PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

INLEIDING
In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven we wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang
met kinderen bij Little Stars. We laten onder meer zien wat er van onze pedagogisch medewerkers
wordt verwacht, hoe we over onze groepsindeling denken en hoe de dagindeling er uitziet. Kortom,
we laten ouders weten aan wie zij hun kind toevertrouwen en waarop zij kunnen rekenen.
Het belangrijkste uitgangspunt van onze pedagogische visie is het spelenderwijs werken aan de brede
ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Wij willen aansluiten bij de behoeften van kinderen
en hun ouders en daarmee een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling. Speciale aandacht
gaat uit naar kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een van de gebieden van hun
ontwikkeling, zoals de taalontwikkeling of motoriek. In onze werkwijze staan de volgende
uitgangspunten centraal, die in dit beleidsplan uitgebreid zullen worden besproken, namelijk:
• Het bieden van verantwoorde kinderopvang, waarbij wordt uitgegaan van de vier pedagogische
basisdoelen van opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang, van professor J.M.A. Riksen
Walraven die tevens in het Besluit kwaliteit kinderopvang zijn opgenomen. Hierbij spelen de
interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol.
• Het doelgericht werken aan een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar met behulp van
thematisch werken en een daarbij horend activiteitenprogramma. We werken met het
(voorschool)programma Uk en Puk. Door activiteiten aan te bieden leren de kinderen nieuwe
vaardigheden en stimuleren de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele en de
motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
• Het werken volgens de methode "Triple P", dat staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is
een manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en
op een opbouwende, niet-kwetsende manier om te gaan met het gedrag van kinderen. De basis
daarvoor ligt in een goede communicatie en het geven van positieve aandacht.
• Het werken met een aantal speerpunten waarop het pedagogisch handelen is gebaseerd, namelijk:
ontwikkelingsgericht spelen, bewegen, buiten spelen en gezonde voeding.
Wij vertrouwen op de professionaliteit van onze medewerkers. Zo kan het voorkomen dat zij in
bepaalde situaties gemotiveerd afwijken van de beschreven richtlijnen in dit beleidsplan. Wij
blijven hierover met elkaar in gesprek. Het pedagogisch beleid van Little Stars blijft daarom in
beweging. Regelmatig wordt het herzien en aangepast indien er bijvoorbeeld nieuwe afspraken
gemaakt worden of er nieuwe (pedagogische) inzichten zijn.
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HOOFDSTUK 1: LITTLE STARS
1.1 LITTLE STARS
Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun dierbaarste bezit toe aan een
kinderdagverblijf; een plek waar ouders en hun kinderen zich thuis horen te voelen. En een plek
waar pedagogisch medewerkers op een vriendelijke en professionele wijze met de kinderen
omgaan. Alleen dan is het mogelijk om gezin en werk op een plezierige wijze met elkaar te
combineren.
Ouders moeten de zekerheid hebben dat ook in hun afwezigheid een veilige opvang en
verantwoorde opvoeding wordt geboden. Het kind moet erop vertrouwen dat het in afwezigheid van
zijn ouders kan terugvallen op een vertrouwde opvoeder om onbekommerd de omgeving te
verkennen en te leren van de omgang met leeftijdsgenootjes. De kwaliteit is doorslaggevend voor
de effecten die kinderopvang heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.
Aandacht voor kwaliteit behoort vanzelfsprekend te zijn wanneer het gaat om een belangrijke taak
als kinderopvang. We besteden dan ook voortdurend en systematisch aandacht hieraan. Pedagogisch
medewerkers vormen de pijlers van de kwaliteit van onze opvang. Daarom ondersteunen we hen in
teamvergaderingen en bieden we cursussen en workshops op het gebied van opvoeding en het
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. We werken volgens vastgestelde procedures, allemaal
gericht op het centrale doel; het welzijn en de ongehinderde ontwikkeling van de kinderen. Ons
kinderdagverblijf voldoet aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt.
Dit pedagogisch beleidsplan zelf is ook een uiting van ons kwaliteitsbeleid. Het biedt ouders en
pedagogisch medewerkers inzicht in de grondbeginselen van onze kinderopvang en is tevens een
leidraad voor de dagelijkse omgang met kinderen. We gaan hierbij uit van de vier pedagogische
basisdoelen van opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang, van professor J.M.A. Riksen
Walraven. Dit wil zeggen: Wij bieden een gevoel van emotionele veiligheid, geven ze de
gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competentie, en bieden ze de kans om
zich de waarden en normen van onze samenleving eigen te maken. Dit wordt in dit beleidsplan
uitgebreid besproken.
Wij hechten er waarde aan met ouders in gesprek te blijven, net als met de pedagogisch
medewerkers en met andere vakkundige. Deze samenspraak is een voortdurend kritisch proces en
leidt tot veranderende inzichten. Daarom is dit pedagogisch plan geen eindproduct. Regelmatig
zullen wij het herzien aan de hand van de resultaten van dit proces, zodat wij samen kunnen blijven
bouwen aan de toekomst van onze kinderen. We zetten ons van harte in om een goede
samenwerking met ouders op te bouwen. Wij horen dan ook graag hoe ouders thuis omgaan met hun
kind, hoe het thuis speelt, zich ontwikkelt en hoe het kind zich voelt. Door deze uitwisseling, over
vaak alledaagse dingen, kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen een fijne kindertijd bij
ons hebben.
KINDEROPVANG EN DE KINDEREN
Door de kleinschaligheid van de opvang kunnen wij een omgeving creëren voor uw kind die is
gebaseerd op vertrouwen en veiligheid. Wij kunnen ook zorg dragen voor het individueel begeleiden
van uw kind. Uw zoon of dochter kan zich in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen op
sociaal-, fysiek-, emotioneel-, en verstandelijk niveau. Dit alles door een huiselijke sfeer te creëren
en te werken met vaste pedagogisch medewerkers. De semi-verticale groep leent zich ook
uitstekend om te leren omgaan met normen en waarden, conflicten op te lossen, samenspel,
respect, activiteiten, vrij spel, vaste dagindeling en rust.
KINDEROPVANG EN DE OUDERS
Door de gestructureerde werkwijze op ons kinderdagverblijf kunt u uw kind met een gerust hart
achterlaten bij onze pedagogisch medewerkers. De opvang van uw kind moet op een veilige,
eerlijke, open en betrouwbare wijze plaatsvinden. En daar zorgt het team van vaste pedagogisch
medewerkers voor. De ouder(s) blijven eindverantwoordelijke van hun kind en kunnen in die
hoedanigheid te allen tijde bij ziekte of anderszins gevraagd worden het kind (direct) op te komen
(of laten) halen.
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PEDAGOGISCHE VISIE EN DOELSTELLINGEN
Het kind hoort centraal te staan en dat staat het bij ons. Een kind laat zich niet haasten in zijn
ontwikkeling. Het neemt een volgende stap als het eraan toe is. Onze visie is dat als een kind nog
niet aan de volgende stap toe is, het de volgende stap niet neemt. Door middel van activiteiten of
individuele begeleiding kunnen we wel kijken of we het op een positieve manier kunnen stimuleren.
Door te kiezen voor deze aanpak is de doelstelling dan ook dat we door observatie gaan kijken of we
het kind kunnen begeleiden naar de volgende stap. Door activiteiten aan te bieden kunnen we
trachten het gewenste stapje te laten nemen. Mocht het kind dat niet doen, kunnen we het even zo
laten en later erop terugkomen. Het kan dan best zijn dat in de tussenliggende periode het kind
toch zelf de tijd rijp vond om de stap te nemen. Van kinderen wordt zo vaak verwacht dat ze op
een bepaald niveau zitten. Wij laten dit los en geven het weer terug aan het kind. Het kind moet
kunnen bepalen of het er wel of niet aan toe is. Wel wordt er gekeken of er niet een te grote
ontwikkelingsachterstand ontstaat. Alles wat wij doen is gericht op het belang van het kind.
DE VIER BASIS OPVOEDINGSDOELEN
Little Stars zorgt voor: een veilige omgeving, plezier en geborgenheid, verzorging en gezonde
leefstijl, speelmogelijkheden, sociale omgang, individuele ontwikkeling, morele ontwikkeling,
participatie, steun voor kwetsbare kinderen, relatie en afstemming met ouders, signaleren van
problemen en indien nodig samenwerking met basisschool en jeugdzorg.
Deze algemene cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling legt de basis voor school specifieke
ontwikkeling en talentontwikkeling in een latere fase.
De vier opvoedingsdoelen bieden het kader waarbinnen wij ons bewegen binnen onze opvang:
veiligheid, bescherming, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Emotionele Veiligheid is de basis om goed te kunnen groeien en ontwikkelen, zoals de fundering van
een huis. Een kind kan zich bij ons veilig voelen met verschillende leeftijdsgenootjes en vaste
pedagogisch medewerkers. Persoonlijke Competentie is als een muur van een huis. Dit geldt ook
voor de Sociale Competentie.
Little Stars bouwt samen met het kind aan zijn eigen ‘muren’ binnen onze opvang. Het kind kan
persoonlijk en sociaal groeien en bouwen aan zijn eigen ontwikkeling.
Waarden en normen dekt als begrip onze culturele grenzen en alles wat we belangrijk vinden om als
een persoon je staande te houden in de maatschappij, als een dak op een huis.
TRIPLE P (POSITIVE PARENTING PROGRAMME)
De hierboven genoemde basisdoelen proberen we te bereiken door tevens gebruik te maken van de
`Triple P opvoedmethode. Triple P staat voor Positive Parenting Programme. Een manier van
opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en op een
opbouwende, niet-kwetsende manier om te gaan met het gedrag van kinderen. De basis daarvoor
ligt in een goede communicatie en kinderen laten leren door positieve ondersteuning. Door
complimenten en aanmoediging motiveren de pedagogische medewerkers de kinderen nieuwe
dingen te leren. De zelfredzaamheid van het kind wordt hierbij gestimuleerd en bij moeilijkheden
wordt ondersteuning geboden. Ook wordt ieder kind als uniek beschouwd en wordt er rekening
gehouden met een ontwikkeling in een eigen tempo. Triple P is gebaseerd op de volgende 5
basisprincipes:
1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden. Als een omgeving fysiek veilig is,
kunnen de kinderen ongestoord ontdekken en hoeft er minder verboden te worden of
gecorrigeerd worden. In een stimulerende omgeving bieden de pedagogisch medewerkers
boeiende activiteiten aan de kinderen aan. Wanneer de kinderen zich niet vervelen is er ook
minder kans op negatief aandacht vragen en ongewenst gedrag ontwikkelen.
2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning. Door complimenten en aanmoediging
motiveren de pedagogisch medewerkers nieuwe dingen te leren. Tevens wordt zo de
zelfredzaamheid van een kind gestimuleerd en wordt ondersteuning geboden bij
moeilijkheden.
3. Aansprekende discipline hanteren. Kinderen ontwikkelen zich het best, wanneer de
omgeving duidelijk en voorspelbaar is. Aansprekende discipline betekent dat de pedagogisch
medewerkers duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel en
consequent reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.
4. Realistische verwachtingen hebben van een kind. Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen
manier en op zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerkers hebben geen hoge
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verwachtingen van de kinderen, en geven ze de ruimte om ze op hun eigen tempo te
ontwikkelen. Mits de kinderen hierbij niet te ver achter gaan lopen. Hierbij hanteren de
pedagogisch medewerkers de observatielijsten (van Uk en Puk) als leidraad.
5. Als pedagogisch medewerker goed voor jezelf zorgen. Door op de werkvloer rust en
ontspanning te creëren, dan kunnen de pedagogisch medewerkers makkelijker geduldig,
consequent en beschikbaar zijn voor de kinderen. Indien pedagogisch medewerkers voelen
dat ze onrustig worden of spanning voelen, dan zullen we een collega om hulp vragen of om
het even over te nemen.
Deze vijf basisprincipes zijn uitgewerkt in zeventien verschillende strategieën en
opvoedingsvaardigheden die zich richten op:
1. het versterken van de band tussen pedagogisch medewerker en het kind
a. Tijd en aandacht
b. Praten met kinderen
c. Genegenheid tonen
2. het bevorderen van wenselijk gedrag
a. Prijzen, complimentjes
b. Positieve aandacht
c. Boeiende activiteiten
3. het aanleren van nieuwe vaardigheden bij kinderen
a. Voorbeeldgedrag pedagogisch medewerkers
b. Gebruik spontane leermomenten
c. Vragen, vertellen en voordoen
d. Beloningssysteem
4. het leren omgaan met ongewenst of storend gedrag
a. Duidelijke regels
b. Direct aanspreken
c. Gepast negeren
d. Duidelijke instructies
e. Logische consequenties
f. Even stil zitten
g. Time out

