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1. Inleiding 
 
Kernwaarden van Huize Zeldenrust 
Veiligheid, huiselijke sfeer, aanvulling op opvoeding thuis, open communicatie, ruimte voor 
ontwikkeling, authenticiteit kind waarborgen, aansluiten bij individuele behoefte, geborgenheid, 
ritme, liefdevolle aandacht, stimulerende omgeving, spelenderwijs leren, zorg voor natuur, 
professionele en betrokken pedagogisch medewerkers. 
 

1.1  Doel pedagogisch beleid dagopvang 
Het doel van onze kinderopvangorganisatie is een plek bieden aan kinderen waar veiligheid en 
geborgenheid wordt gegeven, vergelijkbaar met de thuissituatie. Dit trachten wij te doen door een 
huiselijke sfeer te creëren waar kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Dit is een voorwaarde om de 
opvoeding van de ouders over te kunnen nemen gedurende een aantal uur per week. Er wordt naar 
gestreefd de werkwijze op het kindercentrum en de aanpak van de opvoeding van de kinderen thuis zoveel 
mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat het kindercentrum een verlengde van de thuissituatie is.  
 

1.2  Ons kindercentrum is ZO!  
We werken in de dagopvang met kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Er wordt horizontaal gewerkt binnen ons 
kindercentrum, waarbij de groepen verdeeld zijn in twee babygroepen, één dreumesgroep en twee 
peutergroepen. Ondanks dat er meerdere groepen zijn, staat het eenheidsgevoel van ons kindercentrum 
voorop. Het contact tussen de verschillende groepen werkt positief: het stimuleert de ontwikkeling van de 
kinderen, ze leren veel van elkaar door met elkaar te spelen of naar elkaar te kijken.  
 
De groepssamenstelling is afgestemd op de ontwikkelingsfase en behoeften van de kinderen en dat biedt 
de kinderen de structuur en ontwikkelingskansen die ze nodig hebben. De kinderen raken vertrouwd met 
elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben. Je kunt spreken van betrokkenheid tussen de kinderen 
onderling. In een groep leren kinderen met volwassenen en andere kinderen om te gaan, rekening te 
houden met elkaar en voor zichzelf op te komen. De groepen worden gedraaid door vaste pedagogisch 
medewerkers. Dit geeft het kind een veilig en vertrouwd gevoel. Kindercentrum-breed hanteren wij op alle 
groepen hetzelfde pedagogisch beleid. Waar het verschil in zit, is de vertaling hiervan die afgestemd is op 
het ontwikkelingsniveau en de behoefte van de kinderen. 
Meer informatie over de groepssamenstelling is te vinden in paragraaf 3.1. 
 

1.3  Het belang van Huize Zeldenrust... 

1.3.1 ... voor het kind 
De ontwikkeling van de kinderen wordt op het kindercentrum gestimuleerd en is een aanvulling op de 
opvoeding thuis. Een open communicatie en samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders 
maakt dit mogelijk en zien wij dan ook als voorwaarde om goede opvang te kunnen bieden. 
Wij vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers en ouders met elkaar in gesprek blijven over de 
wijze waarop het kind wordt opgevoed en hun wensen hierin te kennen geven. Natuurlijk proberen wij 
gezamenlijk tot een werkwijze voor het kind te komen om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de wensen 
van ouders.   
 
Wij vinden het belangrijk dat een kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en de kans krijgt zich op eigen 
tempo te ontwikkelen. Geen kind is hetzelfde, dus sluiten we aan bij de individuele behoefte van ieder 
kind. Het bieden van veiligheid, geborgenheid en ritme vormen belangrijke voorwaarden om ervoor te 
zorgen dat het kind hier mogelijkheden toe krijgt. Het kind voelt zich veilig en geborgen als het kan 
rekenen op zorg en aandacht. Wij bieden de kinderen een omgeving die hen stimuleert en prikkelt. 
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Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers op weg geholpen om de wereld om hen heen te gaan 
verkennen. Het kind leert hierdoor zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen. 
 

1.3.2 ... voor de ouder(s) 
Het belang voor de ouders is dat zij hun kind(eren) in vertrouwde professionele handen kunnen geven. 
De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. De ouders zijn en blijven de eindverantwoordelijken 
voor hun kind(eren) en moeten elk moment dat het nodig is, hun kind(eren) kunnen (laten) brengen of 
halen. Ook dient Huize Zeldenrust een klankbord te zijn voor de ouders, waar ouders ook professionele 
opvoedvragen kunnen stellen.  
 

1.3.3 ... voor de maatschappij 
Het belang voor de maatschappij is dat ouders kunnen kiezen wat betreft hun levenswijze. Is deze 
keuzemogelijkheid niet of onvoldoende aanwezig, dan kunnen mensen vast lopen. Huize Zeldenrust wil 
ouders in elke (werk)situatie de mogelijkheid geven gebruik te maken van onze zorg. Wij vinden het hierbij 
belangrijk om met ouders in gesprek te gaan om een verantwoorde en voor het kind passende oplossing te 
creëren.  
 

2. Visie en uitgangspunten m.b.t. de ontwikkeling en begeleiding van het kind  
 

2.1 Pedagogische visie en doelstelling  
De doelstelling is het begeleiden van elk individueel kind in de verschillende ontwikkelingsfasen door het 
kind te observeren en toegesneden uitdagingen aan te bieden, die aansluiten op de spel- en 
belevingswereld van het kind. Als het kind hier niet op in gaat, wordt er gewacht tot een volgend geschikt 
moment. Het is absoluut niet onze bedoeling een kind op een ‘gewenst’ niveau te brengen. Elk kind heeft 
een eigen, unieke ontwikkeling en die respecteren wij. De ontwikkeling van een kind gaat met sprongetjes 
en wanneer het toe is aan een volgende sprong, zal het kind dat zelf aangeven. 
 

2.2 Pedagogische doelstellingen 
Dit pedagogisch klimaat wordt vormgegeven door middel van de pedagogische doelen: 
1. een gevoel van (fysieke en emotionele) veiligheid bieden; 
2. gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van persoonlijke competenties; 
3. gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van sociale competenties; 
4. socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen en het bieden van de gelegenheid om 
deze eigen te maken. 
Meer uitleg van deze doelen en hoe die binnen Huize Zeldenrust toegepast worden, zijn terug te lezen in 
bijlage 1.  
 

2.3 Natuur en dier 
Contact met de natuur vinden wij binnen ons kindercentrum belangrijk. De natuur prikkelt al onze 
zintuigen en daagt uit tot verkennen en ontwikkelen. Contact met de natuur stimuleert de creativiteit, 
verbeelding, identiteit, fascinatie, ontdekking, spel, avontuur, gezondheid, communicatie en 
inlevingsvermogen. De natuur is niet alleen belangrijk voor kinderen, maar andersom zijn kinderen ook 
belangrijk voor de natuur. Opgedane ervaringen in de kindertijd leiden tot waardering en kennis van de 
natuur op latere leeftijd. 
Wij vinden het daarom belangrijk om de kinderen binnen ons kindercentrum hierin te prikkelen. Dit doen 
we door diverse dieren op ons terrein te verzorgen en zorg te dragen voor de fruitbomen en moestuinen 
op ons perceel.  
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2.4 Corrigeren en belonen 
Het kind staat centraal bij kindercentrum Huize Zeldenrust. Met respect voor het kind wordt uitgegaan 
van geborgenheid, veiligheid en uitdaging. Om hiertussen een goed evenwicht te vinden, hanteren de 
pedagogisch medewerkers regels. Door het kind op een positieve manier te leren omgaan met deze regels, 
ervaart het kind deze regels als een natuurlijk deel van de opvang. De pedagogisch medewerkers gaan 
hierbij uit van de eigenheid van het kind.  
 
Binnen kindercentrum Huize Zeldenrust wordt uitgegaan van een positieve benadering van het kind. Dit 
wordt gerealiseerd door het geven van complimentjes bij gewenst gedrag. Hiermee leveren de 
pedagogisch medewerkers een bijdrage aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld waardoor het 
kind meer zelfvertrouwen krijgt. Door het geven van complimentjes wordt het kind gestimuleerd om 
gewenst gedrag te laten zien. Als gevolg hiervan zal het minder gewenste gedrag afnemen. Wanneer je in 
contact staat met een kind, ontstaan er uiteraard ook wel eens conflictsituaties. Als opvoeder ben je bezig 
met een voorbeeldfunctie en een kind houdt zich bezig met het ontdekken van grenzen. Het zou niet goed 
zijn als deze er niet waren, er is namelijk sprake van een leerproces van waarden en normen. 
 
Corrigeren 
Wanneer zich een conflictsituatie voordoet en het kind weet dat iets niet mag, zullen we eerst proberen 
het gedrag te negeren of het kind ervan af te leiden.  
Op die manier zal het kind geen aandacht krijgen van de pedagogisch medewerkers en zal spel minder leuk 
en interessant worden.  
Soms is gedrag niet te negeren, vooral wanneer er gevaar dreigt of het andere kinderen betreft. Afhankelijk 
van de bedoeling van het kind zal het gecorrigeerd worden. Er wordt dan met het kind in gesprek gegaan 
en uitgelegd waarom het niet mag. De wijze van corrigeren wordt indien nodig ook afgestemd met ouders. 
 
