er is dan maar 1 pedagogisch 

medewerker per groep benodigd.  
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 Tussen 8.00 en 8.30 en tussen 17.30 en 18.00 uur wijken wij af van de 3 

uurs regeling door de helft van het aantal benodigde beroepskrachten in te 

zetten.  

7.30-8.00 1 beroepskracht aanwezig volgens leidster kind ratio 

8.00-8.30 1 beroepskracht aanwezig, 3 uursregeling (1/2 uur) 

8.30-13.00 2 beroepskrachten aanwezig volgens leidster kind ratio 

13.00-15.00 uur 1 beroepskracht aanwezig, 3 uursregeling (2 uur) 

15.00-17.30 uur 2 beroepskrachten aanwezig volgens leidster kindratio 

17.30-18.00 uur 1 beroepskracht aanwezig volgens leidster kind ratio, 3 uurs 

regeling (1/2 uur) 

18.00-18.30 uur 1 beroepskracht aanwezig volgens leidster kind ratio 

 

Toezicht bij buiten spelen 

Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met 

kinderen. Het buitenspelen geschied over het algemeen op de speelplaatsen die 

zichtbaar is door: 

- De groepen  

- Het Kidscafé  

- Omringende wandelpaden 

Van de omwonenden verwachten wij geen directe betrokkenheid en input, wel 

zullen medewerkers die iets zouden willen doen dat niet toelaatbaar is zich 

‘gezien’ weten doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen 

kan opmerken 

 

Uitstapjes: 

Voor veiligheid en 4-ogen en orenprincipe hanteren wij het protocol uitstapjes. 

Uitzonderingen en speciale gevallen: 

In afwijkende situaties worden specifieke oplossingen beschreven in de Risico-

inventarisatie of zal er een actieplan worden uitgeschreven. 