1.2 VISIE

Little Stars is klein en huiselijk en zorgt, geïnspireerd door het positief
opvoeden, dat kinderen de kans krijgen om zelf te ontdekken, te leren
spelen met de nodige stimulans/begeleiding van onze kleine team van
vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers.
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HOOFDSTUK 2: KINDEREN LATEN GROEIEN
2.1 EMOTIONELE VEILIGHEID
2.1.2 SENSITIEVE RESPONSIVITEIT
De pedagogisch medewerker is gevoelig voor de signalen die een kind afgeeft (=sensitiviteit), door
goed te kijken naar het kind en te proberen te begrijpen wat het bedoelt. Ze interpreteert deze goed
en reageert op de juiste manier op deze signalen (=responsiviteit). Dit gebeurt o.a. door veel aandacht
te besteden aan emoties en verhalen van kinderen. Kinderen worden gestimuleerd hun emoties te
uiten door dit ook mee te nemen in dagelijkse activiteiten. Daarmee toont de pedagogisch
medewerker bij het kind aan, dat ze hier begrip voor heeft en het kind hierin ondersteunt. Emoties
zoals bijvoorbeeld verdriet, angst, vreugde en verwarring worden verbaal besproken en benoemd om
te zorgen dat kinderen op jonge leeftijd leren hun emoties te uiten en die van een ander te herkennen
en te begrijpen.
Wanneer een kind bijvoorbeeld huilt als vader weggaat, helpt de pedagogisch medewerker het kind
bij het uiten en verwoorden van gevoelens door de gevoelens te benoemen: “ik zie dat je huilt, wat
is er gebeurd?” Daarbij probeert ze zoveel mogelijk door middel van het stellen van open vragen
erachter te komen wat er bij een kind speelt. Ze geeft een kind hiermee de kans zichzelf te
verwoorden. Dit doet zij zoveel mogelijk zonder in te vullen. Wel helpt zij het kind hiermee wanneer
het nog niet (goed) kan praten: “ik zie dat je huilt, ben je verdrietig?” Voor een kind dat zich nog
niet goed kan verwoorden, zoals een baby, kan het een opluchting zijn dat het begrepen wordt.
Sommige emoties zijn heel duidelijk, gekeken naar gezichtsuitdrukkingen en verbale en non-verbale
communicatie. Een kind voelt zich dan gezien, gehoord en gesteund wanneer een beroepskracht
begrijpt wat er bij het kind speelt: “ik zie dat je boos/verdrietig bent omdat iets niet lukt”. Door het
kind vervolgens te troosten met een aai of een knuffel wordt het gevoel van het kind erkend.
Onze uitgangspunten ten aanzien van Sensitieve responsiviteit:
• Warme ondersteunende aanwezigheid
• Tijdig oppikken van signalen van welbevinden of gebrek hieraan
• Passend reageren op signalen van welbevinden of gebrek hieraan
• Het laten merken aan kinderen dat zij worden opgemerkt
2.1.1 STRUCTUUR EN GRENZEN STELLEN
De pedagogische medewerker maakt de kinderen op een goede manier duidelijk wat zij van de
kinderen in de groep verwacht en hoe ze ervoor zorgt dat de kinderen zich daaraan houden. Ze
gebruikt hierbij een positieve toon en maakt veel (verbaal) contact met de kinderen. Rust en
regelmaat ervaren jonge kinderen, met name baby’s, als een houvast. Vaste routines en rituelen
helpen ze hierbij. Ze weten dan dat de pedagogisch medewerker die voor ze zorgt bijvoorbeeld na
het melk drinken een boekje met ze leest en voor het slapen nog een liedje zingt. Dit biedt
overzicht en veiligheid. Vanuit die veilige wetenschap zullen kinderen zich prettig voelen en zich
daardoor beter ontwikkelen.
Bij ons kunnen kinderen rekenen op het vertrouwde gezicht van de pedagogisch medewerker die
hen op schoot neemt, een flesje geeft, in hun eigen bed legt, een liedje zingt en hen troost als ze
verdrietig zijn. Bij haar voelt de baby zich geborgen en krijgt het de gelegenheid zich te hechten.
De eerste tijd dat de baby bij ons is, zal hij zeker nog moeten wennen. Daar krijgt hij alle tijd voor.
Samen met de ouder(s) bespreekt de pedagogische medewerker vooraf hoe het kind vertrouwd
raakt met het verblijf, hoe het kind en de pedagogisch medewerker elkaar zo goed mogelijk leren
kennen en hoe de dagindeling verloopt. De baby geeft het tempo en het ritme aan.
Op de peutergroep wordt er ook gewerkt met een vast dagritme. Aan het begin van de dag zullen de
volgorde van de activiteiten gezamenlijk benoemd worden zodat zij weten hoe de dag eruit zal
zien. De pedagogisch medewerker gebruikt hierbij dagritmekaarten die bij de start van de dag
worden benoemd. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en kinderen krijgen hierdoor ook inbreng bij het
plannen van de activiteiten gedurende de dag.
Voor elk kind is er een eigen vertrouwde ruimte, een thuisbasis die kinderen (her)kennen als eigen
kamer. De inrichting van de ruimte, waar meubilair, speelmateriaal en kleuren afgestemd zijn op de
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eigen ontwikkelingsfase van de kinderen, biedt geborgenheid. De rijke speelleeromgeving lokt het
spelen uit. Hier leren de kinderen elkaar kennen en raken met elkaar vertrouwd. Ze vinden het fijn
om op elkaars aanwezigheid te kunnen rekenen. In vaste groepen gaan baby’s elkaar herkennen en
ontwikkelen kinderen van een jaar of twee een duidelijke voorkeur voor één of twee
groepsgenootjes; al vanaf de peutertijd ontstaan er vriendschappen.
Naast structuur hebben kinderen ook grenzen nodig. Baby’s tot 5 à 6 maanden kun je niet
verwennen. Daarna is het goed om te beginnen met grenzen stellen. Wanneer een baby begint met
kruipen, is het tijd om regels op te stellen. Waar mag de baby wel aan komen en waar moet hij
afblijven? De pedagogische medewerker leert het kind van baby af aan dat er grenzen zijn rondom
eten, spelen, etc. Zo wordt het kind geleerd dat met speelgoed wordt gespeeld en eten wordt
gegeten en niet gegooid. Een ander voorbeeld is dat het kind wordt geleerd eten naast het bord te
leggen als hij dit niet wil, in plaats van de op grond te gooien. Zij geeft hierbij het goede voorbeeld
door voor te doen hoe je bijvoorbeeld met blokjes kunt bouwen, in plaats van ermee te gooien. De
pedagogisch medewerker is consequent, doortastend en respectvol in het stellen van grenzen.
Naarmate kinderen opgroeien, wordt hun ervaringswereld groter. Het kinderdagverblijf is
vertrouwd, ze zijn gewend aan de andere kinderen en volwassen om zich heen. Hun draagkracht
wordt groter en ze kunnen meer nieuwe ervaringen aan. De pedagogisch medewerker ondersteunt
de kinderen in het naleven van de omgangsregels om de structuur te waarborgen. De pedagogisch
medewerker leert kinderen bijvoorbeeld pas van tafel te gaan als alle kinderen klaar zijn met eten.
Hetzelfde geldt voor het starten met eten; we wachten op elkaar en eten pas als alle kinderen een
bordje hebben. Op deze manier leren kinderen niet alleen de structuur maar ook dat ze binnen de
dagstructuur rekening met elkaar houden. Kinderen wordt ook uitgelegd waarom deze afspraken
worden gemaakt. De pedagogisch medewerker legt de nadruk op het gewenste gedrag, door dit te
benoemen en niet het ongewenste gedrag, bijvoorbeeld: “Zullen we even wachten tot Pim ook
klaar is met eten? Dan kunnen we samen de tafel afruimen” Of Tim (3) is boos. Hij heeft een te
moeilijke puzzel gepakt en krijgt hem niet gemaakt. In zijn frustratie gooit hij de puzzel op de
grond. Pedagogisch medewerker: “Ik snap best dat je er boos van wordt dat de puzzel niet lukt. Op
de grond gooien is geen goede oplossing want dan gaat de puzzel stuk. Zullen we de puzzel samen
proberen?” Op deze manier maakt de PM’er aan Tim duidelijk dat boos worden mag, maar dat Tim
dit voortaan op een andere manier kan uiten.
Onze uitgangspunten ten aanzien van structuur en grenzen stellen
• Duidelijk maken wat je verwacht
• Tijdig en consequent stellen van grenzen
• Structureren en organiseren van activiteiten, situaties en taken, waardoor kinderen het kunnen
overzien en succesvol voltooien.
• Corrigeren volgens de Triple P methode
2.1.3 RESPECT VOOR DE AUTONOMIE
Ieder kind heeft een duidelijke plaats binnen de groep en voelt zich daardoor gewaardeerd. De
pedagogisch medewerker ziet en erkent alle kinderen in de groep als individuen. Dit start al bij de
kring (of bij de baby’s tijdens het eerste eetmoment) waarbij met behulp van een liedje alle namen
van de kinderen worden genoemd (het “goedemorgen- liedje”). Ook laat de pedagogische
medewerker merken de kinderen goed te kennen door individuele kenmerken te noemen (zoals de
thuissituatie of voorkeuren). Ze waardeert alle kinderen om wie zij zijn. Op de babygroep weet de
pedagogisch medewerker bijvoorbeeld welk kind graag knuffelt of welk kind liever zelfstandig op de
grond speelt. Ook is bekend wat bijvoorbeeld de eet-of slaapgewoontes zijn van een kind. Baby’s
krijgen bijvoorbeeld hun favoriete knuffel mee naar bed.
De pedagogische medewerker heeft oog en oor voor de eigenheid van ieder kind. Zij gaat respectvol
en liefdevol met kinderen om en schept de voorwaarden waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn, zich
prettig en ontspannen voelt. Als een kind bijvoorbeeld zijn bekertje met melk laat omvallen, reageert
de pedagogische medewerker daar niet boos op, maar zegt bijvoorbeeld: “Is je bekertje omgevallen,
dat geeft niet. Ik schenk wel melk bij”. Op deze manier krijgt het kind ook niet het gevoel dat er
geen ruimte is voor ongelukjes of fouten en wordt de nadruk ook niet gelegd op de zwaktes in
ontwikkeling van kinderen. Dit schept ook een ruime leeromgeving voor kinderen, waarin vallen en
opstaan een normaal onderdeel van het leerproces is.
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Vanaf anderhalf jaar voelen kinderen zich steeds onafhankelijker en door een toename van
vaardigheden willen ze veel graag zelf doen en onderzoeken. Dit betekent ook dat ze zelf dus hun
boterham willen ‘smeren’, schoenen aandoen, maar ook mee willen helpen met was vouwen. De
pedagogisch medewerker geeft ruimte aan de kinderen om zelf te ontdekken. Ze stimuleert actief
dat kinderen zelf ervaringen opdoen, experimenteren en zich spelenderwijs ontwikkelen tot
zelfstandige, sociale, unieke mensen. Kinderen die van nature afwachtend zijn, worden
gestimuleerd om te gaan ontdekken door bijvoorbeeld aan te geven dat ze eraan mogen voelen en
ruiken (de zintuigen te laten gebruiken) of door de verschillende mogelijkheden voor te doen. We
moedigen ze aan, prijzen hun initiatieven en accepteren en waarderen hun oplossingen en ideeën.
We troosten ze als het even niet meezit. De pedagogische medewerker begeleidt hiermee het kind
in zijn ontwikkelingen en ondersteunt in de ontwikkeling naar zelfstandigheid zonder daarin de
eigenheid van het kind aan te tasten. Het kind geeft zelf aan wanneer het ergens aan toe is.
Voorbeeld: Lina (3) komt met haar schoenen naar de PM’er toe en zegt dan dat zij ze niet aan
krijgt. Samen met Lina gaat de PM’er zitten en stimuleert Lina om het zelf te doen. Als het Lina
lukt, geeft de PM’er een compliment. De keer daarop komt Lina naar de PM’er toe met haar
schoenen al aan, al zitten ze aan de verkeerde voet. De PM’er geeft Lina een compliment en
terwijl de PM’er bij Lina blijft, trekt deze haar schoenen nu goed aan. De keer daarop komt Lina
trots laten zien dat zij helemaal zelf haar schoenen goed aan kan doen!
Kinderen krijgen ook de ruimte om zelf oplossingen te bedenken voor problemen. Wanneer een kind
zelf een ‘probleem’ oplost, zal hij trots op zichzelf zijn en dit vergroot het zelfvertrouwen. Op de
peutergroep vraagt de pedagogische medewerker de kinderen bijvoorbeeld ook regelmatig mee te
denken over activiteiten en benoemt ze de talenten van de kinderen. Op de babygroep laat de
pedagogisch medewerker de baby zelf ontdekken en volgt zij het tempo van het kind. Haar nabijheid
is hierbij belangrijk. Zij is er altijd als veilige, vertrouwde baken, voor een knuffel en om te laten
weten hoe trots zij is op het kind en om het kind op te vangen als het even niet lukt. Bijvoorbeeld
een kind wat niet zelf zijn sokken aan krijgt; “Lukt het niet je sokken aan te krijgen? Zal ik jou dan
helpen, dan doen we het samen”.
Tot slot biedt de pedagogische medewerker ook ruimte om kinderen zelf keuzes te maken.
Bijvoorbeeld op de peutergroep waar kinderen zelf mogen kiezen in welke hoek zij willen spelen.
Onze uitgangspunten ten aanzien van respect voor de autonomie:
• Erkennen en waarderen van kinderen als individu met eigen ideeën en perspectieven
• Geven van ruimte aan het kind om zelf dingen te doen
• Geven van keuzes aan kinderen
• Verwoorden van het perspectief van het kind
• Uitspreken van waardering voor de ideeën en initiatieven van kinderen
• Overleggen met kinderen (wat willen zij graag)
• Vragen om medewerking aan kinderen
2.1.4 PRATEN EN UITLEGGEN
De hele dag door communiceert de pedagogische medewerker met de kinderen. Zowel verbaal als
non-verbaal. De pedagogische medewerker benoemt wat ze ziet, doet en wat er gebeurt.
Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je in je ogen wrijft en gaapt, ben je soms een beetje moe?”. Als het tijd is
om te slapen, benoemt de pedagogische medewerker dat het bedtijd is en kinderen bijvoorbeeld
eerst een slaapzak aan krijgen en dan naar bed gaan. Ook gaat ze steeds na of ze de intentie van de
kinderen goed begrepen heeft. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je in verschillende bakjes kijkt, ben je op
zoek naar iets?”. Ze past zich aan, aan het begripsniveau en de interesse van de kinderen.
Kinderen worden door de pedagogisch medewerker bij naam genoemd, ze spreekt op vriendelijke
toon, is warm en hartelijk en maakt hierbij oogcontact met de kinderen door bijvoorbeeld door de
knieën te gaan. De pedagogisch medewerker laat duidelijk merken dat ze het fijn vindt om de
kinderen te zien. Dit doet ze door de kinderen te groeten en enthousiast te reageren op hun komst.
Bijvoorbeeld: ”X (naam kind), wat leuk dat je er weer bent, ik was al op je aan het wachten!”. De
beroepskracht neemt de tijd voor wat “quality time” met ieder kind. Een kind krijgt dan bijvoorbeeld
tijdens de verzorgingsmomenten (bij verschoning, flesje, naar bed gaan) de volle aandacht.
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Op de babygroep communiceren de pedagogische medewerkers met de baby’s door op signalen van
de baby’s te reageren, bijvoorbeeld door zelf ook geluidjes te maken, ze aan te raken en door
gezichtsuitdrukkingen en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s. Ook
communiceren zij door bijvoorbeeld tijdens het verschonen duidelijk te benoemen wat er gebeurt.
Op den duur weet een baby wat er gebeurt of gaat gebeuren. Op deze manier weet een baby waar
het aan toe is, wat vertrouwen geeft en veiligheid biedt.
Onze uitgangspunten ten aanzien van praten en uitleggen:
• Kwaliteit en kwantiteit waarin gesproken wordt met kinderen
• Uitleg aan de kinderen wat er gaat gebeuren, en wat je zelf doet of gaat doen
• Luisteren naar vragen of verhalen en hierop reageren
• Verwoorden van intenties, behoeftes, en gevoelens van kinderen
• Voeren van gesprekken met de kinderen in de vorm van dialoog praten en luisteren afwisselen
• Vragen naar gedachtes, gevoelens en behoeftes van de kinderen
2.1.5 VASTE EN VERTROUWDE GEZICHTEN
Een vertrouwde en veilige omgeving is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind.
Stabiliteit is hierbij voor het kind van belang. Naast het bieden van vaste groepen, vaste ruimten en
een vast dagritme dragen vaste gezichten hieraan bij.
Op iedere groep wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers. Deze
pedagogisch medewerkers van de stamgroepen zijn ook het aanspreekpunt voor de
ouder(s)/verzorger(s). Naast de vaste pedagogisch medewerkers kunnen vaste invallers worden
ingezet om bijvoorbeeld vakantie of ziekte op te vangen.
Daarnaast waarborgen we de verplichting vanuit de wet, dat een kind tot de leeftijd van 1 jaar
maximaal twee vaste gezichten heeft, en een kind vanaf de leeftijd 1 jaar maximaal 3 vaste
gezichten heeft. Naast deze vaste gezichten kan er een vertrouwde pedagogisch medewerker
aanwezig zijn. De regelgeving waarborgen we onder andere door vaste gezichten niet gelijktijdig op
vakantie te laten gaan, de andere vaste gezicht(en) te vragen om extra te werken of te ruilen in
werkdagen tijdens vakantie van een collega en eventueel in het uiterste geval en indien mogelijk
vragen we ouders of ze bepaalde dagen kunnen ruilen zodat hun kind opgevangen wordt op
werkdagen van de andere vaste gezicht.
Ondanks bovenstaande inspanningen kan bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld
(langdurige) ziekte van medewerkers of het samenvallen van ziekte en vakantie, het voorkomen dat
er geen vast gezicht aanwezig is. Er wordt dan een vaste inval aangewezen als vervangend vaste
gezicht voor de periode dat de calamiteit zich voor doet. Door de kleinschaligheid van Little Stars
kennen alle ouders, kinderen en PM’ers elkaar. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die
van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij
alledaagse opvoedproblemen.
We maken onderscheid tussen onverwachtse kortdurende ziekte, waardoor er acuut geen vast
gezicht beschikbaar is. Hierbij wordt de werkwijze van stappenplan 1 gehanteerd. Bij langdurige
afwezigheid (langer dan 4 werkdagen) in verband met ziekte, vakantie of ander verlof wordt de
werkwijze van stappenplan 2 gehanteerd.