Belonen 
Belonen wordt zowel verbaal als non-verbaal gedaan. Onder verbaal belonen verstaan wij een positieve 
benadering van het kind. Complimenten geven aan het kind en het kind stimuleren. Het leren van normen 
en waarden kan immers alleen door het opdoen van een positieve ervaring. Ook non-verbaal kun je een 
kind belonen, bijvoorbeeld door een aai over zijn bol, een schouderklopje of knipoog.  
Daarnaast wordt soms een beloningssysteem ingezet, bijvoorbeeld tijdens de zindelijkheidstraining. Hierbij 
wordt vaak gekozen voor het werken met stickers. 
 

2.5  Pedagogische uitgangspunten t.a.v. de begeleiding en ondersteuning directie 
Om het welzijn van het kind te kunnen stimuleren, schept kindercentrum Huize Zeldenrust een goed 
pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en gestimuleerd worden om te spelen, 
te ontmoeten en te ontwikkelen.  
Vanuit onze doelstelling volgt dat onze begeleiding voor het grootste deel bepaald wordt door de 
individuele behoefte van het kind. Elk kind wordt dan ook individueel begeleid en geobserveerd. 
 
De pedagogisch medewerkers kunnen indien nodig ondersteund worden bij hun werkzaamheden door 
een directiemedewerker. Voorbeeldsituaties waarin zij kunnen ondersteunen zijn: 

• toezicht houden tijdens het buitenspelen; 

• ondersteuning bieden bij eetmomenten; 

• coaching op individuele of groepsvragen door pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 
 
Binnen ons kindercentrum hebben we twee pedagogisch coaches in dienst, die de taak hebben om de 
kwaliteit van het handelen van alle pedagogisch medewerkers binnen ons kindercentrum te versterken. 
Daarbij zal gebruik gemaakt worden van verschillende instrumenten om de kwaliteit van o.a. VVE te 
borgen, zoals video-interactie, persoonlijke coachingsgesprekken of intervisie.  
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Pedagogisch medewerkers worden ook ondersteund door stagiaires. Een stagiaire heeft nooit de 
verantwoordelijkheid binnen de groep. Alle werkzaamheden van een stagiaire worden uitgevoerd onder 
toezicht en verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker. De stagiaire telt niet mee in de 
beroepskracht-kind-ratio en er is continu toezicht op de werkzaamheden van een stagiaire. Stagiaires 
ondersteunen de pedagogisch medewerkers o.a. door:  

• toezicht te houden tijdens het (binnen en buiten) spelen; 

• extra activiteiten met de kinderen te doen in kleine groepjes of individueel. Hierbij kan worden  
gedacht aan de activiteiten rondom een thema; 

• ondersteuning bieden bij dagelijkse handelingen (eten/drinken, activiteiten, naar bed brengen,  
verschonen, etc.); 

• ondersteuning bieden bij extra activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: uitstapjes, extra  
ontwikkelingsstimulerende activiteiten bij kinderen met bijzonderheden in de  ontwikkeling, etc. 
 

Pedagogische middelen om onze doelen te bereiken: 

• De beroepskracht-kind-interactie 

• De fysieke omgeving 

• De groep 

• Het activiteitenaanbod 

• Het spelmateriaal 
 

3.  Algemene zaken  
 

3.1  Groepsgrootte, -samenstelling en inzet beroepskrachten 
Kindercentrum Huize Zeldenrust heeft toestemming om per dag maximaal 58 kinderen van 0-4 jaar op te 
vangen. Daarbij hanteren we de volgende verdeling over de groepen:   
Babygroep 1:    max. 12 kinderen;  leeftijd 0 t/m 1 jaar 
Babygroep 2:    max. 12 kinderen;  leeftijd 0 t/m 1 jaar  
Dreumesgroep ('t Huisje):  max. 11 kinderen;  leeftijd 1 t/m 2 jaar 
Peutergroep 1 (Zonnekamer):  max. 8 kinderen;  leeftijd 2 tot 4 jaar 
Peutergroep 2 (Tuinkamer:  max. 15 kinderen;  leeftijd 2 tot 4 jaar* 
*waarbij in de ochtend soms gebruik wordt gemaakt van de BSO opvangruimte.  

 
De landelijk vastgestelde maximale groepsgrootte per stamgroep is 16, waarbij altijd gekeken wordt naar 
leeftijd en naar de maximale aantal kinderen per groepsruimte. In dat geval zijn er ook altijd voldoende 
pedagogisch medewerkers aanwezig om deze kinderen te verzorgen zodat de beroepskracht-kind-ratio 
gewaarborgd blijft. Er wordt in de praktijk uitgegaan van de beroepskracht-kind-ratio en maximale 
omvang per stamgroep die door Ministerie van SZW in samenwerking met Boink is vastgesteld. Op dagen 
waarop het kindercentrum minder druk bezocht is, kan het zijn dat groepen samengevoegd worden. Hierbij 
gaan wij uit van het open-deuren-beleid, waarbij natuurlijk de beroepskracht-kind-ratio in acht wordt 
genomen. We houden tevens rekening met de beroepskrachtstabiliteit. Er gaat aan het eind van de dag een 
pedagogisch medewerker naar huis als er ook voldoende kinderen naar huis zijn om de beroepskracht-kind-
ratio gewaarborgd te houden (met uitzondering van de momenten van de 3-uursregeling, zie paragraaf 
3.2).  
 
De samenstelling van de groepen is gebaseerd op leeftijd en ontwikkelingsniveau. De zuigelingen, 
kruipers en beginnende lopers worden opgevangen op beide babygroepen. Wanneer kinderen er cognitief 
aan toe zijn en kunnen lopen, gaan ze over naar de dreumesgroep in ‘t Huisje. Doorstroom naar de peuters 
is mogelijk als een kind minimaal twee jaar is en er aan toe is om bij één van de twee peutergroepen aan te 
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sluiten. In deze groep verblijven zij totdat ze over zullen gaan naar de basisschool. Wij stemmen ons 
aanbod af op het ontwikkelingsniveau en de behoeften van de kinderen. 
 
Ieder kind is welkom bij Huize Zeldenrust. Enkel als de begeleiding veel zwaarder is vanwege een 
beperking, kunnen wij tot de conclusie komen dat Huize Zeldenrust niet de juiste plaats is voor het 
betreffende kind.  
Ook kinderen uit andere landen worden binnen ons kindercentrum opgevangen en begeleid.  
Wij gaan met ouders in gesprek op welke wijze hun wensen en eventuele behoeften van de kinderen 
aansluiting kunnen vinden binnen onze visie.  
Daarnaast zijn we vanaf maart 2021 een VVE-gecertificeerde locatie, waardoor we ook kinderen met 
extra ontwikkelbehoeften kunnen opvangen en stimuleren in hun ontwikkeling. Per kind wordt een 
persoonlijk plan van aanpak gemaakt, waarin het te ontwikkelen gebied centraal staat en het kind 
afgestemde begeleiding krijgt van een VVE-geschoolde pedagogisch medewerker.  
Meer informatie over het werken volgens VVE binnen ons kindercentrum is te lezen in hoofdstuk 4. 
 

3.2 De 3-uursregeling 
Bij een aaneengesloten openstelling van tien uur of meer mag een kindercentrum maximaal drie uur per 
dag afwijken van de beroepskracht-kind-ratio. Vanaf de start van de Wet IKK (januari 2018) mogen 
kinderopvangorganisaties zelf beschrijven in het beleidsplan op welk(e) moment(en) er afgeweken wordt 
van de beroepskracht-kind-ratio. Bij het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio houden wij rekening met 
de volgende momenten:  
's Ochtends i.v.m. BSO kinderen naar school brengen.  
's Middags i.v.m. BSO kinderen halen op school.  
's Avonds, aangezien het dan wisselend is hoe laat kinderen opgehaald worden.  
 
Momenten waarop er binnen onze dagopvang, en tevens bij schoolvrije/vakantiedagen voor de BSO, 
afgeweken wordt van onze beroepskracht-kind-ratio, zijn: 

Maandag - dinsdag en 
donderdag:  

Woensdag: 
 

Vrijdag: 
 

7.15 uur - 8.45 uur 
13.45 uur - 14.45 uur 
17.30 uur - 18.00 uur  

7.15 uur - 8.45 uur 
12.15 uur - 12.45 uur  
17.00 uur - 18.00 uur 

7.15 uur - 8.45 uur  
13.45 uur - 14.45 uur 
17.00 uur - 17.30 uur  

 
Gedurende deze 3-uursregeling wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten 
volgens de beroepskracht-kind-ratio ingezet. 
 

3.3 Opvangtijden en dagindeling 
Huize Zeldenrust is op werkdagen geopend van 6.30 tot 18.30 uur. Huize Zeldenrust hanteert geen 
specifieke breng- en haaltijden voor ouders. Echter gaat onze voorkeur ernaar uit om kinderen niet 
tussen 12.00 uur en 13.00 uur te brengen en te halen i.v.m. het gezamenlijke eetmoment met de 
kinderen en pedagogisch medewerkers. 
De dagindeling is afhankelijk van de kinderen. Vooral voor een grotere groep kinderen is structuur en 
regelmaat belangrijk, omdat de kinderen dan door de drukte meer houvast nodig hebben. Op vaste tijden 
wordt er gegeten, gedronken en fruit gegeten. Kinderen slapen naar behoefte en/of wensen van de ouders. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verjaardagen, ook van ouders en/of broertjes en zusjes, en aan 
nationale feestdagen. Tijdens deze momenten wordt er aansluitend op de verjaardag of feestdag in de 
kring gespeeld en gezongen en er wordt voorgelezen.  
 