Stappenplan 1: Bij kortdurende ziekte van een vast gezicht:

1. Eén van de andere vaste gezichten wordt opgeroepen om te werken indien deze normaal
gesproken niet werkzaam zijn op deze dag(-en).
2. Mocht dit vaste gezicht niet in staat zijn te werken dan wordt in ieder geval een vertrouwd
gezicht op de groep ingepland, voor elke groep is er een inval vast gezicht aangewezen, die
op de groep werkzaam zal zijn indien de vaste gezichten niet aanwezig kunnen zijn door
onvoorziene omstandigheden. Op deze wijze is de emotionele veiligheid van de kinderen
gewaarborgd omdat zij altijd beschikken over een vertrouwd gezicht op de groep.

Stappenplan 2: Bij langdurige afwezigheid door vakantie of langdurige ziekte van een vast
gezicht:

1. Eén van de inval vaste gezichten wordt aangewezen als vervangend vast gezicht voor een
bepaalde periode.
2. De ouders worden op de hoogte gesteld doormiddel van een nieuwsbrief wie het vaste
gezicht is gedurende de periode, dat het andere vaste gezicht afwezig is. Hierbij wordt
duidelijk gemaakt om welke periode het gaat.
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2.1.6 MENTORSCHAP
Ieder kind heeft een mentor. Een mentor is een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep.
Bij de intake wordt besloten wie de mentor van het kind wordt. Dit wordt mondeling gecommuniceerd
naar de ouder/verzorger. Bij wijzigingen wordt dit (eerst mondeling met de ouder) en dan per mail
of via de nieuwsbrief bekend gemaakt. De mentor bespreekt 1 keer per jaar de ontwikkeling van het
kind met de ouders en is het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden.
Taken die onder het mentorschap vallen zijn:
- Bijhouden van het kinddossier (observaties, handelingsplannen, intakeformulieren en
overige formulieren) in de kind gegevensmap
- Bijhouden van contactgegevens
- Observaties uitvoeren en actueel houden
- Eventuele ontwikkelingspunten binnen een teamvergadering naar voren brengen. Of
eventueel met de pedagogisch coach bespreken
- Minimaal 1x per jaar aan de hand van de observatie een oudergesprek aanvragen met
ouders.
- Overdracht naar de basisschool en/of BSO
- Knutselwerkje maandelijks in de knutselmap van elk kindje stoppen zodat hij/zij als het
vier jaar wordt een leuk overzicht heeft van alle gemaakte werkjes.
2.1.7 WENNEN EN AFSCHEID NEMEN
Het is voor kindjes altijd even wennen aan het drukke bestaan op een kinderdagverblijf. Vanuit de
rustige huiselijke sfeer belanden ze ineens op een groep met andere kindjes en pedagogisch
medewerkers die ze nog niet kennen. We zorgen er natuurlijk voor dat de rust zoveel mogelijk
gewaarborgd blijft, maar er zijn soms toch veel kindjes aanwezig wat een behoorlijke indruk kan
maken op een nieuw kindje. Ook een nieuwe ruimte, nieuwe geuren en natuurlijk de nieuwe
gezichten zijn factoren waaraan het kindje moet wennen. Vaak is het ook voor de ouders moeilijk
om hun kindje in vreemde handen achter te laten. Little Stars vindt het dan ook belangrijk dat de
kinderen en de ouders op een goede en rustige manier aan het kinderdagverblijf wennen. Op deze
manier kunnen ze zich veilig en vertrouwd voelen en wordt het kinderdagverblijf een tweede thuis
voor de kindjes.
Little stars maakt onderscheid in het externe en intern wenbeleid. Het externe wenbeleid beschrijft
de wenprocedure voor kinderen die nieuw instromen bij Little Stars. Het interne wenbeleid
beschrijft de doorstroming van kinderen die al opgevangen worden bij Little Stars van de ene groep
naar de andere groep.
2.1.7.1 HET EXTERNE WENBELEID
Wanneer de plaatsingsovereenkomst is getekend en de plaatsing van het kind definitief is, neemt de
pedagogisch medewerker van de groep waarop het kind opgevangen zal worden, contact op met de
ouders om een intakegesprek en wendagen in te plannen. Wij proberen de wenkinderen op minder
drukke dagen in te plannen, zodat het kind rustig kan wennen en er niet afgeweken hoeft te worden
van de pedagogisch medewerker-kind ratio. Er komen maximaal twee externe wenkinderen per groep
wennen. Hierbij geldt dan wel dat er niet af mag worden geweken van de BKR.
De wenperiode wordt verdeeld over minimaal drie keer.
- 1e wendag: De eerste keer komt het kindje ongeveer 1 uur samen met een ouder. De intake
wordt dan ook afgenomen. Formulier wordt op de groep met de ouder ingevuld en kindje
speelt op de groep.
- 2e wendag: De tweede keer komt het kindje 2-3 uur (in samenspraak met de ouders) wennen
met ongeveer een half uur samen met een ouder
- 3e wendag: De derde keer 3-4 uur of langer zonder ouder. De ouder geeft een overdracht en
verlaat dan de groep.
Dit zijn de richtlijnen. Vaak wordt er per kind gekeken naar de wenperiode en wordt deze samen met
de ouders ingericht. Het hangt ook per kind af hoe snel of langzaam de wenperiode gaat. Er kan
natuurlijk altijd worden afgeweken van bovenstaande richtlijnen.
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2.1.7.2 HET INTERNE WENBELEID
De wenperiode ziet er als volgt uit;
- 1e wendag; Het kind komt gedurende 1 uur wennen, in eerste instantie samen met een
pedagogisch medewerker van de ‘oude’ groep. De pedagogisch medewerker bespreekt de
intakegegevens en bijzonderheden van het kind met één van de vaste pedagogisch
medewerkers van de nieuwe groep. Na zo’n 10 minuten verlaat de ‘vertrouwde’ pedagogisch
medewerker de groep;
- 2e wendag; Het kind komt gedurende 2 uur wennen, het wordt door de ‘vertrouwde’
pedagogisch medewerker naar de nieuwe groep gebracht, de pedagogisch medewerker geeft
een overdracht aan de collega’s, neemt afscheid en gaat direct weer weg;
- 3e wendag; Het kind komt gedurende een halve of een hele dag wennen, de ouders brengen
hun kind rechtstreeks naar de nieuwe groep zodat ook zij de pedagogisch medewerkers beter
kunnen leren kennen. Afhankelijk van het verloop van de dag, kan het kind een halve of een
hele dag blijven.
Ook hierbij geldt dat wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of pedagogisch medewerkers van mening zijn
dat het kind meer of minder wentijd nodig heeft, hierover afspraken worden gemaakt. Er komen
maximaal 2 wenkinderen per groep wennen. Ook hier geldt dat er niet af mag worden geweken van
de BKR.
2.1.7.3 AFSCHEID NEMEN
Als het dan zo ver is dat het kind de mooie leeftijd bereikt van 4 jaar, dan is het natuurlijk groot
feest en zullen wij dit uitgebreid vieren met het kind op de groep. Evenals de traktatie op
verjaardagen vragen wij alle ouders om een gezonde traktatie mee te nemen. U kunt altijd bij ons
terecht voor ideetjes en tips.
Bij het verlaten van ons kinderdagverblijf krijgt u als ouder een map mee met alle observaties, een
(kopie) overdracht formulier voor de basisschool, eventueel de knutselwerkjes en andere leuke
dingen.
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2.2 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede ontwikkeling, zoals de motorische
ontwikkeling, de creatieve vaardigheden, de cognitieve vaardigheden en taalvaardigheden.
Pedagogisch medewerkers sturen en sluiten aan bij de belevingswereld van een kind. Door goed te
observeren en gebruik te maken van een observatieformulier als handvat, zien pedagogisch
medewerkers wat een kind nodig heeft om zijn persoonlijke competenties verder te kunnen
ontwikkelen.
De pedagogisch medewerker stelt zichzelf gedurende haar werk op de groep vraag: Hoe kan ik de
ontwikkeling van het kind stimuleren en aan de hand van het antwoord op deze vraag stelt zij een
activiteitenplan op dat hierbij past.
Het is belangrijk dat je aansluit bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van een kind. Een
baby laat je bijvoorbeeld voelen aan de speeltjes of materialen waar hij naar kijkt. Een peuter mag
bijvoorbeeld kiezen welk boekje de pedagogisch medewerker gaat voorlezen.
Door de ervaringen van een kind te benoemen (‘je vindt dat leuk hé?’) en de pogingen van het kind
aan te moedigen (‘wat kun jij dat goed!’) stimuleer je een kind om zijn ervaringen uit te breiden en
nieuwe dingen te blijven proberen. Je kunt een kind ook aanmoedigen door zelf deel te nemen aan
een activiteit.
Stimuleren vereist meer dan alleen het aanbieden van stimulerende materialen. Het is belangrijk
het kind aan te moedigen ermee aan de slag te gaan. Je kunt een kind ook uitdagen iets nieuws te
proberen of het op een andere manier te doen.
Bij de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling hebben wij de onderstaande uitgangspunten
voor de houding van de pedagogisch medewerkers:
• Ontwikkelingsstimulering
• Stimuleren van de persoonlijke competenties afgestemd op de aandacht interesse
ontwikkelingsniveau en toestand van het kind
• Bieden van extra activiteiten voor het stimuleren van de ontwikkeling
• Het meespelen met de kinderen en met hen in gesprek gaan
• Richten van de aandacht op nieuwe activiteiten, spelmateriaal en die nieuwe
mogelijkheden van spelmateriaal
• Aangrijpen van ongeplande leermomenten
2.2.1 MOTORISCHE VAARDIGHEDEN
De lichamelijke en motorische ontwikkeling in het eerste jaar van een kind gaat razendsnel. Het
kind heeft hierbij een veilige ruimte, grenzen, vertrouwen en aanmoediging nodig. Ze leren hun
eigen mogelijkheden kennen door te onderzoeken en te spelen. We stimuleren kinderen om op
eigen benen te staan. We bieden hiervoor uitdagende materialen en spelen in op hun initiatieven.
De ruimte waarin de kinderen worden opgevangen dient zo te zijn ingericht dat het de kinderen
uitnodigt om te gaan spelen en iets nieuws te ontdekken. Baby’s kunnen spelen op de grote mat op
de grond of in de spiegelhoek. Ze kunnen gebruik maken van het kleurrijke babyspeelgoed. Baby’s
worden door de medewerker gestimuleerd om te grijpen of materiaal vast te pakken, bijvoorbeeld
door een speelmobiel op een kleedje te leggen waar het kind dan onder ligt. De pedagogisch
medewerker op de babygroep stimuleert de baby tot ‘spiegelen’. Dit doet zij door bijvoorbeeld haar
tong uit te steken of haar neus op te halen. De baby leert door voorbeelden en doet dit dan na.
Door het enthousiast reageren van de pedagogisch medewerkers als het kind voor het eerst staat,
krijgt het kind zelfvertrouwen en wordt hij trots op zichzelf. Tegelijkertijd houdt de pedagogisch er
rekening mee dat ze bijvoorbeeld niet te overweldigend reageert en daarmee het kind afschrikt.
Beroepskrachten kunnen de zintuigelijke ontwikkeling van baby’s prikkelen door middel van
spelmateriaalkeuze en de wijze van aanbieden van materialen. Bijvoorbeeld door de baby’s te
stimuleren om met instrumenten, rammelaars, blokjes en voelboekjes gerichte bewegingen te
maken. De hand- en oogcoördinatie wordt hiermee gestimuleerd. Ook met knutselen krijgen de
allerkleinste te maken. Ze leren hoe verf, scheerschuim, klei en zand voelt.
Buitenspelen is voor de motorische ontwikkeling heel belangrijk. Onze buitenruimte is zodanig
ingericht dat er ook speelmogelijkheden voor de allerkleinsten zijn. Zo is er kunstgras aangelegd
waarop kinderen kunnen kruipen en rollen.
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In de peuterleeftijd wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek belangrijker. Zij gaan meer spelen
met kleinere voorwerpen, ze spelen met bouwstenen, ze puzzelen en knutselen etc. Dit kan tijdens
het vrij spelen, maar de peuterleeftijd leent zich ook al heel goed om gerichte activiteiten aan te
bieden. Met behulp van een themaplanning worden dagelijks gerichte activiteiten aangeboden die
zich onder meer op de motorische ontwikkeling van kinderen richt, bijvoorbeeld middels
‘Beweegkriebels’, een methode voor ontwikkelingsgericht bewegen. Denk hierbij aan liedjes als
“hoofd, schouders, knie en teen” waarbij de kinderen de lichaamsdelen die genoemd worden
aanraken.
Op de volgende wijze wordt de motorisch vaardigheden specifiek gestimuleerd:
• Het aanbieden van stimulerende materialen zoals:
o Sensomotorische materialen
o Blokken en ander constructiemateriaal
o Ballen
o Buitenspeelmateriaal
• Het aanbieden van stimulerende activiteiten zoals:
o Buiten spelen
o Knutselactiviteiten
o Sensomotorische activiteiten
o Beweeg en dans spellen
2.2.2 CREATIEVE VAARDIGHEDEN
Een kind dat zich creatief ontwikkelt, ontwikkelt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.
Het aanbieden van creatieve activiteiten stimuleert naast de creativiteit en fantasie ook de ooghand-coördinatie (de fijne motoriek). Door het aanbod aan verschillende creatieve materialen en
technieken doet een kind allerlei ervaringen op met zijn zintuigen. Dit begint al op de babygroep.
De baby’s en dreumesen krijgen de gelegenheid materialen en structuren te ontdekken en voelen,
denk hierbij bijvoorbeeld aan vingerverven.
Materialen kunnen onder andere tijdens het buitenspelen worden verzameld (zoals bladeren,
vogelveren). De kinderen worden ervan bewust gemaakt dat oude verpakkingen zoals melkpakken,
eierendozen en toiletrollen hergebruikt kunnen worden als knutselmaterialen en dus niet
weggegooid hoeven te worden. Hiermee worden ze al jong milieubewust gemaakt.
De pedagogisch medewerkers laten kinderen (met name na de activiteit) zelf nadenken over wat zij
gedaan of gemaakt hebben en zichzelf verwoorden: "Wat heb je geschilderd? Welke kleuren heb je
gebruikt?” Het kind wordt hierbij uitgedaagd om zelf een oplossing te bedenken: “Lukt het niet?
Wat kan je nu doen?" Het kind doet het meeste wat het kan zelf waardoor zijn zelfredzaamheid
wordt aangesproken. Een kind dat zijn eigen verfschort niet dicht krijgt, kan een ander kind vragen
om hem te helpen. Dit bevordert tevens het sociale contact onderling. De pedagogisch medewerkers
dragen uit dat bij het creatieve proces, het proces op zich het belangrijkst is, belangrijker dan het
eindproduct of het uiteindelijke resultaat.
Naast knutselactiviteiten wordt de creatieve ontwikkeling van kinderen middels het spelen in
speelhoeken gestimuleerd. De huis- of poppenhoek is de plek voor het ontstaan van rollen-en
fantasiespel. De pedagogisch medewerker zal ook meespelen tijdens rollen-en fantasiespel om
verdieping aan te brengen in het spel.
Knutselwerkjes worden ter illustratie op de groep gehangen, zodat de kindjes trots kunnen zijn op
hun creatie. Na afloop van een bepaald thema gaan een deel van de knutselwerkjes mee naar huis
en een deel in het kinddossier (wat meegegeven wordt als het kind de opvang verlaat).
Op de volgende wijze wordt de creatieve vaardigheden specifiek gestimuleerd:
• Het aanbieden van stimulerende materialen zoals:
o Sensomotorische materialen
o Geluid producerende materialen
o Fantasievol speelmateriaal
• Het aanbieden van stimulerende activiteiten zoals:
o Buiten spelen
o Knutselactiviteiten
o Sensomotorische activiteiten
o Dans en muziek activiteiten
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2.2.3 COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
Bij de cognitieve ontwikkeling leren kinderen om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te
slaan en om deze verworven vaardigheden en kennis op een later tijdstip weer te kunnen gebruiken
of toe te passen. De pedagogisch medewerker stimuleert de cognitieve ontwikkeling van kinderen
spelenderwijs. De kinderen komen zo in aanraking met allerlei verschillende situaties in hun
omgeving en verkennen deze omgeving door middel van kijken, horen, ruiken, proeven, voelen en
door van alles uit te proberen.
Cognitie is niet iets wat direct zichtbaar is voor de buitenwereld. Maar doordat een baby
bijvoorbeeld gebruik maakt van bepaalde geluiden, gezichtsuitdrukkingen of motorische
gedragingen, kan hij wel duidelijk maken dat hij nieuwe kennis heeft opgedaan. Kinderen leren
door herhaling en dat start met reflex. Vanaf 3 maanden doen kinderen niet iets met voor bedachte
rade, maar ontstaat er een reflex. Zij ervaren iets en reageren reflexmatig hierop. Dit leidt tot een
bepaald effect en door dit te herhalen leert het kind een effect van een handeling, beweging of
reactie.
Vanaf 6 maanden leert het kind nadenken over handelingen en kan de baby doelmatig acties
ondernemen bijvoorbeeld door zijn hand uit te rijken naar een speeltje. De pedagogisch
medewerker speelt hierop in door ervoor te zorgen dat er voldoende speelgoed binnen handbereik
van de baby ligt. Daarna start de fase waarin een kind leert begrijpen dat als je voorwerp onder een
doek verstopt dat deze dan niet echt verdwenen is, maar nog aanwezig is. De pedagogisch
medewerker kan hierop aansluiten door bijvoorbeeld kiekeboe-of verstopspelletjes te doen.
Een groot onderdeel van de cognitieve ontwikkeling, is de taal. Door geluidjes te herhalen die
kinderen maken, stimuleert de pedagogisch medewerker tot communicatie. Op deze manier wordt
op babyniveau ‘gesproken’.
Tussen het eerste en tweede levensjaar gaat het kind veel meer van de wereld ontdekken dan in
het eerste levensjaar. Het kind kan kruipen en lopen en de leefwereld wordt zo dus ook een heel
stuk groter voor het kind. Een van de grootste ontwikkelingen is dat een kind een beeld kan
vasthouden in zijn hoofd. Op de groep wordt ook hierop ingespeeld door met dagritmekaarten te
werken. Hiermee geeft de pedagogisch medewerker een verbeelding van een gebeurtenis. Het
geheugen zal zich langzaam beetje bij beetje steeds verder ontwikkelen en steeds sterker worden.
Tussen het tweede en derde levensjaar leert een kind de begrippen oorzaak en gevolg kennen. Als
het bijvoorbeeld eten van tafel gooit dan wordt het een rommeltje op de grond. Als het water over
zichzelf gooit dan worden hij nat en dat voelt niet zo prettig. Tegelijkertijd kan een kind de
werkelijkheid en fantasie nog niet van elkaar onderscheiden. Een pedagogisch medewerker kan dit
proces ontwikkelen door bijvoorbeeld verschillende kleuren verf klaar te leggen, de kinderen dit te
laten mengen en te kijken wat er gebeurt. Zij reageert hier dan op met: “Wauw! Als je blauw met
geel mengt, dan wordt dat groen! Het lijkt wel of je kan toveren!”.
Tijdens dit jaar ontwikkelt het kind zich steeds verder en kan je steeds meer met het kind gaan
praten over de zaken waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld als ze aan het spelen of eten zijn. Ook
imitatiegedrag komt veel voor tijdens deze leeftijd. De kinderen willen dan ook de baby in bad doen
of het eten voorbereiden. Op de peutergroep zijn er verschillende speelhoeken waar kinderen
volwassenen kunnen imiteren. Ook zijn er verkleedkleren om bijvoorbeeld politieagent te zijn of
juist de dokter. En werkelijkheid en fictie lopen dan ook nog wel eens door elkaar heen. Het kind
heeft nog niet helemaal het volle besef van wat echt is en wat niet.
Op de volgende wijze wordt de cognitieve vaardigheden specifiek gestimuleerd:
• Het aanbieden van stimulerende materialen zoals:
o Sensomotorische materialen
o Geluid producerende materialen zoals rammelaars voor de jongste kinderen
o Oorzaak-gevolg speelmateriaal, materialen dat kan bewegen, rollen of omvallen
o Puzzels
o Vormenstoof
o Fantasievol speelmateriaal
• Het aanbieden van stimulerende activiteiten zoals:
o Gesprekjes aangaan met kleine vraagstukken
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o
o
o
o

Denkspelletjes
Activiteiten vanuit het VVE programma
Kleine opdrachten geven
Kiekeboe en verdwijnspelletjes voor de baby’s

2.2.4 TAALVAARDIGHEDEN
Tijdens de eerste vier jaar maken de kinderen een snelle ontwikkeling door op het gebied van de
taal. Van het maken van de eerste prille geluidjes tot het zeggen van hele zinnen. De omgeving van
het kind lijkt hier van grote invloed te zijn. Wij hechten er waarde aan dat de pedagogisch
medewerkers goed communicatief zijn onderlegd en de Nederlandse taal goed beheersen. Taal kan
worden gezien als hulpmiddel bij de andere ontwikkelingen
De pedagogisch medewerker wordt verondersteld veel aandacht te besteden aan de verbale
communicatie. Dit kan zowel individueel als in de groep. Kinderen leren namelijk ook veel van
elkaar. Om ook met de kinderen in de groep een prettige sfeer te bewaren wordt bijvoorbeeld
samen gezongen of voorgelezen. Voorlezen wordt op een interactieve manier gedaan. Een
medewerker wijst bijvoorbeeld iets in het boekje aan en vraagt de kinderen wat er gebeurt.
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die aanzetten tot taalverrijking. Naast
zingen en voorlezen zijn andere voorbeelden hiervan: het aanbieden van knutselactiviteiten waarbij
(thema specifieke) woorden worden besproken en het verwoorden van (spel)ervaringen etc. De
pedagogisch medewerker benadert kinderen op een taalrijke manier door te benoemen wat ze doet,
ziet en hoort. Bijvoorbeeld: “Ik ga naar de keuken om het eten te halen.” Als zij terugkomt dan
zegt ze bijvoorbeeld: ”Kijk, ik heb het dienblad met eten bij me, wat eten we vandaag?”
Op de babygroep wordt er wordt veel non-verbale taal gebruikt door middel van handgebaren of
gezichtsuitdrukkingen. Baby’s leren taal doordat de medewerkers alle handelingen benoemen: “Ik
til je op en dan krijg je een flesje.” De pedagogisch medewerker kan er ook voor kiezen om het
fruit aan tafel te schillen en dan te benoemen welk fruitsoort ze nu gaat schillen of wat voor kleur
het fruit heeft. Pedagogisch medewerkers reageren op geluidjes van kinderen door zelf ook geluiden
te maken en korte woorden zelf te herhalen. Ook worden kinderen aangemoedigd om zelf te
praten, bijvoorbeeld door naar een bal of pop te wijzen en te vragen wat dat is of wat er gebeurt.
Op de volgende wijze wordt de taalvaardigheden specifiek gestimuleerd:
• Het aanbieden van stimulerende materialen zoals:
o Boekjes
o Muziek
• Het aanbieden van stimulerende activiteiten zoals:
o Interactief voorlezen
o Liedjes zingen
o Veel praten, uitleggen en benoemen
o In gesprek gaan met kinderen
o Ondersteunen in grammaticagebruik
2.2.5 ONTWIKKELEN VAN IDENTITEIT EN ZELFVERTROUWEN
Positief belonen is het begin van het vertrouwen dat het kind zelf dingen kan maken, ondernemen,
bedenken en doen. Omdat elk kind uniek is wordt ook hier de individuele aanpak vereist en zullen
wij elk uniek kind positief belonen bij gewenst gedrag en op het moment dat het dingen heeft
bereikt. Elk kind krijgt een eigen bakje waar zijn spullen in liggen (ook de knuffel/speen). Wij
stimuleren de kinderen daarom veel zelf te doen en mee te helpen waar het kan. Het kind moet bij
ons het gevoel krijgen dat hij of zij deel uitmaakt van een groep, maar bovenal gezien wordt als
een individu met al zijn of haar unieke gaven.
2.2.6 KINDEREN EN SEKSUALITEIT
Lichamelijk contact is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Dat uit zich o.a. in het knuffelen
en op schoot laten zitten van kinderen.
Als kinderen met water spelen, blijft minimaal een onderbroekje of luier aan.
De zelfstandigheid bevorderen is een belangrijk uitgangspunt. Wij stimuleren de kinderen om hun
eigen billen te vegen. Als er hulp geboden moet worden (bijvoorbeeld omdat de arm van het kind nog
te kort is), dan bieden wij dat.
16