3.4 Plaatsingsbeleid, wenbeleid en afronding van KDV-periode 
Indien een kind bij ons kindercentrum is aangemeld, zal er digitaal een plaatsingsovereenkomst 
aangemaakt worden. Hierin zijn de contractdagen en -uren opgenomen. Deze overeenkomst wordt naar 
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ouders verzonden met het verzoek deze digitaal te ondertekenen. Bij deze ondertekening dient kennis 
genomen te worden van de algemene voorwaarden. Het contract kan alleen door ouders ondertekend 
worden als ouders akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden mogen, na 
afstemming met de oudercommissie, gewijzigd worden door Huize Zeldenrust. Indien er een wijziging van 
de voorwaarden plaatsvindt, worden de ouders tijdig op de hoogte gesteld. Hierdoor hebben zij nog 
voldoende tijd om vragen te stellen of om eventueel het contract op te zeggen voor de wijzigingen ingaan, 
met in acht neming van de opzegtermijn van één maand.  
Na ondertekening van het contract met bijbehorende algemene voorwaarden zijn de ouders gegarandeerd 
van een vaste opvangdag voor hun kind.  
 
Wanneer een baby geboren is en binnenkort zal starten met opvang bij Huize Zeldenrust, neemt de 
mentor met de ouders contact op om een afspraak te maken om bij het pasgeboren kind thuis op 
kraamvisite te gaan. Op deze wijze kan al worden gestart met het opbouwen van een vertrouwensband 
tussen ouders en mentor en mentor en kind. Daarnaast kunnen er nog zaken omtrent de kinderopvang 
besproken worden.  
Meer informatie over het mentorschap is te lezen in paragraaf 3.5 
 
Voordat het kind officieel start op de groep, vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek 
worden het dagritme m.b.t. voeding en slapen en eventuele bijzonderheden van het kind besproken. 
Ook is er een mogelijkheid voor de ouders om de baby een paar uurtjes per dag te laten wennen op de 
stamgroep. Deze extra wenmomenten zijn geen verplichting, maar een mogelijkheid voor de ouders. We 
bespreken op die manier de wensen en behoeften van ouders (en eventueel het kind) en proberen hier zo 
nauw mogelijk bij aan te sluiten.  
 
Wanneer wij zien dat het kind qua ontwikkelingsniveau en uitdaging toe is aan de volgende stamgroep, 
wordt er laagdrempelig geoefend op de toekomstige stamgroep. De vaste pedagogisch medewerker 
brengt het kind naar de volgende stamgroep en op dat moment vindt er een warme overdracht plaats. 
De vaste pedagogisch medewerker neemt de tijd om te kijken hoe het kind zijn of haar weg vindt. Kinderen 
gaan dan gedurende een dag(deel) bij de andere groep ‘spelen’ en op die manier leren ze alvast de 
groepsruimte, pedagogisch medewerkers en leeftijdsgenootjes kennen van de stamgroep waar zij in de 
toekomst opgevangen zullen worden. Afhankelijk van het kind en de wensen van ouders en de 
mogelijkheden binnen onze opvang wordt er bepaald wanneer het kind voldoende gewend is op de nieuwe 
stamgroep en een definitieve overstap kan maken van de ene naar de andere groep. We maken met ouders 
en kinderen dus individuele afspraken omtrent het wennen bij de start van de opvang en de overgang van 
de ene naar de andere stamgroep. Dit hangt ook weer samen met onze visie waarin wij kijken naar het 
individuele kind en aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind op dat moment. 
 
Wanneer ouders incidenteel extra opvang wensen voor hun kinderen en wij dat moment geen 
opvangplaats meer hebben op de eigen basisgroep van het kind, maken wij gebruik van toestemming 
van ouders om de kinderen in een andere groep te plaatsen. Als kindercentrum streven wij naar stabiliteit 
voor de kinderen en op die manier zal het kind, wanneer het ook maar enigszins mogelijk is, in de 
basisgroep geplaatst worden. Wanneer wij het kind op het gewenste opvangmoment op een andere groep 
moeten plaatsen, wordt dit besproken met ouders. Mocht het onverwacht, door een eventuele afmelding, 
toch mogelijk zijn om het kind in de eigen basisgroep te plaatsen, dan wordt het kind alsnog opgevangen in 
de eigen basisgroep. Op die manier waarborgen wij de continuïteit van de opvang. 
 
Bij het afscheid nemen van de groep of van de dagopvang indien het kind vier jaar wordt, wordt een 
feestje gevierd wat gelijk staat aan een verjaardagsfeest. Er kan getrakteerd worden en het kind zal de 
nodige aandacht krijgen, waardoor de hele groep erbij stil staat dat er een kindje weg gaat.  
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3.5 Mentorschap en structureel volgen van de ontwikkeling 
Binnen Huize Zeldenrust hebben alle kinderen een mentor. Dit is de pedagogisch medewerker die 
doorgaans het meest op de betreffende dagen/groep werkzaam is. Deze mentor is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders en alert op het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen. De mentor is werkzaam op de vaste stamgroep van het kind, dit betekent dat het kind bij de 
overgang naar een andere groep een nieuwe mentor krijgt. Bij de start binnen de opvang of indien een kind 
naar een nieuwe groep binnen ons kindercentrum gaat, wordt er gekeken wie de nieuwe mentor wordt en 
wordt dit naar de betreffende ouders gecommuniceerd. Bij de keuze van de mentor wordt er rekening 
gehouden met de dagen waarop het kind naar de kinderopvang komt, zodat de mentor het kind structureel 
ziet. De mentor laat zich door collega's informeren of er bijzonderheden zijn, zodat de mentor op de hoogte 
is van alle belangrijke zaken rondom het kind waarvan zij mentor is.  
 
Tijdens dagelijkse activiteiten worden de kinderen continu geobserveerd door de pedagogisch 
medewerkers, bijvoorbeeld tijdens buiten spelen, vrij spel, kringmomenten en themagerichte 
activiteiten. Bijzonderheden in de ontwikkeling worden op die manier snel gesignaleerd. Binnen het 
kindercentrum zijn pedagogisch medewerkers in dienst die scholing hebben gehad in VVE (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) en (kinder)coaching. Zij kunnen de overige medewerkers ondersteunen bij het 
signaleren en herkennen van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen.  
Meer informatie over onze werkwijze m.b.t. Voor- en Vroegschoolse Educatie, is te lezen in hoofdstuk 4.  
 
Wanneer er in de praktijk bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind gesignaleerd worden, welke 
ook bevestigd worden door de geschoolde medewerkers, wordt er in overleg met de directie een gesprek 
aangevraagd met ouders. In dit gesprek wordt met ouders besproken welke bijzonderheden in de 
ontwikkeling gesignaleerd zijn en of zij deze signalen herkennen. Daarna wordt er met ouders gesproken 
naar welke instanties zij eventueel kunnen gaan voor verdere hulp, denk hierbij aan logopedie (m.b.t. 
taal/spraak), fysiotherapie (m.b.t. motoriek/bewegen), etc. 
Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met het consultatiebureau. Bij eventuele vragen wordt er 
contact met deze instantie gelegd en wordt gekeken hoe het kind zoveel mogelijk te kunnen helpen binnen 
de mogelijkheden die wij als kindercentrum kunnen bieden.  
 
Tevens volgt en registreert de mentor de ontwikkeling van het kind structureel aan de hand van een 
kind-volg-systeem. Vanaf de tweede verjaardag wordt jaarlijks (rond de verjaardag van het kind) door de 
mentor een kruisjeslijst ingevuld met betrekking tot diverse ontwikkelingsdoelen. Vervolgens wordt er 
een verslag over gemaakt, waarin de ontwikkeling van het betreffende kind gedetailleerder beschreven 
staat. Dit verslag wordt uitgeprint, waarna ouders worden uitgenodigd voor een zogenoemd 
welbevindengesprek met de mentor. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind besproken aan de hand van 
het kind-volg-systeem en het verslag. Het verslag mogen ouders mee naar huis nemen, de kruisjeslijst gaat 
in het dossier van het kind.  
Naast deze jaarlijkse gesprekken wordt er continu geobserveerd en indien nodig of gewenst bespreekt de 
mentor aspecten uit deze observaties tussentijds met de ouders. Wanneer een kind vier jaar wordt, 
worden ouders voor de laatste keer uitgenodigd voor een welbevindengesprek. Aan het einde van dit 
gesprek ontvangen zij een afdruk van het verslag en een samenvatting van de observatie mee naar huis. 
Tijdens het welbevindengesprek wordt met ouders besproken of gegevens vanuit ons kindercentrum met 
de toekomstige school gedeeld mogen worden. Indien zij hier schriftelijke toestemming voor geven, zullen 
de documenten naar de betreffende school gestuurd worden. Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij 
zorgkinderen) vindt er een warme overdracht plaats naar de basisschool. Wanneer de kinderen overgaan 
van de dagopvang naar de basisschool en zij zullen bij ons naar de BSO komen, krijgt het kind een nieuwe 
mentor. Er vindt dan een warme overdracht plaats tussen de mentor van de dagopvang naar de mentor 
van de BSO.  
Meer informatie over de diverse ontwikkelgebieden en het signaleren van bijzonderheden is opgenomen in 
bijlage 2.  
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3.6 Contacten met de ouder(s)  
Een goed contact met de ouders is de basis voor het welzijn van het kind. Ouders moeten de gelegenheid 
krijgen om de pedagogisch medewerkers goed te informeren over het kind. De pedagogisch medewerker 
staat open voor deze opvattingen en past deze toe, voor zover mogelijk binnen het groepsverband van 
de opvang.  
De aard en intensiviteit van het contact met ouders hangt af van de behoefte van de ouders en in welke 
mate de pedagogisch medewerkers dit wenselijk achten. Wij bieden alle gelegenheid tot een gesprek met 
de ouders. Het zelf door ouders halen en brengen van het kind wordt door ons gestimuleerd, mede 
vanwege het belang van deze contacten.  
 
Kindercentrum Huize Zeldenrust heeft een oudercommissie. Deze oudercommissie heeft als doel: 

• De belangen van de kinderen en de ouders van kindercentrum Huize Zeldenrust zo goed mogelijk te 
behartigen en de ouders te vertegenwoordigen bij de directie. 

• Kindercentrum Huize Zeldenrust te adviseren ten aanzien van kwaliteit. 
Voor verdere informatie over de oudercommissie is terug te lezen via: 
www.HuizeZeldenrust.nl/oudercommissie  
 
 

4. Beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie van Huize Zeldenrust 
 

4.1 Voorwoord 
In dit VVE-beleid staat beschreven op welke wijze kindercentrum Huize Zeldenrust binnen de 
kinderdagopvang uitvoering geeft aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is door de 
overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen met een (taal)achterstand 
spelenderwijs middels een gestructureerd programma activiteiten aangeboden krijgen, waarbij de 
achterstand geminimaliseerd of zelfs helemaal weggewerkt wordt. Vanuit de overheid wordt in het kader 
van het Onderwijsachterstandenbeleid geld beschikbaar gesteld voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
Doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd dermate te ondersteunen in hun ontwikkeling, zodat zij 
zonder of met minimale achterstand op de basisschool kunnen starten en indien nodig in groep 1 en 2 van 
de basisschool verder begeleid worden.  
 
Sinds maart 2021 is kindercentrum Huize Zeldenrust een VVE-locatie. VVE-locaties zijn peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven met gesubsidieerde plekken in de voorschoolse educatie (kinderopvang) en de 
groepen 1 en 2 van basisscholen met vroegschoolse educatie (primair onderwijs). Dit VVE-beleid is een 
aanvulling op de andere onderdelen in dit pedagogische beleidsplan, waar de volledige werkwijze van ons 
kindercentrum in beschreven staat. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de werkwijze rondom 
VVE.   
 
De gemeente Horst aan de Maas coördineert de uitwerking en uitvoering van het VVE-beleid van onze 
organisatie en het gemeentelijke VVE-beleid en evalueren de afspraken, uitvoering en resultaten.  

 

4.2 VVE algemeen 
Kindercentrum Huize Zeldenrust biedt kinderen een kansrijke omgeving, waarin zij zich door zowel vrij spel 
als gestructureerd activiteitenaanbod optimaal kunnen ontwikkelen. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een 
(taal)achterstand, vastgesteld door het consultatiebureau, bieden we binnen ons kindercentrum een extra 
ontwikkelingsstimulerend aanbod aan middels het VVE-programma ‘Startblokken’. Kinderen met een VVE-
indicatie worden doelgroep-peuters genoemd.  
 

http://www.huizezeldenrust.nl/oudercommissie
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Kinderen ontvangen een VVE-indicatie wanneer tenminste één van de onderstaande criteria van 
toepassing is op het betreffende kind: 

❖ Risico op taal-(spraak)achterstand door achtergrond ouders (niet-Nederlands spreken 
thuis en een laag opleidingsniveau); 

❖ Sociale factoren in de omgeving van het kind, waardoor risico op taal- of 
ontwikkelingsachterstanden wordt vergroot (pedagogische onmacht, ontwrichte 
gezinnen); 

❖ Als het functioneren van het kind ook op andere vlakken (lichamelijk, psycho-sociale 
ontwikkeling, cognitief, gedrag) zorgwekkend is. 

Dit betekent dat kinderen apart worden geïndiceerd voor Voorschoolse Educatie op individuele 
gronden. Het gaat om kinderen die door een risicovolle (taal-)omgeving het risico lopen op vroege 
achterstanden. Dit zijn niet automatisch kinderen met een andere thuistaal. 
Het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg) is verantwoordelijk voor de indicering van 
kinderen. De beoordeling of een kind op basis van de ouderfactoren (opleiding en achtergrond) in 
aanmerking komt voor voorschoolse educatie, vindt op 0-jarige leeftijd plaats. Een indicering op 
individuele gronden (volgens de brede definitie) vindt op een later tijdstip plaats. Dit wordt 
bekeken bij 18 maanden, 2 of 3 jaar (contactmomenten JGZ, kinderopvang als vindplaats), omdat 
dit op basis van geconstateerde achterstand is. Ook kan tussentijds een extra contactmoment 
worden gepland wanneer er zorgen, ook door kinderopvang, gesignaleerd worden. 
 

 
Kindercentrum Huize Zeldenrust heeft de ruimte van Peutergroep 1 (de Zonnekamer) specifiek als VVE-
groep beschreven. Op de andere groepen binnen ons kindercentrum wordt ook gewerkt volgens de 
richtlijnen van VVE, maar kinderen met een VVE-indicatie van 2 jaar of ouder worden specifiek in 
Peutergroep 1 opgevangen.  
Omdat we binnen Huize Zeldenrust peutergroepen hebben in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, kunnen 
doelgroep-peuters bij ons al vanaf hun 2e verjaardag gebruik maken van VVE. Wettelijk gezien worden de 
uren waarop een kind recht heeft bij een VVE-indicatie pas officieel geteld vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. 
Binnen de gemeente Horst aan de Maas is het streven om dit te realiseren vanaf 2 jaar. Een kind dat in 
aanmerking komt voor een gesubsidieerde VVE-plaats, heeft recht op 40 weken per jaar 16 uur VVE-
aanbod.  
Volgens de VVE-voorschriften dient een doelgroep-peuter vanaf de dag dat een kind 2,5 jaar oud is, ten 
minste 960 uur voorschoolse educatie te ontvangen voordat het kind met 4 jaar naar school gaat. Bij 
Huize Zeldenrust worden de VVE-uren van een doelgroep-peuter op een drietal aspecten ingericht.  

❖ Doelgroep-peuters komen bij Huize Zeldenrust geen 40, maar 52 weken per jaar. Ze komen 
minimaal 3 dagdelen per week naar onze opvang, zij het via de Kinderopvangtoeslag, via een 
gesubsidieerde plek of via een combinatie van beide financieringen.  

❖ Omdat de voorschoolse educatie plaatsvindt tijdens de reguliere kinderopvanguren, wordt indien 
een kind een gehele dag op de VVE-groep verblijft, maximaal 6 uur aan VVE-uren berekend. Indien 
een doelgroep-peuter een halve dag komt, wordt het VVE-aanbod van 8.00 tot 13.30 uur 
aangeboden, dus 5,5 uur. Op die manier wordt zorg gedragen voor minimaal 16 uren per week. 
Indien een kind twee dagen naar de reguliere kinderopvang komt, wordt een extra (gesubsidieerd) 
dagdeel aangeboden.  

❖ Bij Huize Zeldenrust en in de gemeente Horst aan de Maas worden de uren van een doelgroep-
peuter berekend vanaf de 2e verjaardag in plaats van de leeftijd van 2,5 jaar. Hierdoor heeft een 
kind een half jaar extra VVE-aanbod ten opzichte van het landelijke beleid.  
 

Peutergroep 1 (in de Zonnekamer) is als officiële VVE-groep op de volgende momenten geopend:  
Maandag de gehele dag*  
Dinsdag de gehele dag*  
Woensdag van 8.00-13.30 uur  
Donderdag de gehele dag*  
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Vrijdag van 8.00-13.30 uur  
*Bij een gehele dag wordt uitgegaan van 8.30 tot 17.00 uur. Op deze dagen wordt maximaal 6 uur  
VVE-aanbod geteld, i.v.m. eventuele niet VVE-gerelateerde daginvulling, zoals een middagslaapje.  
Op deze manier kan er binnen onze organisatie voldoende uren geboden worden aan doelgroep-peuters, 
waarbij het landelijke uitgangspunt van 960 VVE-uren in 1,5 jaar tijd met gemak behaald kan worden.  
 
Kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben, worden binnen ons kindercentrum zowel individueel 
als in kleine groepjes extra gestimuleerd. Indien een kind een VVE-indicatie heeft, zal hij opgevangen 
worden in Peutergroep 1 van ons kindercentrum. In deze ruimte worden dagelijks maximaal acht kinderen 
opgevangen. Deze kinderen kunnen doelgroep-peuters zijn, maar ze hoeven niet allemaal een VVE-indicatie 
te hebben.  
Op Peutergroep 1 werken enkel pedagogisch medewerkers die VVE-gecertificeerd zijn en correct en 
vloeiend Nederlands spreken (3F). Binnen het gehele kindercentrum praten alle medewerkers Nederlands 
tegen de kinderen, ouders en collega’s, waardoor kinderen gedurende de gehele dag correcte taal krijgen 
aangeboden.  
 

4.3 Ouderbeleid en -participatie 
Vanuit de doelstelling van VVE is het van groot belang dat ouders van (doelgroep)kinderen betrokken 
worden bij het leerproces van hun kind. Uit onderzoeken is gebleken dat dit namelijk een positieve 
invloed heeft op het proces van het kind. Daarom vinden we het als kindercentrum belangrijk om de 
ouders bij thema’s te betrekken, zodat de doorgaande lijn eventueel ook thuis kan worden aangeboden.  
 
Wanneer wij doelgroep-peuters met niet-Nederlandstalige ouders op ons kindercentrum ontvangen, 
merken wij dat het voor het kind vaak lastig is om de Nederlandse taal vanuit thuis goed te leren. Daarnaast 
zijn niet alle ouders van onze doelgroep-peuters werkzaam in het bedrijfsleven, waardoor de noodzaak van 
het opvangen van doelgroepkinderen op een kinderdagverblijf in sommige gevallen minder noodzakelijk 
lijkt voor ouders.  
 
Onderstaande doelen vormen de wijze waarop wij ouders actief willen betrekken in de ontwikkeling van 
hun kind(eren):  

• Hoge betrokkenheid creëren door overdrachten met ouders visueel te ondersteunen met foto’s 
en/of filmpjes van die dag waarop hun kind te zien is, zodat ouders kunnen zien waar hun kind 
actief mee bezig is; 

• De overdrachtsformulieren worden voor ouders van doelgroep-peuters ondersteund met 
pictogrammen, zodat deze ouders de diverse onderdelen van de overdracht ook in beeld uitgedrukt 
zien.  

• Voor aanvang van ieder thema krijgen alle ouders van ons kindercentrum digitaal een themabrief. 
Dit document bevat informatie over het thema, zoals tips voor activiteiten en boeken die bij dit 
thema passen. 

• Bij aanvang van elk thema bieden wij ouders van doelgroep-peuters een vertelplaat aan die 
aansluit bij de belevingswereld van het kind, zodat ouders thuis samen aan de slag kunnen om de 
taalontwikkeling te stimuleren. Indien nodig zal de pedagogisch medewerker de ouders hierin 
ondersteunen. Deze vertelplaat zal ook gebruikt worden tijdens de activiteiten op de groep, zodat 
voor doelgroep-peuters de activiteit van de kinderopvang en thuis zoveel mogelijk overeen komen.  

Wanneer wij een hoge betrokkenheid van ouders ervaren, bieden wij mogelijkheden aan voor ouders om 
aanvullend materiaal mee naar huis te nemen.  
Door bovenstaande doelen gericht in te zetten, kan de participatie van ouders en de mate waarin ze thuis 
ontwikkelingsstimulerende activiteiten doen, vergroot worden. 
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Indien een kind naar de VVE-groep gaat, zal er een gesprek met de betreffende ouder(s) plaatsvinden op 
het kindercentrum om het kind in beeld te krijgen. Hierbij wordt een standaard formulier gebruikt, waar 
onder andere de volgende aspecten op vermeld worden:  

• de dagen dat het kind naar ons kindercentrum komt;  
• bijzonderheden van de ontwikkeling van het kind;  
• bijzonderheden rondom slaapritme;  
• bijzonderheden rondom eten/drinken;  
• eventuele allergieën;  
• overige bijzonderheden. 

 
Dit intakeformulier wordt ingevuld voor alle doelgroep-peuters door een mondeling overleg tussen ouders 
en de pedagogisch medewerker. Op dit formulier staan een aantal pictogrammen, zodat ouders die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn weten wat er besproken en genoteerd wordt.  
Daarnaast krijgen doelgroep-peuters tweemaal per jaar een observatie met betrekking tot hun 
welbevinden en ontwikkeling. Indien ouders hier behoefte aan hebben, worden deze bevindingen naar 
aanleiding van de observatie ook tweemaal per jaar met hen besproken. Hiervoor worden ze uitgenodigd 
voor een persoonlijk gesprek in de avonduren of wordt dit moment gecreëerd tijdens een breng- of 
haalmoment van het kind, waarin wordt besproken hoe het kind zich ontwikkelt. Hierbij is ons 
observatiesysteem een leidraad. Tijdens dergelijke welbevindengesprekken kunnen ook afspraken gemaakt 
worden over wat de pedagogisch medewerkers concreet gaan doen om de ontwikkeling van het kind zo 
optimaal mogelijk te stimuleren en hoe de ouders hier de komende periode vanuit de thuissituatie op aan 
kunnen sluiten. Deze doelen worden opgenomen in een kindgebonden ontwikkelingsplan, waarin ook 
wordt beschreven welke specifieke activiteiten aangeboden zullen worden op het kindercentrum om aan 
de doelen te werken. 
 

4.4 Kwaliteit van de uitvoering van VVE in de praktijk 

4.4.1. Werken met een methode 

Kindercentrum Huize Zeldenrust werkt met het VVE-programma Startblokken. Deze methode is bedoeld 
voor de dagopvang en sluit aan op de methode Basisontwikkeling, die ontwikkeld is voor de groepen 1 
t/m 4 van de basisschool. Beide methodes hebben een ontwikkelingsgerichte opzet: ze sluiten aan bij de 
al ontwikkelde vaardigheden van het kind en stimuleren het kind tevens om een stapje verder te zetten 
in zijn of haar ontwikkeling. In de methode zijn zogenoemde bouwstenen verwerkt om een individueel 
pedagogisch activiteitenplan op te zetten. De ontwikkeling van ieder kind wordt vastgelegd in een 
persoonlijke rapportage van het kind. 
Ook wordt er gebruik gemaakt van een systematisch volgsysteem om de ontwikkeling van de kinderen op 
ons kindercentrum in kaart te brengen. Indien het een doelgroep-peuter betreft, wordt binnen twee 
maanden van de start op de VVE-groep een observatie gemaakt om de beginsituatie vast te leggen om 
eventuele achterstanden vroegtijdig vast te stellen. In de peuterperiode worden doelgroep-peuters 
tenminste tweemaal per jaar geobserveerd. Naar aanleiding van deze observatiemomenten wordt door de 
pedagogisch medewerkers bepaald welke specifieke zorgbehoefte elke doelgroep-peuter heeft en aan 
welke doelen gewerkt zal worden de komende periode door een persoonlijk plan van aanpak op te stellen. 
Dit plan van aanpak wordt besproken met de desbetreffende ouders.  
 

4.4.2 Rol van de pedagogisch medewerker 

De rol van een pedagogisch medewerker om een veilige basis te bieden voor kinderen is erg belangrijk. 
De medewerkers hebben een open houding en het taalgebruik is afgestemd op de kinderen. Uiteraard 
wordt ten alle tijden respectvol met de kinderen omgegaan en gecommuniceerd. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen achtergrond, religie, taal en familievoorwaarden van het kind. Tijdens het 
consequent hanteren van gedragsgrenzen bij kinderen, wordt door pedagogisch medewerkers rekening 
gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Grenzen worden positief geformuleerd en 
herhaaldelijk in een betekenisvolle context uitgelegd. Hierbij wordt ingegaan ‘hoe’ en ‘waarom’ een kind 
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zich op een bepaalde manier dient te gedragen, waarbij het uitleggen van oorzaak-gevolg belangrijk is. Het 
effect van hun gedrag op anderen wordt hierdoor zichtbaar voor het kind. Pedagogisch medewerkers 
corrigeren het gedrag van het kind, maar het wordt niet persoonlijk gemaakt. Hierdoor ervaart het kind dat 
er fouten gemaakt mogen worden en krijgt het kind handvatten om positief gedrag te tonen.  
Ook wordt het groepsgevoel gestimuleerd door diverse groepsmomenten gedurende de dag te plannen, 
zoals de gezamenlijke eetmomenten en educatieve momenten. Tijdens het spel bevorderen pedagogisch 
medewerkers het samenspel tussen kinderen en het samen delen van materialen. Onderling respect tussen 
kinderen, het leren naar elkaar te luisteren en emoties tonen zijn ook belangrijke aspecten van 
groepsdynamica.  
 
Waar mogelijk speelt de pedagogisch medewerker mee in het spel van het kind. Hierbij gaat de 
medewerker in op het initiatief en de fantasie van het kind en stelt waar mogelijk open vragen. Indien 
het nodig is, begeleiden pedagogisch medewerkers bij het oplossen van conflicten. Hierbij luisteren ze naar 
de kinderen die in bij het conflict betrokken zijn en laten ze de kinderen zelf naar een oplossing zoeken, 
eventueel met hulp van suggesties of het stellen van vragen door de pedagogisch medewerker.  
 