Onder kindermishandeling verstaan wij: elke vorm van voor het kind bedreigende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen met wie het
kind in een afhankelijkheidsrelatie staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt
berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind in de vorm van fysiek letsel en/of psychische
stoornis.
Uitgangspunten:
! De belangen van het kind staan centraal.
! De privacy van zowel kinderen als ouders wordt door de directrice/pedagogisch
medewerker van Little Stars gerespecteerd.
! Bij het handelen in een situatie waarbij mishandeling aan de orde is, wordt zorgvuldig
omgegaan met de persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers van deze kinderen.
! Wanneer een vermoeden bestaat dat er sprake is van mishandeling in welke vorm dan
ook, wordt dit besproken met de houder en de aandacht functionaris.
! Wij zullen de meldcode Kindermishandeling inwerking stellen indien wij dit nodig achten.
2.2.7 VOORSCHOOLSE ACTIVITEITEN PROGRAMMA UK & PUK
Little stars is geen geregistreerde voorschoolse locatie, wel laten wij ons inspireren door het VVE
programma Uk & Puk.
Het voorschoolse activiteitenprogramma Uk & Puk dient als hulpmiddel voor de pedagogisch
medewerkers om kinderen spelenderwijs te stimuleren en uit te dagen in hun brede ontwikkeling.
Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van dreumesen en
peuters. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt die dagelijks worden aangeboden.
Deze activiteiten kunnen gemakkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. Er worden
tips gegeven voor de inrichting van de speel-leeromgeving en het inzetten van materiaal. Op de
babygroep wordt er ook (voor zo ver de kinderen hieraan toe zijn) met een activiteitenplanning
gewerkt, die aansluit het thema.
Bij elk thema, (die 4-6 weken duurt) wordt gebruik gemaakt van woordkaarten. Deze woorden
komen steeds terug in verschillende activiteiten. Ze zijn bedoeld om de woordenschat van peuters
te vergroten. Bijvoorbeeld bij het thema zomer (“oef wat is het warm”) leren kinderen
kennismaken met de woorden, zoals: warm, koud, nat, droog, zonnebril, strand, zwembad etc.
Om de taal te stimuleren wordt er daarnaast veel aan de kinderen voorgelezen, er worden
knutselactiviteiten aangeboden waarbij de woorden die bij het thema horen aan bod komen en er
worden liedjes gezongen die daarbij aansluiten.
Tijdens het tafelmoment krijgen de kinderen de mogelijkheid iets te vertellen, bijvoorbeeld met
behulp van voorwerpen die de pedagogisch medewerker aan de kinderen laat zien. De eigen inbreng
van kinderen is essentieel in elk onderdeel van het programma. Dat houdt in dat het kind vrijheid
krijgt om bijvoorbeeld zelf over ervaringen te vertellen. Er wordt rekening gehouden met het
taalniveau van de verschillende kinderen. De pedagogisch medewerker benoemt heel concreet wat
zij doet of gaat doen, en benoemt de specifieke kenmerken van een voorwerp, bijvoorbeeld: “Van
wie is deze rode sjaal met blauwe sterren?” (en niet; “Van wie is dit?” (wijzend naar een sjaal).

2.3 SOCIALE ONTWIKKELING
We leren kinderen ‘sociale competenties’, dat wil zeggen een scala aan sociale kennis en
vaardigheden, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken,
andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale
verantwoordelijkheid.
2.3.1 SAMENSPEL
Gerichte activiteiten en materialen moedigen kinderen aan om samen te spelen en contact met
elkaar te maken, bijvoorbeeld in de huishoek of in een winkeltje. De beroepskracht kan hierin
aanmoedigen door bijvoorbeeld tegen kind X te zeggen: “X, kan jij Y (naam kind) even helpen met
de puzzel?” Of in een winkeltje: “Wie van jullie is de klant en wie verkoopt de spullen en zit achter
de kassa”? Of: “X (naam kind), kan jij voor mij en Y (naam kind) een kopje koffie zetten?”(in de
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huishoek). Naast voordoen laat de pedagogisch medewerker ook veel initiatief voor samenspel aan
de kinderen zelf over en blijft zij op de achtergrond aanwezig.
Peuters tot een jaar of drie kunnen nog niet echt met elkaar spelen, maar spelen graag naast
elkaar. Peuters zijn impulsief en kunnen daardoor ineens iets afpakken, slaan of naar iets grijpen.
Ze handelen eerder dan dat ze denken. De pedagogisch medewerker kan het kind hierbij
ondersteunen door te zeggen: “Als je met iets wilt spelen dat van een ander is, moet je dat netjes
vragen”.
2.3.2 CONFLICTEN IN HET SAMENSPEL
Kinderen van dezelfde leeftijd bieden we eerst zelf de mogelijkheid om hun conflict op te lossen,
om op die manier de grens van de ander te kunnen ervaren. Wij grijpen in wanneer een ander pijn
wordt gedaan of de emotionele veiligheid van de kinderen niet is gewaarborgd. Wij grijpen in door
de situatie te stoppen en uitleg te geven. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat jullie ruzie maken en beiden
trekken aan het speelgoed, waardoor het kapot kan gaan. Wat is er aan de hand?” Beide kinderen
krijgen de kans te vertellen wat er gebeurd is. Vervolgens zegt de medewerker bijvoorbeeld dat de
kinderen beiden met het speelgoed mogen spelen maar dat zij dit of samendoen of om de beurt een
paar minuten (de pedagogisch medewerker houdt dit even in de gaten). Als het vervolgens goed
gaat beloont zij de kinderen door het positieve gedrag te prijzen.
2.3.3 INTERACTIE KINDEREN ONDERLING STIMULEREN
Bij de ontwikkeling van de sociale emotionele ontwikkeling komen verschillende vaardigheden
kijken, zoals het in staat zijn te communiceren, zich in anderen te verplaatsen, samen te werken,
anderen te helpen en conflicten te voorkomen en op te lossen. Kinderen doen sociale competenties
op wanneer ze onderdeel zijn van een groep, betrokken zijn bij groepsgebeurtenissen en interactie
hebben met leeftijdsgenoten. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen hierbij en heeft
hierin een belangrijke rol. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een positieve sfeer door de
inrichting en aankleding. Ook zijn ze vrolijk en positief en hebben ze aandacht voor alle kinderen.
Wanneer kinderen vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten om zich heen
hebben, bevordert dit de ontwikkeling van relaties en stimuleert dit de emotionele veiligheid. Ook
bevordert dit de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel.
Op de babygroep worden de jongste kinderen betrokken bij de groepsgenootjes en andersom. Een
baby die nog niet aan tafel mee-eet wordt bijvoorbeeld op schoot genomen door de beroepskracht
of in een wippertje bij de tafel geschoven. Zo voelt het kind zich onderdeel van de groep. De
pedagogisch medewerkers leren de kinderen ook elkaar te accepteren en te respecteren: de inbreng
van ieder kind doet ertoe. Ze benoemen en waarderen de individuele talenten, kwaliteiten en
eigenaardigheden van ieder kind.
De pedagogisch medewerkers weten hoe baby’s zich sociaal ontwikkelen en ondersteunen hen
hierbij. Jonge baby’s worden bijvoorbeeld gewezen op andere kinderen en de activiteiten van
andere kinderen worden verwoord. Oudere baby’s worden betrokken bij het spel van de oudere
kinderen.
De pedagogisch medewerkers begeleiden positieve interacties tussen kinderen. Ze ondersteunen
bijvoorbeeld in het leren delen van speelgoed, het naar elkaar luisteren en elkaar helpen. Ook
wachten de kinderen bijvoorbeeld bij het naar buiten gaan op elkaar, totdat ze allemaal hun jas
aan hebben of tot iedereen een bordje eten heeft en tegelijkertijd gegeten kan worden.
Onze uitgangspunten ten aanzien van interactie tussen kinderen onderling stimuleren:
• Geven van aandacht en bevorderen van positieve interacties
• Geven van complimentjes voor positieve interacties zoals samenwerken, luisteren naar
elkaar, delen op de beurt wachten, helpen troosten en knuffelen
• Creëren van situaties waarin kinderen positief met elkaar in contact komen
• Kinderen actief op elkaar richten door te wijzen op elkaars spel
• Aanmoedigen van kinderen om met elkaar te spelen helpen en troosten
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2.4 WAARDEN EN NORMEN
Leren wat wel en niet mag: hoe je sociaal acceptabel hoort te gedragen. Er zijn veel ongeschreven
gedragsregels in onze maatschappij en binnen de kinderopvang; je mag een ander geen pijn doen,
samen delen, om de beurt etc. Door middel van kinderopvang kan er een balans komen tussen het
individu en de samenleving. Het is namelijk lang niet vanzelfsprekend dat geslaagde individuele
ontwikkeling altijd leidt tot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, tot actieve maatschappelijke
participatie. Kinderen krijgen binnen de kinderopvang de gelegenheid hier langzaam in te groeien
en te oefenen.
De begeleiding in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt deels vormgegeven door
het hanteren van regels, afspraken en normen en waarden in de omgang van kinderen met elkaar en
met de groepsleiding. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen we ze
bij te brengen hoe ze kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in de kinderopvang, in
de maatschappij. Dit basisdoel beschouwen we als de kern van de opvoeding.
We laten de kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken en
omgangsvormen in onze samenleving.
De beroepskrachten handelen hiernaar en passen deze in de meeste situaties consequent toe. De
kinderen worden geleerd om te gaan met de regels en afspraken. Ze worden ook zoveel mogelijk
uitgelegd zodat de kinderen snappen waarom dit belangrijk is. Zo nodig worden ze ook herhaald of
in pictogrammen duidelijk gemaakt. Als pedagogisch medewerker geef je aan wat wel en wat niet
mag, De PM’er moet zich bewust zij dat ze “model” staan, een voorbeeldfunctie hebben.
De belangrijkste regels en uitgangspunten zijn:
• op je beurt wachten; volwassenen en kinderen uit laten spreken; naar anderen luisteren;
• respect hebben voor elkaar; je bewust zijn van de verschillen tussen mensen, maar geen
vooroordelen hebben; niemand mag worden buitengesloten;
• elkaars grenzen respecteren; we leren de kinderen hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij
respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is en
wat gepast en ongepast gedrag is. Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze
het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is, zowel bij andere
kinderen als volwassenen. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat het nodig is.
• samen spelen en samenwerken (stimuleren), rekening houden met elkaar, delen, elkaar
helpen, geven en nemen;
• kinderen over teleurstellingen heen helpen; kinderen laten merken dat fouten maken erbij
hoort;
• emoties bespreekbaar maken en laten merken dat het normaal is om je emoties te tonen;
• het zelfvertrouwen en het getoonde initiatief stimuleren door een positieve benadering,
onder andere door het geven van complimenten;
• laten merken dat pesten, asociaal en agressief gedrag niet wordt getolereerd;
• de kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontplooien; soms is het goed om als
groepsleiding afstand te nemen van de kinderen;
• kinderen een hoeveelheid vrijheid en verantwoordelijkheid geven die is afgestemd op de
ontwikkelingsfase van het kind.
Het is voor de kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren. Bij Little
Stars de wordt de visie van Triple P aangehouden.
Opvoeden
Driftbuien horen bij peuters. Een driftbui is een hevige en impulsieve vorm van boosheid. Ze voelen
zich grote ontdekkers en zelfstandig, maar ervaren door gebrek aan taal en snelle motoriek
regelmatig frustraties. Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen te verwoorden waar ze
mee zitten of wat niet lukt. Ze benoemen hierbij ook de gevoelens. Bij deze visie hoort geen
‘straf’. Wel dienen de pedagogisch medewerkers duidelijke regels te stellen, op een heldere manier
instructies te geven en snel te reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont. Bij Little
Stars wordt daarom gebruik gemaakt van ‘de denkstoel’. De denkstoel is bedoeld als een time-out
plek waar het kind even tot zichzelf kan komen en kan nadenken over de situatie. Natuurlijk blijft
de pedagogisch medewerker met het kind communiceren en is de denkstoel altijd op de stamgroep
geplaatst. Het kind wordt niet buiten de groep geplaatst.
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Bij ongewenst gedrag is het belangrijk dat kinderen op kindhoogte worden aangesproken. Er wordt
dus niet van een afstandje naar het kind geroepen, maar de pedagogisch medewerker loopt naar
het kind toe en communiceert op de hurken met hem of haar. Soms is het moeilijk om door te
dringen tot een kind, het is bijvoorbeeld te emotioneel of snel afgeleid en kijkt je niet aan wanneer
je hem/haar wil aanspreken. Als je al eerder een waarschuwing hebt gegeven, wordt daarna de
denkstoel ingezet. Bijv.: “X (naam kind), ik wil graag met je praten maar dat lukt nu niet, je mag
hier even gaan zitten en dan mag je me roepen wanneer je wilt praten.”
Belangrijk is consequent te zijn (doen wat je zegt en zeggen wat je doet). Wij geven het kind uitleg
over het ongewenste gedrag, maar belangrijker; wat hij/zij wel mag (het gewenste gedrag) en wat
je wel van hem/haar verwacht. Uitgangspunt is dat wij het kind positief benaderen en goed gedrag
belonen en complimenten geven. Kinderen worden niet op de grond of op de gang gezet. Dit
symboliseert dat het kind letterlijk lager is dan de rest en/of het kind voelt zich buitengesloten en
genegeerd.
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2.5 WAARNEMEN VAN DE ONTWIKKELING
2.5.1 OBSERVEREN EN OUDERGESPREKKEN
De pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn of haar ontwikkeling.
Dit doen ze aan de hand van observaties. Hiervoor gebruiken ze het UK en PUK observatieformulier.
Verschillende ontwikkelingsterreinen komen hierbij aan bod. Met het inzicht wat hiermee opgedaan
wordt, kan worden afgestemd hoe kinderen het beste begeleid en gestimuleerd kunnen worden in
hun ontwikkeling. Er kan tevens geanalyseerd worden op groepsniveau. Er is specifieke aandacht voor
het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen, en het eventueel
doorverwijzen van ouders naar passende instanties voor verdere ondersteuning (zie paragraaf
bijzonderheden in de ontwikkeling).
Observaties worden 1 keer per jaar uitgevoerd. Bij bijzonderheden kan dit vaker uitgevoerd worden.
Aan de hand van de observaties zullen de mentoren 1 x per jaar een oudergesprek aanbieden aan de
ouder (bij bijzonderheden eventueel vaker). Als ouder bent u niet verplicht om dit gesprek aan te
gaan. Ouders kunnen ook zelf een gesprek bij de mentor aanvragen indien zij daar aanleiding toe
zien.
2.5.2 OVERDRACHT NAAR SCHOOL
Als het kind vier jaar wordt gaat het naar de basisschool. Om de overgang van kinderdagverblijf
naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen werken we met een schriftelijke overdracht
(van Uk en Puk) naar de basisschool en buitenschoolse opvang (BSO).
De mentor kent het kind en die vult het overdrachtsformulier in, eventueel ondersteund door de
leidinggevende en/of pedagogisch coach. In de overdracht naar de basisschool en/of BSO geven we
informatie mee over de ontwikkeling van het kind. De overdracht bevat de ingevulde
overdrachtsformulier die gebaseerd is op de observatieformulieren die gedurende de jaren ingevuld
zijn. Hierin staan de belangrijkste zaken over de ontwikkeling van het kind op het gebied van taal,
spel, motoriek en hoe het kind met anderen omgaat (sociaal vlak). Door inzage te krijgen in deze
informatie kan de leerkracht in groep 1 van de basisschool ervoor zorgen dat het kind de juiste
aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat het kind nodig heeft. Indien de basisschool of
de pedagogisch medewerker dit wenst kan er een warme overdracht (mondeling via de telefoon of
eventueel live-meeting) georganiseerd worden, mits de ouder daar schriftelijk toestemming voor
geeft (staat in overdrachtsformulier). De pedagogisch medewerker kan op het formulier aangeven
indien er behoefte is aan een warme overdracht. De leerkracht kan op haar beurt bij behoefte aan
een warme overdracht contact opnemen met de pedagogisch medewerker die het formulier
ingevuld en ondertekend heeft.
Het overdrachtsformulier wordt met de ouder(s) in een persoonlijk eindgesprek besproken. Tijdens
dit gesprek kan de ouder nog dingen veranderen of toevoegen. Wanneer ouders bezwaar maken
tegen de overdracht, worden deze bezwaren serieus genomen. Ouders hebben recht op correctie
wanneer er feitelijk onjuistheden in de overdracht staan en ze hebben recht op aanvulling wanneer
zij een ander beeld hebben bij hun kind. In overleg beoordelen we of en welke informatie toch
overgedragen wordt. Tegenover het bezwaar van de ouders staat de zorg voor de ontwikkeling van
het kind. De school (en buitenschoolse opvang) ontvangen eventueel een korte brief waarin staat
dat de ouder geen toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Indien ouders akkoord gaan, dan
ondertekenen ze het overdrachtsformulier voor gezien.
2.5.3 OMGANG MET BIJZONDERHEDEN IN DE ONTWIKKELING
Pedagogisch medewerkers hebben een signaleringsfunctie. Dat betekent dat zij alert dienen te zijn
op het verloop van de ontwikkeling van alle kinderen. Om tot een optimale ontwikkeling te komen is
vroegsignalering erg belangrijk. Het betreft signaleren van mogelijke achterstanden of stoornissen
in de algemene ontwikkeling van een kind. Daarnaast is het ook belangrijk dat er oog is op
afwijkend gedrag of mogelijke opvoedproblematiek. De taak van de pedagogisch medewerkers
hierin is het signaleren, het bespreekbaar maken van het probleem en de ouders eventueel
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Zij zijn door hun opleiding en ervaring prima in staat om een dreigende achterstand of andere
problemen te signaleren en te kunnen vaststellen waarmee het kind een (dreigende) achterstand of
probleem heeft. Om dit in kaart te kunnen brengen gebruiken zij gestandaardiseerde
observatieformulieren. Daarnaast kunnen zij, bij twijfel, de pedagogische coach inschakelen die
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dan eventueel contact zal leggen met externe deskundigen bijv. Ouder- en kindcentrum,
fysiotherapeut, logopedist, stichting OKIDO, Kabouterhuis. Externe deskundigen kunnen ons eigen
deskundigheid verlengen en aanvullen. Daar wordt onze vraag dan in eerste instantie anoniem
ingebracht om te kunnen vaststellen of er werkelijk iets aan de hand zou kunnen zijn en of wij hier
actie op moeten ondernemen of niet.
Door regelmatig goed te observeren en deze observaties vast te leggen, weten de beroepskrachten
waar het kind staat met betrekking tot zijn ontwikkeling en welke vaardigheden een kind al wel of
niet beheerst zodat een beeld ontstaat van de punten van aandacht voor ieder kind. Door
regelmatig te observeren zien wij het ook als een kind zich ineens anders, of vreemd gedraagt
(afwijkend gedrag) en dit kan duiden op eventuele problemen die niets met een
ontwikkelingsachterstand te maken hebben.
Mocht een pedagogisch medewerker zich zorgen maken om een kind dan zal zij dit in eerste
instantie delen met collega`s, management en/of pedagogische coach. Zij kunnen de observaties
bekijken en ook zelf gaan observeren om te kunnen beoordelen of de zorgen terecht zijn of niet. De
pedagogisch coach zal de beroepskracht ondersteuning bieden bij het aanpakken van het probleem.
Dit doet zij als volgt:
·
Gaat het om een dreigende ontwikkelingsachterstand dan zullen er meer activiteiten
aangeboden moeten worden op dat deel van de ontwikkeling dat achter blijft. De pedagogische
coach bepaalt, samen met de pedagogisch medewerker(s), hoe die activiteiten eruit moeten zien en
hoe dit in de groep, of individueel, ingepast kan worden. Er zal ook een gesprek met de ouders
plaats vinden waarin wij onze zorgen delen, aangeven wat wij gaan doen om dit op te lossen en wat
de ouders zelf kunnen doen. Dit gesprek wordt door de pedagogisch medewerker zelf gevoerd, maar
de pedagogisch coach kan hierbij (op verzoek) bij aanwezig zijn
·
Gaat het om het zien van afwijkend/vreemd gedrag dan zal dit tevens eerst met collega’s
en/of pedagogisch besproken worden. Daarna zal een gesprek met de ouder plaatsvinden waarin
wordt verteld wat wij zien. Gevraagd zal worden of ouders dit herkennen en of zij de mogelijke
oorzaak van dit gedrag kunnen aangeven (scheiding, ziekte van bijvoorbeeld oma/opa of een ander
familielid, enz.). Samen met de ouders zal dan een plan worden gemaakt om het kind te helpen met
dit probleem. Is er sprake van gedragingen die zouden kunnen wijzen op kindermishandeling, dan
wordt het stappenplan in het protocol kindermishandeling gevolgd.
Uiteraard worden er in beide gevallen meerdere observaties gedaan en vervolggesprekken ingepland
om te kunnen vaststellen of we op de goede weg zijn of de aanpak bij te stellen. Het kan
voorkomen dat wij problemen signaleren die wij niet kunnen oplossen omdat dit onze kennis en
vaardigheden te boven gaat. In dat geval zullen wij de ouders begeleiden in het leggen van
contacten met externe deskundigen.
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Onze werkwijze rondom signaleren en zorgkinderen is in onderstaande stappenplan samengevat.