Als kinderen aan het spelen en ontwikkelen zijn, proberen de pedagogisch medewerkers hen zoveel 
mogelijk positief te benaderen en geven hen complimenten, waardoor kinderen zich veilig en 
gewaardeerd kunnen voelen. Als een kind zich veilig voelt op het kindercentrum, kan de ontwikkeling 
beter tot uiting komen. Hierbij hebben pedagogisch medewerkers realistische verwachtingen om de 
volgende stap in de ontwikkeling te behalen.  
De zelfredzaamheid van kinderen wordt gestimuleerd door hen bijvoorbeeld zelf kleding aan en uit te laten 
trekken en zelfstandig kleine taken te laten uitvoeren. Hierbij zijn eigen inbreng en oplossingen van 
kinderen gewenst. Indien nodig geven de pedagogisch medewerkers een begeleidende instructie door te 
benoemen wat het kind doet en uitleg te geven in kleine stapjes. Daarna wordt samen met het kind op 
gepast niveau gereflecteerd hoe de taak is aangepakt.  
Om maximale zelfstandigheid te bevorderen, zal er voldoende ruimte en vrijheid zijn om zelf keuzes te 
maken in hun spel en handelen.  
 

4.4.3 Speelleeromgeving 

De groepen binnen ons kindercentrum hebben een rijke, uitnodigende leeromgeving, waarbij zoveel 
mogelijk verschillende echte materialen gebruikt worden, zodat de kinderen deze makkelijker kunnen 
herkennen uit het dagelijks leven. Ook zijn er diverse hoeken te vinden in de groepsruimte, zoals een 
huishoek, bouwhoek en leeshoek. Daarnaast zijn er wisselende hoeken die passen bij het thema van die 
periode.  
In de ruimte van Peutergroep 1 hangen dagritmekaarten op ooghoogte van de kinderen. Dit geeft een 
visuele ondersteuning aan de structuur van de dag. Dagelijks kijken we samen met de kinderen in de 
ochtend wat de dag gaat brengen. Kinderen kunnen zelf naar de plaatjes kijken en samen koppelen we hier 
taal aan.  
 

4.5 Scholing pedagogisch medewerkers  
Diverse medewerkers van ons team zijn in 2019 VVE-geschoold middels een cursus passend bij de 
methode Startblokken. Deze methode is ontwikkelingsgericht, wat aansluit bij onze visie en huidige 
werkwijze. 
De pedagogisch medewerkers zijn verdeeld over de verschillende groepen binnen het gehele 
kindercentrum, zodat we op alle groepen een VVE-aanbod kunnen aanbieden met de benodigde kennis. 
Hierdoor is er met betrekking tot het activiteitenaanbod een herkenbare lijn voor de kinderen, waarbij 
thema’s bij alle groepen binnen ons kindercentrum op dezelfde manier opgebouwd worden.  
Tot slot beschikken alle medewerkers binnen ons kindercentrum over taalniveau 3F. Hierdoor is het 
taalgebruik en -aanbod kwalitatief voldoende, zodat alle kinderen op ons kindercentrum, ongeacht of ze 
een VVE-indicatie hebben of niet, op taalgebied gestimuleerd worden.  
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Kindercentrum Huize Zeldenrust heeft in het personeels- en opleidingsbeleid een hoofdstuk opgenomen 
waarin het scholingsplan beschreven staat. Hierin staan diverse scholingen beschreven. De VVE-scholing 
wordt als expliciet onderdeel beschreven in dit opleidingsplan. Deze VVE-scholingen zijn gericht op het 
vergroten van de VVE-kennis en -vaardigheden.  
 
Naast de coaching die alle pedagogisch medewerkers ontvangen van de pedagogisch coach is het vanaf 
2022 verplicht om binnen de organisatie een VVE-coach in te zetten die pedagogisch medewerkers 
coacht die met VVE werken. Deze coach coacht minimaal 10 uur per jaar per geïndiceerde doelgroep-
peuter. Op 1 januari van ieder jaar wordt er geïnventariseerd hoeveel doelgroep-peuters er op locatie 
worden opgevangen. Het aantal doelgroep-peuters maal 10 is het aantal uur dat de pedagogisch coach op 
jaarbasis ondersteuning biedt aan de pedagogisch medewerkers van de VVE-groep.  
 

4.6 Themaplanning 
Binnen ons kindercentrum wordt gewerkt met een doelgerichte jaarplanning waarop staat beschreven in 
welke periode welk thema centraal staat. Hierin is een variatie te zien in het activiteitenaanbod, wordt 
differentiatie geboden op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau en sluiten de thema’s zoveel mogelijk 
aan bij de belevingswereld van het kind. Bij alle thema’s zal er aandacht zijn voor de brede ontwikkeling 
van de kinderen, wat wil zeggen dat kinderen gestimuleerd worden in zowel de sociale, motorische, 
creatieve als de cognitieve ontwikkeling. Hierbij staat de taalontwikkeling en taalstimulering bij ieder thema 
centraal. De thema’s duren vijf à zes weken waarin een duidelijke op- en afbouw gemaakt is. Ter 
voorbereiding op het thema wordt per groep een inspiratie-woordweb gemaakt, waarin activiteiten 
genoteerd worden die passen bij de diverse ontwikkelingsgebieden. De babygroepen maken vervolgens 
voorbereidingen van de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden. Deze activiteiten zijn niet 
weekgebonden, maar de pedagogisch medewerkers kijken per dag waar de behoefte van de kinderen ligt 
en wat er op welk moment van de dag aangeboden wordt.  
De dreumes- en peutergroepen maken naast het web ook een weekplanning waarin duidelijk de opbouw 
van het thema terug te zien is. Het thema start altijd met een inlieidng, een kijkje in de ‘echte wereld’ en 
het aanbieden van taal. In de eerste week staat de vertelplaat centraal die ook aan ouders van doelgroep-
peuters mee naar huis gegeven wordt. In de daaropvolgende weken spelen de kinderen op de groep, 
ondersteund door de pedagogisch medewerkers, een rollenspel dat wekelijks uitgebreid wordt en worden 
andere activiteiten aangeboden om het de diverse ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Tijdens 
momenten van vrij spel stimuleren de pedagogisch medewerkers de taalontwikkeling in een betekenisvolle 
context door samen met de kinderen te spelen en tijdens dit samenspel het handelen te benoemen, 
waardoor kinderen nieuwe woorden leren en inzicht krijgen in de zinsopbouw. Ook is het taalaanbod de 
rode draad bij alle overige momenten zoals de tafelmomenten, het buiten spelen en tijdens creatieve 
activiteiten. Het aanbod hierbij verschilt per ontwikkelingsniveau. Er wordt bewust gevarieerd tussen 
individuele activiteiten en activiteiten voor kleine en/of grote groepen. De doelgroep-peuters zullen hierbij 
extra aandacht krijgen doordat dagelijks een individueel moment aangeboden wordt door de pedagogisch 
medewerker om samen met hen een activiteit uit te voeren. 
Gedurende het aanbieden van de activiteiten binnen een thema kan naar wens het activiteitenaanbod 
bijgesteld worden als blijkt dat een activiteit meer of minder aandacht nodig heeft.  
Op de BSO-groepen worden ook activiteiten op het inspiratie-woordweb genoteerd, waarna per dag of 
week de behoefte van de kinderen gepeild wordt, zodat de activiteiten hierop aangesloten kunnen worden. 
Daarbij houden de pedagogisch medewerkers wel in de gaten dat alle ontwikkelingsgebieden van het 
inspiratie-woordweb aan bod komen gedurende de themaperiode.  
Aan het einde van elk thema wordt door iedere groep geëvalueerd door het noteren van tips en top. Dit 
gebeurt voornamelijk via de groepsapp van WhatsApp, zodat alle personeelsleden van de betreffende 
groep hun eigen inbreng hierin kunnen hebben. Deze informatie wordt gebundeld en bij het uitgewerkte 
thema verzameld. De voorbereidingen en evaluaties worden gearchiveerd, zodat deze in de toekomst 
eenvoudig nogmaals te gebruiken zijn en eventueel veranderingen aan te brengen in het aanbod of de 
uitvoering ervan.  
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4.8 Evaluatie 
Jaarlijks zal de organisatie van VVE binnen ons kindercentrum geëvalueerd worden. Deze evaluatie vindt 
plaats zowel op locatie- als groepsniveau.  
De kwaliteit wordt geëvalueerd op de volgende punten:  

• participatie van ouders; 
• kwaliteit van het aanbod; 
• kennis en vaardigheden van de medewerkers (pedagogisch en educatief handelen); 
• inrichting van de ruimte; 
• het observatiesysteem en de wijze waarop dit wordt gehanteerd; 
• de zorgstructuur, inclusief het observatiesysteem; 
• de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool; 

Deze evaluatie voert het kindercentrum zelf uit. De evaluaties zullen leiden tot conclusies en 
verbeteractiviteiten. Deze concrete verbeterpunten worden voor het komende jaar opgenomen in de VVE-
structuur binnen ons kindercentrum, zodat er aan de verbeterpunten gewerkt kan worden.  
 
Daarnaast wordt ieder jaar de kwaliteit van ons kindercentrum in kaart gebracht door de GGD. Hierover 
wordt een rapport opgesteld, waarin ook de basisvoorwaarden van de voorschoolse educatie beoordeeld 
worden.  
 

4.9 Doorgaande lijn naar externen 
Binnen ons kindercentrum is er een samenwerking met externen op twee verschillende niveaus; 
kindniveau en organisatorisch niveau. De mentor van het kind is verantwoordelijk over het kindniveau, 
dus het bespreken van de observatiegegevens met ouders en de basisschool. Bij het doorstromen van alle 
kinderen op ons kindercentrum naar de basisschool, maken we gebruik van een standaard 
overdrachtsdocument, dat op gemeentelijk niveau is vastgesteld door kinderdagverblijven en 
schoolbesturen. Hierin zijn belangrijke gegevens opgenomen, zoals of een kind VVE-geïndiceerd is, het 
ontwikkelingsniveau en welke zorg en begeleiding geboden is. Bij de doelgroep-peuters zal altijd een 
warme overdracht tussen kinderopvang en de betreffende school plaatsvinden.  
 
Op organisatorisch niveau werkt de leidinggevende van onze organisatie samen met o.a. gemeente, JGZ 
en andere kinderopvangorganisaties. In 2021 is gestart om ‘Knooppunten van Zorg’ op te zetten, waarbij 
de diverse partijen overlegmomenten hebben en bij elkaar om hulp kunnen vragen indien zich een 
zorgsituatie aandient. Hierdoor zijn de lijntjes kort en kan hulp vanuit ons als kindercentrum, gericht aan 
een specifiek persoon werkzaam bij de benodigde instantie(s), gevraagd worden.  
 
Indien een kind op ons kindercentrum externe begeleiding in de ontwikkeling krijgt, bijvoorbeeld middels 
logopedie of fysiotherapie, kan er met toestemming van de ouders contact zijn met de externe 
zorgverlener om de zorg en begeleiding op elkaar af te stemmen. Hierbij proberen pedagogisch 
medewerkers zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zorg die extern geboden wordt.  
 
 

5. Klachtenregeling 
 
Om de communicatie open en via korte lijntjes te laten verlopen, stimuleren wij ouders om met zaken 
waar zij niet tevreden over zijn of liever anders zouden zien, in eerste instantie met de pedagogisch 
medewerkers zelf te bespreken in de hoop op deze manier tot een oplossing te komen. Mocht dat niet 
lukken, dan bestaat er de mogelijkheid om samen met bedrijfsleidster Linda Verstegen-Hoezen te zoeken 
naar een oplossing.  
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Wanneer ouders met ons als organisatie niet komen tot een gewenste oplossing kan het klachtenloket van 
de Geschillencommissie ingeschakeld worden. Bij het Klachtenloket Kinderopvang kan de ouder of 
oudercommissie proberen de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele 
informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation. 
Indien dit ook niet het gewenste resultaat biedt, kan de Geschillencommissie ingeschakeld worden. Zij 
zullen kijken of het een klacht is die thuishoort bij de Geschillencommissie. Wanneer dit het geval is, zullen 
beide partijen voor een zitting uitgenodigd worden. Aan het einde van de zitting kan de 
Geschillencommissie een bindende uitspraak doen. 
 
Voor verdere informatie over de interne en externe klachtenprocedure kan de website van Huize 
Zeldenrust geraadpleegd worden, onder www.HuizeZeldenrust.nl/documenten staan allerlei documenten, 
waaronder ook de klachtenprocedure. 

 Bijlage 1: Uitleg pedagogische basisdoelen en uitvoering in onze praktijk 
 

1. Een gevoel van emotionele veiligheid bieden 
Om ervoor te zorgen dat een kind het leuk vindt bij ons op de opvang moet het zich veilig voelen. Onder 
deze veiligheid verstaan wij: 

• vaste verzorgers: de pedagogisch medewerkers bouwen met ieder kind een band op zodat het kind 
weet wat hij van deze persoon kan verwachten. Dit geeft duidelijkheid.  Indien er 1 of 2 
pedagogisch medewerkers vereist zijn volgens de BKR, dan zijn er maximaal 2 vaste gezichten per 
baby. Voor kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3. 

 Indien er  3 of meer pedagogisch medewerkers vereist zijn volgens de BKR, dan zijn er maximaal 3  
vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar of ouder maximaal 4. 

• de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes: in een vertrouwde groep kunnen kinderen hun 
gevoelens van verbondenheid met elkaar ontwikkelen en sociale verantwoordelijkheid krijgen.  

• de inrichting van de omgeving: de indeling van de ruimte is langere tijd hetzelfde. Dit geeft 
duidelijkheid. Soms wordt de indeling enigszins aangepast voor nieuwe impulsen in het spel, maar 
het overzicht blijft en zorgt voor veiligheid en duidelijkheid. De kleuren die worden gebruikt 
spreken kinderen aan en er is voldoende licht. Het kind raakt vertrouwd met zijn omgeving en kan 
deze gaan ontdekken. Er is orde in de groepsruimte en dit is erg belangrijk voor een kind.  

 
Hoe doen wij dat in de praktijk? 
De aanwezigheid van vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers is de basis om een goede relatie 
tussen kind en pedagogisch medewerker te kunnen laten ontstaan. Het kind wordt opgevangen in een 
vaste stamgroep. Er is in alle groepen een balans tussen rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, 
spannend en veiligheid. Het is een herkenbare en vertrouwde plek voor het kind.  
 
Binnen het kindercentrum heeft elke stamgroep zijn eigen ruimte waar de activiteiten plaatsvinden. 
Daarnaast krijgen de kinderen de mogelijkheid om ervaring op te doen buiten de eigen stamgroep. Dit is 
ons open-deuren-beleid. Er wordt de mogelijkheid geboden om op gepaste momenten te spelen op een 
andere groep, waarin bijvoorbeeld zijn broertje of zusje verblijft. Dit willen wij mogelijk maken omdat wij 
het belangrijk vinden dat kinderen de kans krijgen om naast een eigen wereldje te hebben binnen het 
kindercentrum, ook het contact met een ouder/jonger broertje of zusje te kunnen onderhouden tijdens het 
verblijf op het kindercentrum. Ook dit speelt weer door op het gebied van veiligheid ervaren en daarmee 
stimuleren wij de ontwikkelingskansen van elk individueel kind. Het brengt met zich mee dat de 
pedagogisch medewerkers van een andere groep in principe alle kinderen kennen die op het 
kindercentrum verblijven en de kinderen kennen andersom ook alle pedagogisch medewerkers. Dit kan 
ertoe bijdragen dat de overstap naar een nieuwe stamgroep als makkelijker wordt ervaren. Bij het open-
deuren-beleid wordt altijd de leidster-kind-ratio in acht genomen, het kind moet namelijk ten alle tijden 
naar eigen stamgroep terug kunnen gaan.  

http://huizezeldenrust.nl/documenten/
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De vertrouwdheid met het hele gebouw die kinderen tijdens hun verblijf binnen Huize Zeldenrust 
opbouwen, maakt ook dat het wel eens wisselen van groepsruimte (onder dezelfde begeleiding van de 
vaste beroepskracht) zeer laagdrempelig is. Zo kan het wel eens voorkomen (al naar gelang de 
groepsomvang) dat de peuter- en dreumesgroep in een andere ruimte een dag(deel) doorbrengen. Omdat 
de emotionele veiligheid gewaarborgd blijft door de bekendheid met het gebouw en het feit dat de vaste 
beroepskracht erbij blijft, biedt dit spelenderwijs juist een extra mogelijkheid op ontwikkeling en uitdaging 
door het aanbieden van een andere omgeving met ook ander ontwikkelingsmateriaal en speelgoed. 
 
De structuur van de dag ligt vast: vaste activiteiten op vaste momenten bieden het kind overzicht en 
structuur. Vaste rituelen zorgen voor een gevoel van veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
liefde en structuur krijgen. Op deze manier krijgen kinderen een goede band met de pedagogisch 
medewerkers en voelen zij zich veilig en geborgen. Een kind wat zich prettig voelt, kan zich goed 
ontwikkelen.  
 
Er is binnen het kindercentrum genoeg spelmateriaal aanwezig, voor zowel binnen als buiten. Het 
materiaal is zo opgesteld dat kinderen de mogelijkheid krijgen zelf te kiezen en er zelfstandig gebruik van 
kunnen maken. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen bij het kiezen van nieuw, spannend 
en uitdagend materiaal. Ze weten waar het kind goed in is, wat het leuk vindt, wat de mogelijkheden zijn en 
wat het kind uitdaagt.  
 
Huize Zeldenrust beschikt over verschillende buitenspeelruimten die ieder aan een andere leeftijdsgroep 
het nodige uitdagende spelmateriaal bieden. Elke stamgroep heeft zijn eigen buitenspeelruimte wat ook 
buiten voor een veilige en vertrouwde speelomgeving zorgt. Evenals binnen wordt er buiten soms ook 
gebruik gemaakt van elkaars buitenruimten. De pedagogisch medewerkers schatten in of de betreffende 
kinderen met het spelmateriaal uit de voeten kunnen, of het genoeg uitdaging biedt of dat het juist te hoog 
gegrepen is. Afhankelijk daarvan worden beslissingen genomen.  
Tevens geeft onze dierenweide een extra dimensie aan het buiten spelen. De kinderen krijgen de kans 
om met dieren vertrouwd te raken onder het toeziend oog van de pedagogisch medewerkers.  
 