FASE 1:
VERMOEDEN
Signaleren

FASE 2:
OVERLEG
Verhelderen

FASE 3: Met
ouders praten

FASE 4: Handelen

FASE 5: Opnieuw
met ouders praten

FASE 6: Afsluiten
of terug naar stap
4

FASE 1: DE PM’ ER VERMOEDT EEN
ONTWIKKELINGSACHTERSTAND
• De PM’ er observeert het kind en legt haar bevindingen vast in de
observatieformulieren van het UK en PUK volgsysteem. Observaties
worden jaarlijks minimaal 1 keer uitgevoerd en op indicatie vaker.
FASE 2: DE PM’ER BESPREEKT HET ONDERBOUWDE
VERMOEDEN MET COLLEGA/PEDAGOGISCHE
COACH/LEIDINGGEVENDE
• De PM’er onderzoekt wat haar vermoeden onderbouwt; gericht
waarnemen, verhelderingvragen voor zichzelf beantwoorden
• Bespreek de informatie met je directe collega’s en/of pedagogisch
coach; advies vragen
FASE 3: WAARNEMINGEN BESPREKEN MET OUDERS
• De PM’ er legt haar bevindingen voor aan ouders en verzorgers,
herkennen zij dit?
• Bespreek of en hoe een plan van aanpak opgesteld moet worden

FASE 4: HANDELEN
• Afwachten, aanpak wijzigen, observeren of verwijzen
• Consulteer in overleg met ouder(s)/verzorger(s) het OKT/JGZ
• Praat en overleg met ouder(s)/verzorger(s) over het plan van
aanpak
(indien
ouders
medewerking
weigeren
wordt
overgeschakeld naar de Meldcode kindermishandeling)
• Voer het plan van aanpak uit
FASE 5: HOE VERLOOPT HET PROCES
• Bespreek de resultaten met alle betrokkenen (collega’s,
pedagogisch coach, ouder(s)/verzorger(s), evt. OKC/CJG/JGZ)
• Evalueren of de gekozen aanpak passend is of dat er een nieuw
aanpak moet komen

FASE 6: EVENTUEEL BIJSTELLEN VAN PLAN VAN AANPAK
• Indien de aanpak aansluit, afronden of voortzetten
• Indien de aanpak niet aansluit, terug naar stap 4 voor passende
aanpak
• Evalueer het proces en de procedure
• Is de zorg weggenomen; plan van aanpak wordt in overleg met
alle betrokkenen afgesloten
• Is de zorg nog aanwezig; plan van aanpak blijft in werking,
wordt tweemaandelijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld
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HOOFDSTUK 3: LITTLE STARS INFORMATIE VOOR OUDER EN KIND
3.1 STAMGROEPEN
3.1.1 STAMGROEP
Little Stars kent twee stamgroepen: de zonnetjes en de sterretjes. De groep waar een kind wordt
geplaatst, zal zijn/haar vaste stamgroep zijn. Een ‘stamgroep’ is een vaste samenstelling van
kinderen en pedagogisch medewerkers, gekoppeld aan een groepsruimte, waarin uw kind wordt
opgevangen. Tijdens de rondleiding of intake krijgt u te horen op welke stamgroep uw kind wordt
geplaatst.
In principe zijn er altijd leeftijdsgenootjes van uw kind, maar ook kinderen die jonger of ouder zijn.
Wij hebben specifieke aandacht voor elke leeftijdsgroep. Vanwege de kleinschaligheid kan het zijn
bij Little Stars dat er kinderen uit hetzelfde gezin bij elkaar in de groep zitten. Het grote voordeel
van de sterretjesgroep is dat uw kind met kinderen van verschillende leeftijden op kan trekken.
Jongere, maar ook oudere kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, en de oudere
kinderen kunnen van jongere kinderen leren. Daarnaast hebben we de mogelijkheid gecreëerd om
leeftijdsgerichte activiteiten aan te bieden door middel van het hekje op de groep af te sluiten.
Gedurende de gehele dag staat deze open maar tijdens een activiteit voor een bepaalde leeftijd
kan deze gesloten worden.
Op de zonnetjes genieten de baby’s van elkaars aanwezigheid en kunnen ze samen met de jonge
dreumesen op ontdekking gaan.
Jonge baby’s
Bij jonge baby’s volgen we zoveel mogelijk het eigen ritme rond voeding, slapen en spelen. Als de
baby’s wat ouder zijn, komen ze meer in hetzelfde ritme van de oudere leeftijdsgenoten. Hieruit
ontstaan de activiteitenmomenten waarop kinderen samen spelen of juist individueel. Elk moment
dat we individueel of groepsgewijs met de kinderen bezig zijn, zorgen we voor een gezellig
samenzijn.
Dreumesen
Vanaf de dreumesleeftijd zitten de kinderen meer in hetzelfde ritme qua eten, spelen en slapen.
Bij deze leeftijd is zowel de taal als de motoriek voortdurend in ontwikkeling. Met ons
activiteitenaanbod sluiten we hier zoveel mogelijk op aan.
Peuters
Peuters hebben globaal hetzelfde dagritme. Gedurende de dag bieden we de peuters een
evenwichtig en afwisselend programma op de sterretjes. We zorgen voor een leuke afwisseling
tussen samen spelen en individueel spelen en tussen gerichte activiteiten en groepsactiviteiten. Elk
moment dat we individueel- of groepsgewijs met de kinderen actief zijn, zorgen we voor een
gezellig samenzijn.
Op deze leeftijd leren ze veel sociale vaardigheden. Door met elkaar te spelen – in kleine of grotere
groepen – ontwikkelen ze belangrijke sociale competenties.
Op de groepen werken we met verschillende hoeken, om kinderen zoveel mogelijk uitdagingen te
kunnen bieden.
Groep:

Leeftijd kinderen

Zonnetjesgroep
Sterretjesgroep

0 tot 24 maanden
1 tot 4 jaar

Maximumaantal
kinderen
5
10

Aantal beroepskrachten
2
2

De groepsindeling in deze vorm, gebaseerd op leeftijd, geeft ons houvast voor onze kindplanning.
Echter is ons streven om de ontwikkeling van het kind en niet de leeftijd van een kind de doorslag
te geven in het plaatsen of laten doorstromen van een kind in of naar de juiste stamgroep. Dat
betekent dat Little Stars gemotiveerd zou kunnen afwijken van deze leeftijdsgrenzen, indien dat
voor de ontwikkeling van het kind beter lijkt en/of indien het kind op korte termijn de leeftijd
bereikt passend bij de nieuwe stamgroep. Indien Little Stars zal afwijken, dan zal dit altijd in
overleg met en na toestemming van de ouders pas gebeuren. Vanwege onze kleinschaligheid achten
wij deze uitzondering verantwoord.
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3.1.2 VERLATEN VAN DE STAMGROEP
Het is mogelijk voor de kinderen om de eigen stamgroep te verlaten voor een activiteit. Bij Little
Stars kennen wij een aantal situaties waarin de kinderen de eigen stamgroep kunnen verlaten:
1. Tijdens het begin van de dag en aan het einde van de dag worden de kinderen samen
opgevangen op één groep. Dit gebeurt van 07:30 tot uiterlijk 08:45 in de ochtend en aan het
eind van de dag op zijn vroegst om 17:15 tot 18:30 uur. Op dagen dat we met drie PM’ers
werken dan voegen we samen van 7.30 uur tot uiterlijk 8.30 uur en aan het einde van de dag
op zijn vroegst om 18.00 uur tot 18.30 uur. Op dagen dat er 4 PM’ers werken, voegen de
groepen niet samen.
Doordat het samenvoegen van de groepen op deze momenten dagelijks gebeurt is het voor
de kinderen herkenbaar en wordt de continuïteit en (emotionele) veiligheid voor de kinderen
alsnog gewaarborgd.
2. Tijdens buitenspelen. Buitenspelen is een heerlijke activiteit voor de kinderen, ze kunnen
rennen, ontdekken en hun energie kwijt. Little Stars beschikt over een eigen
buitenspeelruimte die is ingericht voor de kinderen. De pedagogisch medewerker spelen
samen met de kinderen buiten. Voor het buitenspelen houden de pedagogisch medewerkers
zich aan de werkafspraken zoals beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid.
3. Uitstapjes. Om de wereld in het echt te ontdekken is het goed om ook uitstapjes te
ondernemen. Dit kunnen wandelingen zijn in de buurt en met zijn allen naar de supermarkt
voor een boodschap tot een uitstapje naar een kinderboerderij of een park. Een vooropstaand
feit is dat uitstapje ten alle tijden veilig moeten plaatsvinden. Zo wordt er ten alle tijden
voldaan aan het BKR en worden de werkafspraken die zijn gemaakt omtrent uitstapjes strikt
gevolgd om ongevallen/calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.
4. Tijdens het structureel of incidenteel samenvoegen: zie voor meer informatie paragraaf 3.1.3
5. Tijdens het open deuren beleid. Het open deuren beleid houdt letterlijk in dat de deuren
tussen de groepen ‘open’ zijn, waardoor kinderen zelf kunnen kiezen in welke ruimte zij
willen spelen. Zo kan een peuter even op bezoek bij zijn baby zusje/broertje en kan een
dreumes op veilige wijze kennis maken met de peutergroep en de peuters. Aan het open
deuren beleid zijn wel enkele regels verbonden, namelijk:
Tijdens open deuren beleid:
Bij Little Stars wordt per dag gekeken of er open deuren beleid wordt aangeboden.
Afhankelijk van het activiteitenprogramma maar ook de groepssamenstelling zullen de
pedagogisch medewerkers in overleg het open deuren beleid aanbieden. Het open deuren
beleid kan worden aangeboden tussen 10.30 – 11.30 en tussen 16.00 – 17.00. Een belangrijk
uitgangspunt is dat kinderen ten alle tijden op de eigen groep eten en slapen, om deze reden
zijn er slechts gezette tijden waarom het open deuren beleid wordt aangeboden
BKR tijdens open deuren beleid:
Wanneer de kinderen tijdens het open deuren beleid de eigen stamgroep verlaten, blijft het
aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het aantal aanwezige
kinderen per originele stamgroep.
Ruimte waar kinderen zouden kunnen spelen bij het open deuren beleid:
De kinderen kunnen tijdens het open deuren beleid, afhankelijk van de dag en de
mogelijkheden, spelen op de babygroep, de peutergroep of buiten in de buitenspeelruimte.
Emotionele veiligheid waarborgen tijdens het open deuren beleid:
Tijdens het open deuren beleid is het van belang om het welzijn van alle kinderen in de gaten
te houden. Alle kinderen, ook de kinderen die op de eigen groep blijven spelen, dienen zich
prettig te voelen bij het open deuren beleid. Zoals hierboven al beschreven staat kiest de
pedagogisch medewerker heel bewust om het open deuren beleid wel of niet aan te bieden.
Een overweging om het open deuren beleid niet aan te bieden is bijvoorbeeld als er
wenkinderen zijn, die de overgang van thuis naar de opvang erg lastig vinden. Indien het open
deuren beleid wordt aangeboden maar de pedagogisch medewerker opmerkt dat de
emotionele veiligheid van kinderen hierdoor minder gewaarborgd kan worden zal zij het open
deuren beleid in overleg met de andere pedagogisch medewerkers vroegtijdig afbreken.
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Daarnaast wordt tijdens het open deuren beleid speelmateriaal aangeboden dat voor alle
aanwezige kinderen op de groep veilig is.
3.1.3 SAMENVOEGEN
Bij Little Stars kan het voorkomen dat stamgroepen samen worden gevoegd. Uitgangspunt is dat de
stamgroep een vaste groep is, waarbij van tevoren bekend is welke dit is (en welke beroepskrachten
hierbij horen). Dit betekent dat het niet is toegestaan om dagelijks te bepalen hoe de groepen worden
ingedeeld, aan de hand van het aantal aanwezige kinderen. Samenvoegen betekent tevens dat de
gehele groep samenvoegt, en niet delen van de stamgroep.
Er zijn wettelijk toegestaan twee manieren om samen te voegen;
Structureel samenvoegen
Bij structureel samenvoegen wordt een ander samengestelde stamgroep gecreëerd, waardoor dit wel
binnen de regelgeving kan plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er op bepaalde dagen
structureel minder kinderen worden geplaatst, en er sprake is van een minder aantal groepen dan op
de overige dagen. Zo kan het zijn dat een kind als stamgroep de ‘A’ heeft, maar op woensdag minder
kinderen geplaatst worden dat de stamgroep ‘B’ en de stamgroep ‘A’ samen één groep ‘A-B’ vormen.
Dit betekent dat er een kind op een ander stamgroep wordt opgevangen. Ouders dienen een
schriftelijke toestemming te geven indien er sprake is van structureel samenvoegen. Indien bij de
intake al bekend is dat er twee groepen samengevoegd worden, dan wordt dit gelijk kenbaar gemaakt
en om schriftelijke toestemming gevraagd. Uiteraard wordt met het samenvoegen rekening gehouden
met de emotionele veiligheid van de kinderen, zo wordt bij het samenvoegen gestreefd naar het
inzetten van minimaal één vertrouwde of vaste pedagogisch medewerker van het kind.
Incidenteel samenvoegen
Tijdens vakanties en/of andere bijzondere periodes kan het aantal kinderen dagelijks wisselen. Er
mag niet dagelijks worden bepaald dat de stamgroep wordt opgeheven. Het is echter zowel op
organisatorisch als pedagogisch vlak niet wenselijk als bij een zeer laag aantal kinderen in een
groep toch verplicht in de eigen groep met de daarbij behorende beroepskracht moet worden
verbleven. Om deze reden inventariseert Little Stars voor de vakantieperiode(s) wanneer kinderen
afwezig zijn. Hierdoor heeft Little Stars de mogelijkheid om in kaart te brengen op welke dagen er
sprake is van zeer laag aantal kinderen. Aan de hand van deze inventarisatie zal Little Stars in kaart
brengen wanneer en op welke wijze de stamgroepen zullen samenvoegen. Uiteraard wordt met het
samenvoegen in vakantieperiode rekening gehouden met de emotionele veiligheid van de kinderen,
zo wordt bij het samenvoegen gestreefd naar het inzetten van minimaal één vertrouwde of vaste
pedagogisch medewerker van het kind.
De ouders worden vooraf geïnformeerd over welke stamgroepen worden samengevoegd, in welke
stamgroepsruimte de kinderen worden opgevangen en wanneer. Ouders dienen voor de specifieke
data dat er incidenteel wordt samengevoegd schriftelijke toestemming te geven.
Doordat ouders vooraf op de hoogte worden gesteld op welke wijze er wordt samengevoegd kunnen
de ouders en pedagogisch medewerkers de kinderen voorbereiden op het samenvoegen
3.2 DAGINDELING
3.2.1 PLAATSINGSBELEID
Wij willen geen onderscheid maken tussen kinderen. Bijna elk kind is welkom. Wel willen wij
melden dat kinderen met een medisch behandelplan beter af zijn op een medisch kinderdagverblijf
met de faciliteiten en de expertise om het kind adequaat op te vangen.
3.2.2 DAGINDELING
BRENGEN EN HALEN
Bij het brengen en halen wordt er tijd gemaakt voor een overdracht. Ouders kunnen tijdens het
brengen, praktische informatie over het kind, aan de beroepskracht doorgeven. Bijvoorbeeld
informatie over hoe een kind heeft geslapen, wanneer het heeft gedronken en gegeten en of het
ziek is geweest. Wanneer ouders het kind komen halen, geven de beroepskrachten een overdracht
over het kind, zoals de activiteiten die het kind heeft ondernomen. Hiervoor wordt door de
pedagogisch medewerker altijd tijd gemaakt. Kinderen kunnen in principe alleen door de ouders
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worden opgehaald. Indien kinderen door iemand anders dan ouders worden opgehaald, dienen zij
dit van tevoren bij de beroepskrachten door te geven.
DAGINDELING
Wij willen de kinderen een vaste dagindeling geven zodat zij zich daar veilig bij kunnen voelen. Dat
biedt structuur en regelmaat aan de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat zij weten waar ze aan
toe zijn, zoals een vaste inlooptijd van brengen en halen, vaste etenstijden, vaste slaaptijden
(combinatie van de vraag van het kind en het thuisritme), buitenspelen, activiteiten, sport en
bewegen en kringgesprekken. Bij baby’s/dreumesen wordt het eigen ritme gevolgd wat betreft
voeding, slapen en spelen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Geleidelijk aan gaan de baby’s
meer samendoen en richten zij zich meer op andere kinderen; er ontstaat als vanzelfsprekend een
groepsritme. De invulling van een bepaalde periode op de dag kan wel variëren. Little Stars biedt
enkel hele dagen opvang aan, dat wil zeggen dat alle kindjes het gehele dagprogramma volgen.
Het dagritme van Little Stars kunt u hieronder vinden.
We doen ook veel aan vieringen. De ouders zijn van harte welkom om de viering van de verjaardag
bij te wonen. Wij vragen aan alle ouders of zij een gezonde traktatie willen verzinnen.
Voor ideetjes en tips kunt u ons altijd raadplegen. Wij staan stil bij de verschillende jaargetijden en
volgen tevens het voorschoolprogramma Uk en Puk.
GLOBALE DAGINDELING KINDEROPVANG
Om een goede en toch gezellige sfeer te creëren hebben wij op het kinderdagverblijf de volgende
dagindeling:
De kinderen worden gebracht. Er is tijd voor vrij spel. De beroepskrachten
07:30 – 08:45
bespreken met de ouders/verzorgers bijzonderheden. De kinderen gaan uiterlijk
08:45 naar hun eigen groep. Om 9.30 uur zijn in principe alle kinderen binnen.
Een rustmoment, net als thuis. De kinderen zitten gezamenlijk aan tafel om te
09:30 – 10:00
drinken en fruit te eten. Er is tijd voor (goedemorgen) lied of verhaaltjes vertellen.
Verschoonronde
10:00 – 10:15

10:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:45
15:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 18:30

Tijd voor leeftijdsgerichte (Puk)-activiteiten, spelletjes binnen of buiten, wandelen,
muziek, tekenen, knutselen etc.
Gezamenlijk lunchen met broodmaaltijd, iedereen is hierbij aanwezig.
Verschonen, plassen, uitkleden, handen wassen en naar bed.
Dit is een rustige tijd, de meeste kinderen slapen en andere doen een rustige
activiteit.
Kindjes worden uit bed gehaald. Verschonen, plassen, aankleden, opfrissen.
De kinderen gaan gezamenlijk een warme maaltijd eten. Iedereen is hierbij
aanwezig.
Tijd voor leeftijdsgerichte (Puk)-activiteiten, spelletjes binnen of buiten, wandelen,
muziek, tekenen, knutselen etc.
Gezamenlijk aan tafel om te drinken, cracker/rijstwafel/ontbijtkoek/vla of yoghurt
met muesli of havermout te eten, tijd voor een liedje of verhaaltje lezen.
De kinderen worden verschoond voordat ze worden opgehaald. Voor de kinderen
een rustige activiteit of vrij spelen. Binnen dit tijdsbestek komen de kinderen van
beide stamgroepen (weer) samen. De beroepskrachten nemen de dag door met
ouders/verzorgers en zorgen dat de activiteiten in de Kidsadmin app vermeld staan

Bij de baby’s wordt de dagindeling min of meer bepaald door de eet- en slaapritmes van de
kinderen. Als de kinderen nog maar 1x per dag slapen wordt bovenstaande indeling zoveel mogelijk
gevolgd.
VOEDING
Zoals in het dagschema te zien is zijn er meerdere eet-en drinkmomenten over de dag. Samen eten
en drinken heeft verschillende functies; allereerst draagt het bij aan de groei van kinderen.
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Daarnaast is bieden van warme maaltijden een bijdrage in de ontwikkeling en eetgedrag van het
kind. Tevens wordt het principe van gezamenlijk eten gewaarborgd en leren kinderen dit ritueel
begrijpen en koesteren. Gezamenlijk eten en drinken heeft een sociale functie; een moment van
samen zijn en rust. Uitgangspunt is dat het eetmoment gezellig en leuk moet zijn. Kinderen die
bijvoorbeeld niet willen eten, worden wel gestimuleerd maar niet gedwongen.
Baby’s hebben veelal een vast voedingsschema. Little Stars streeft er naar de voeding en
voedingsgewoontes van thuis zoveel mogelijk en indien haalbaar ook toe te passen op het
dagverblijf. Little Stars verzorgt Nutrilon standaard als (fles)voeding, mits er geen sprake is van
speciale (allergie)voeding. In overleg met de ouder(s) zal op het moment dat het kind eraan toe is
de voeding van het kind uitgebreid worden met een fruithapje en/of groentehapje. Deze worden
bereid met vers fruit en groente en zonder toevoegingen.
De overstap naar vaste voeding gaat geleidelijk en in overleg met de ouder(s). Uitgangspunt is dat
de soort fruit of groente eerst thuis uitgeprobeerd wordt, alvorens dit op het dagverblijf wordt
aangeboden.
Kinderen ouder dan een jaar volgen de dagindeling van de groep. In de dagindeling zijn 4 vaste eeten drinkmomenten opgenomen. Tussen de middag wordt er een broodmaaltijd geserveerd en in de
middag een warme maaltijd. Op de andere momenten wordt er bv. een cracker, rijst wafel, fruit,
groente e.d. gegeten. Bij elke maaltijd wordt er water en/of melk gedronken. Als er brood gegeten
wordt, bij voorkeur de 1e boterham met hartig beleg. Eet een kind meer boterhammen dan kan er
gekozen worden voor zoet beleg. De pedagogisch medewerkers houden bij wat en hoeveel een kind
eet. Aan het einde van de middag gaan we met zijn allen aan tafel en wordt er warm gegeten. Wij
bieden de kinderen dagelijks gevarieerd, warm (en zoveel mogelijk biologische) maaltijden aan.
Deze maaltijden worden ingekocht bij een leverancier gespecialiseerd in voeding voor
kinderopvang.
1.2.3 SLAAPBELEID
Vrijwel alle kindjes slapen een of meerdere keren op een dag bij Little Stars. Uiteraard willen we dit
verantwoord doen. Ieder kindje heeft in principe zijn eigen bedje. Indien er meer kindjes aanwezig
zijn dan aantal bedjes beschikbaar, dan garanderen we dat elk kindje tot 1,5 jaar een bedje heeft.
Kindjes die ouder zijn kunnen eventueel op een stretcher slapen.