Wenbeleid 
Zoals wij hierboven omschrijven proberen wij zo veel mogelijk stabiliteit te brengen in de opvang en 
omgeving van de kinderen. Op die manier is de omgeving optimaal voor de emotionele veiligheid van 
kinderen. Naast deze stabiliteit vinden wij het belangrijk om extra aandacht te besteden aan kinderen 
wanneer de omgeving verandert. Om de verandering in omgeving zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, 
laten wij de kinderen wennen op de stamgroep waar het kind opgevangen zal worden, zowel bij de start 
van de opvang als bij de overgang naar een nieuwe stamgroep.  
 

2. Gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van persoonlijke competenties 
Ieder kind krijgt de mogelijkheid zich in eigen tempo te ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen en creativiteit. Pedagogisch medewerkers stimuleren het kind in datgene wat het leuk 
vindt en waar het goed in is. Spel en het zelf gaan ontdekken van zijn eigen kunnen speelt hierin een 
belangrijke rol.  
 
Wij bevorderen dit proces door: 

• De inrichting van de ruimte is zodanig dat het kind zich er veilig in voelt.  
• Er is spelmateriaal aanwezig dat past bij de leeftijd van het kind. De verschillende vaardigheden van 

de pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen uitgedaagd worden in hun spel door 
een aanbod van materialen dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind. De interesse van 
het kind speelt ook een rol.  

• Goede relaties met leeftijdsgenootjes bevorderen de ontwikkeling van het individuele kind. 
Kinderen leren veel van elkaar en imiteren elkaars gedrag. 
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Hoe doen wij dat in de praktijk? 
De pedagogisch medewerker stimuleert een kind door grenzen te ontdekken en te verleggen van wat een 
kind kan, wil of durft. De pedagogisch medewerker maakt het kind bewust van eigen mogelijkheden en 
kwaliteiten. De pedagogisch medewerker gaat in op initiatieven van het kind, beloont het kind en geeft 
complimentjes. Door het stellen van duidelijke regels en grenzen weet het kind wat wel en niet mag in het 
kindercentrum. Wij accepteren elkaar zoals wij zijn. Respect voor de kinderen, volwassenen en dieren. Wij 
respecteren ook de eigen wil van ieder kind. Een kind wil groot worden en wij stimuleren het in het proces 
dat leidt naar zelfstandigheid. Pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan de kinderen en 
hierdoor krijgen de kinderen respect voor zichzelf en anderen. Als er een activiteit wordt aangeboden aan 
de kinderen wordt de deelname eraan gestimuleerd, maar ze worden niet verplicht. De pedagogisch 
medewerker laat het kind zelf initiatieven nemen met betrekking tot uitkiezen van een bepaalde activiteit. 
De aangeboden activiteiten zijn een uitdaging voor de ontwikkeling van motorische en cognitieve 
vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Hierbij staat de zelfredzaamheid hoog in het 
vaandel.  
 

3. Gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van sociale competenties 
Onder sociale competentie worden de sociale kennis en vaardigheden verstaan. Te denken valt aan: zich 
in een ander kunnen verplaatsen, communiceren met anderen, met elkaar samenwerken, anderen helpen, 
conflicten voorkomen/oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Door het samen zijn 
en dingen samen te ondernemen (deelnemen aan de groep en het groepsgebeuren) bieden wij de kinderen 
een omgeving voor het opdoen van sociale competenties.  
 
Hoe doen wij dat in de praktijk? 
Wij moedigen de kinderen aan elkaar te helpen. Kinderen die moeite hebben met het afscheid nemen 
van de ouder(s) worden afgeleid door de pedagogisch medewerker, zodat het verdriet snel over is. Dit 
werkt meestal goed. Onder afleiding verstaan wij onder andere: samen een boekje lezen, puzzelen, naar 
een baby’tje gaan kijken of een spelletje doen.  
Samen spelen en samen delen wordt ook gestimuleerd. Indien er conflicten ontstaan tussen de kinderen, 
worden deze indien nodig samen met de pedagogisch medewerker opgelost. Er wordt in overleg gegaan 
met de kinderen wat er is gebeurd en de pedagogisch medewerker zal uitleggen waarom iets wel of niet 
mag. Daarna zal aangespoord worden tot verzoening.  
 
De rol van de pedagogisch medewerkers bij het samen spelen tussen de kinderen is afhankelijk van de 
situatie: sturend, ondersteunend, corrigerend en verzorgend. 
De buitenspeelruimte biedt kinderen de mogelijkheid even lekker te rennen, fietsen, klimmen en een frisse 
neus te halen. Zo kunnen ze hun energie ook kwijt. In de groep is duidelijk een vaste verdeling tussen 
groepsmomenten en momenten die kinderen individueel invullen. Ook de grootte van de groep is 
verschillend. Soms wordt er in kleinere groepjes gewerkt. Het sociale aspect van het spel wordt 
gestimuleerd door samen spelen, praten, luisteren, plezier hebben, delen, wachten op elkaar en rekening 
houden met een ander.  
 

4. Socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen en het bieden tot de 
gelegenheid om deze eigen te maken 
Door het samen zijn met andere kinderen en pedagogisch medewerkers, bieden wij als kindercentrum 
een bredere samenleving dan enkel het gezin kan bieden. Kinderen komen in aanraking met andere 
culturen. Wij dragen normen en waarden over en stellen grenzen en regels.  
 
Hoe doen wij dat in de praktijk? 
Een kind kan niet opgroeien zonder waarden en normen. Er zijn binnen het kindercentrum algemene 
regels en deze worden de kinderen aangeleerd. De kinderen wordt verteld wat de afspraken zijn in de 
omgang met elkaar. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld iemand aanspreken bij zijn naam, op hun beurt te 
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wachten, niet door elkaar heen te praten, te bedanken voor iets wat hij van iemand krijgt en als je iets wilt 
er eerst netjes om vragen. 
Daarnaast houden wij ook rekening met waarden, normen en wensen van ouders, bijvoorbeeld met 
diëten of eetgewoontes vanuit thuis. Dit alles onder voorwaarde dat het uitvoerbaar is binnen ons 
kindercentrum en aansluiting kan vinden binnen onze visie. 
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Bijlage 2. De ontwikkeling van kinderen en de houding van de pedagogisch 
medewerker 

 
De pedagogisch medewerker heeft een open houding waardoor het kind de eigen ontwikkeling kan 
doormaken. De pedagogisch medewerker zal zeker sturend optreden en gewenst gedrag belonen. 
Ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk omgebogen door het kind iets anders aan te bieden, waardoor 
steeds het positieve het uitgangspunt is en centraal blijft staan in de benadering van het kind.  
 

1. Motorische ontwikkeling  
Ook hier geldt dat elk kind een eigen, unieke ontwikkeling doormaakt. Allerhande speelgoed, spelletjes en 
het maken van werkjes dragen er toe bij dat elk kind zich kan ontwikkelen in zowel de grove als de fijne 
motoriek. Wij stimuleren de ontwikkeling van een kind door het een iets moeilijkere uitdaging te geven dan 
dat het heeft laten zien. Is het er nog niet aan toe dan proberen wij het later nog een keer. Ook laten wij de 
kinderen elkaar stimuleren.  
 

2. Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Ieder kind kan uitstekend oefenen in sociale vaardigheden binnen de groepen, met op de achtergrond een 
pedagogisch medewerker die de grenzen aangeeft. Het kind gaat om met leeftijdgenoten en op gepaste 
momenten d.m.v. het open-deuren-beleid ook met jongere en oudere kinderen. Dat resulteert in een 
gebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 

3. Creativiteitsontwikkeling  
Naast het aanbieden van divers speelgoed wordt ook het gebruik daarvan voor andere doeleinden dan 
waarvoor het gemaakt is, gestimuleerd. Een voorbeeld hiervan is treintjes maken van de stoeltjes. Ook 
spelletjes doen en het maken van werkstukjes helpen bij deze ontwikkeling.   
 

4. Taalontwikkeling  
Doordat de pedagogisch medewerkers duidelijk en constant praten met de kinderen, wordt de 
taalontwikkeling optimaal gestimuleerd. Ook als een kind nog moeilijk uit zijn woorden komt, zal steeds 
getracht worden het kind te verstaan en hem te stimuleren om alles duidelijk te zeggen. Maar ook hier 
heeft ieder kind zijn eigen, unieke ontwikkeling.  
 

5. Ontwikkeling van de zintuigen  
Alle zintuigen komen regelmatig aan bod m.b.v. spelletjes of communicatie. Meestal gaat het op een 
speelse, natuurlijke manier.  
 

6. Cognitieve ontwikkeling  
Wij stimuleren de kinderen zoveel mogelijk zelf te (laten) denken. Dit wordt ondersteund door spelletjes en 
zowel individueel als in groepsverband te communiceren.  
 

7. Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen  
Ieder kind is uniek en wordt op die manier ook benaderd. De naam wordt regelmatig gebruikt en wij laten 
duidelijk merken dat een kind uniek is. Het zelfvertrouwen stimuleren wij door o.a. het belonen van positief 
gedrag en het prijzen als een kind iets nieuws kan doen.  
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