3.3 DIENSTEN, EXTRA DAGEN, EN RUILDAGEN
3.3.1 EXTRA DAGEN EN RUILDAGEN
Bij Little stars is het mogelijk om extra dagen af te nemen. Extra dagen dienen zo vroeg mogelijk van
tevoren te worden aangevraagd per mail of mondeling bij de leidinggevende of pedagogisch
medewerker. De leidinggevende zal kijken of het kind extra kan komen op deze dag. Het kind kan
extra komen indien:
• Er plek is op de eigen stamgroep of er plek is op een andere stamgroep. Voor de opvang op
een andere stamgroep gedurende een extra dag dienen ouders een schriftelijk
toestemmingformulier te tekenen.
Hierbij worden de volgende richtlijnen aangehouden:
a. De maximaal aantal toegestane kinderen van de stamgroep niet wordt
overgeschreden
b. De BKR niet wordt overschreden
c. Er geen extra beroepskracht ingezet hoeft te worden
De extra dag zal in de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht.
Daarnaast is het mogelijk om dagen te ruilen. Dagen dat het kind niet aanwezig was door ziekte of
vakanties kunnen niet geruild worden. Indien er geruild wordt kan de ruiling binnen twee weken
plaatsvinden (zeven dagen voor de originele opvang dag en zeven dagen na de originele opvang dag).
Het aanvragen van een ruiling dient te worden gedaan per mail. De leidinggevende zal kijken of het
kind kan ruilen naar de gewenste dag. Het kind kan ruilen indien:
• Er plek is op de eigen stamgroep of er plek is op een andere stamgroep. Voor de opvang op
een andere stamgroep gedurende een ruildag dienen ouders een schriftelijk
toestemmingformulier te tekenen.
Hierbij worden de volgende richtlijnen aangehouden:
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a. De maximaal aantal toegestane kinderen van
overgeschreden
b. De BKR niet wordt overschreden
c. Er geen extra beroepskracht ingezet hoeft te worden

de

stamgroep

niet

wordt

3.5 OPENINGSTIJDEN EN SLUITINGSDAGEN
Kinderopvang Little Stars biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij zijn geopend van
7.30 tot 18.30 uur van maandag tot en met vrijdag.
Little Stars is gesloten op de volgende dagen:
• Nieuwjaarsdag
• 1ste en 2de Paasdag
• Koningsdag
• Bevrijdingsdag (1 keer per 5 jaar)
• Hemelvaartsdag
• 1ste en 2de Pinksterdag
• Kerstavond sluiten wij om 17:00
• 1ste en 2de Kerstdag
• Oudejaarsdag sluiten wij om 17:00
Daarnaast hebben we twee keer per jaar een studiedag. U wordt hier ruim van tevoren over
ingelicht, zodat u passende opvang kan regelen. Tijdens een studiedag werken we aan verdere
professionalisering van ons team.
3.6 OUDERCOMMISSIE
OUDERCOMMISSIE
De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke
beleidsonderwerpen. Hiervoor is er een oudercommissie: zij mogen gevraagd en ongevraagd advies
geven over diverse onderwerpen binnen kinderopvang Little Stars. Het reglement van de
oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij
kinderopvang Little Stars uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid. De
oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk
reglement.
De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van kinderopvang Little
Stars waar de oudercommissie aan verbonden, is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te
vertegenwoordigen. De oudercommissie bevordert goede en heldere informatie aan ouders, de
betrokkenheid van ouders bij de kinderopvang en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met
klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenregeling.
OUDERRAADPLEGING
Op het moment dat er op een kinderopvanglocatie onvoldoende leden zijn om een oudercommissie
tot stand te brengen kan er gebruik gemaakt worden van ouderraadpleging. Deze alternatieve vorm
van oudercommissie is alleen mogelijk op locaties met minder dan 50 kinderen. In de praktijk zal
dat betekenen dat alle ouders op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen veranderingen
doormiddel van een nieuwsbrief. De voorgenomen veranderen hebben minimaal betrekking op een
van de onderwerpen waar de oudercommissie zich normaal over buigt (zijn opgenomen in de wet).
Hierbij wordt specifiek gevraagd voor advies en feedback. De ouders krijgen twee weken de tijd om
te reageren alvorens het beleid definitief wordt gemaakt
3.7 INFORMEREN
Tijdens het verblijf bij Little Stars, nemen de pedagogisch medewerkers een deel van de taken rond
opvoeding, verzorging en begeleiding van ouders over, maar ouders blijven altijd zelf
29

eindverantwoordelijk voor hun kind(eren). In het belang van ieder kind is een nauwgezette
afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers noodzakelijk.
Tijdens het brengen en halen van de kinderen vindt altijd een mondelinge overdracht plaats tussen
ouders en de pedagogisch medewerker. Voorheen werd de dag van het kind bijgehouden door
middel van een schrift. Alles werd opgeschreven en aan het eind van de dag deed de pedagogisch
medewerker mondeling de overdracht aan de ouder. Wij maken gebruik van de software
'Kidsadmin'. Op elke groep is er een iPad aanwezig en via de app Kidsadmin wordt bijgehouden wat
het kindje heeft gegeten, of hij/zij heeft geslapen, welke activiteiten er worden gedaan etc. Alles
wat de pedagogisch medewerkers invoeren, kunnen de ouders meteen door middel van de app op de
telefoon zien. Ook kunnen er foto's worden gestuurd en als ouders wat zijn vergeten door te geven,
kunnen zij via de app nog even een berichtje sturen. Ouders kunnen dus op elk moment van de dag
even kijken hoe het gaat en zorgeloos verder werken.
Bovendien heeft ieder kind een eigen dossier waarin door de pedagogisch medewerkers wordt
bijgehouden wat het kind meemaakt op het kinderdagverblijf. Foto’s van activiteiten kunnen hier
bijvoorbeeld een beeld van geven. Vragen van ouders worden altijd eerst met de pedagogisch
medewerker besproken, die hier actief op inspeelt. Mocht de pedagogisch medewerker en ouder er
samen niet uit komen, in dat geval wordt de pedagogisch coach of de houder erbij betrokken. In
deze dossiers worden tevens de intakeformulieren, observatieformulieren en verslagen
oudergesprekken en eventuele handelingsplannen in bewaard.
Door middel van een nieuwsbrief worden ouders onder andere op de hoogte gehouden van actuele
onderwerpen en ontwikkelingen binnen het kinderdagverblijf. De nieuwsbrief is tevens een bron om
gebruik te maken van de ouderraadpleging. De houder vraagt dan alle ouders om advies over een
bepaald onderwerp.
Daarnaast probeert Little Stars minimaal één keer per jaar een ouderbijeenkomst te organiseren.
De ouderbijeenkomsten zijn belangrijk voor het onderhouden van goede contacten met de ouders.
Daarbij worden ouders geïnformeerd over actuele pedagogische thema’s en kunnen ouders
onderling ideeën uitwisselen met zowel pedagogisch medewerkers als andere ouders.
Tot slot kunnen alle ouders relevante documenten (informatieboekje, inspectierapporten,
pedagogisch beleidsplan en veiligheid en gezondheidsbeleid) en overige informatie op onze website
vinden. Dit wordt tijdens de intake expliciet onder de aandacht gebracht. Tijdens de intake wordt
de ouder tevens minimaal geïnformeerd over de volgende punten: wie de mentor van het kindje is,
wie de vaste gezichten van het kindje zijn, welke PM’ers op de dagen werken dat het kind komt,
onze drie-uursregeling, onze beleidsdocumenten en onze klachtenprocedure.
3.8 KLACHTEN
In het kader van de wet kinderopvang is er een interne en externe klachtenregeling opgesteld voor
kinderopvang Little Stars
Ondanks de goede zorgen en de hoge kwaliteit die Little Stars nastreeft kan er in de samenwerking
tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een klacht ontstaan. Little Stars neemt
klachten serieus en ziet de klacht als een moment om van te leren en te groeien. Om op deze wijze
de kwaliteit van de kinderopvang nog verder te verhogen.
Little Stars onderscheidt twee soorten officiële klachtenregelingen:
Interne klachtenregeling: Bij voorkeur maken ouders/ verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij
de directe betrokkenen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan er een
officiële klacht worden ingediend. Deze officiële klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te
worden bij de leidinggevende. De leidinggevende zal de klacht in behandeling nemen, mocht de
klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen dan treedt de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling in werking. De interne klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Nadat
de klacht in behandeling is genomen zal de leidinggevende contact opnemen met de betrokkene en
eventueel de oudercommissie bij de klachtenprocedure betrekken. Binnen ten minste 6 weken na
het indienen van de klacht, zal een schriftelijke en gemotiveerd oordeel, inclusief concrete
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termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd, verstuurd worden naar
de ouder.
Externe klachtenregeling: Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende
oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij de
geschillencommissie, gevestigd in Den Haag. Of het aanmelden van het geschil bij de
Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de
Geschillencommissie:
• De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke
klacht.
• De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over
de afhandeling van een klacht.
• De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.
In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de
Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij
onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.
Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het
voorleggen van hun klacht vervelende consequenties kan hebben.
De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt
voldaan.
Little Stars maakt ieder jaar een jaarverslag klachten, indien er in het betreffende jaar klachten bij
de houder zijn binnengekomen. Dit jaarverslag wordt vervolgens voor 1 juni op het volgend jaar
opgestuurd aan de inspectie van de GGD Amsterdam.
Voor het uitgebreide klachtenreglement kunt u de bijlage van dit pedagogisch beleidsplan
raadplegen.
3.9 PRIVACY
Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld (de Wet Bescherming
Persoonsgegevens).
Informatie over het kind en zijn thuissituatie blijft binnen ons kinderdagverblijf en mag alleen
worden uitgewisseld tussen de medewerkers onderling als dat in het belang is van het kind. Dat wil
zeggen wanneer we die informatie nodig hebben voor zorg en ontwikkeling van het kind.
Ouders hebben ten allen tijden het recht om de kindgegevens uit het dossier in te zien.
Verslaglegging omtrent het kind in het dossier wordt in beginsel alleen intern gebruikt. Drie
maanden nadat het kind de opvang heeft verlaten, worden alle kindgegevens vernietigd.
Het vastleggen van momenten van de dagelijkse kinderopvang in de groepen zijn waardevolle
herinneringen voor een kind. De rechten ten aanzien van de privacy van het kind dienen echter wel
gewaarborgd te worden.
Dat betekent dat:
• Elke ouder op de hoogte gebracht wordt dat er in de groepen kan worden gefilmd en
gefotografeerd.
• De film en foto’s voor intern gebruik zijn.
• Wanneer anderen (media) opnamen willen maken de ouders vooraf in kennis worden gesteld
en om toestemming gevraagd.
• Ouders geven vooraf aan of het kind op de foto mag en of deze foto op Facebook/website of
de kidsadmin app mag.
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HOOFDSTUK 4: WET KINDEROPVANG
4.1 DRIE UURS REGELING
Op een aantal vastgestelde momenten op de dag mag er worden afgeweken van het beroepskracht
kind ratio. Dit betekent dat er tijdelijk minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden
waarbij in ieder geval minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers
aanwezig dient te zijn.
Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van het BKR,
de zogeheten drie uurs regeling.
In de kind planning wordt bijgehouden wanneer kinderen binnenkomen en wanneer zij naar huis
gaan, hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er van het BKR wordt afgeweken.
Als blijkt dat we meer dan drie uur af gaan wijken volgens de BKR op een dag (incl. de pauzes),
wordt het rooster incidenteel of structureel aangepast, naar gelang de situatie. Dit wordt periodiek
geëvalueerd.
Op het moment dat de drie-uursregeling in werking is getreden en er slechts één PM’er in het pand
is, zorgen we er altijd voor een tweede volwassene die aanwezig is in het pand bv. een stagiaire
(18+), de leidinggevende of een groepshulp. De beroepskracht die als eerste naar huis gaat, kan ook
langer aanwezig blijven om aan deze voorwaarde te blijven voldoen.
Tijdens onderstaande tijden kan er worden afgeweken van de BKR, buiten deze tijden wordt er
niet afgeweken van het BKR, de kinderopvang is geopend van 7.30-18.30 uur.
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Afwijken ochtend
8:15-9:00
8:15-9:00
8:15-9:00
8:15-9:00
8:15-9:00

Afwijken middag
13:00-14:30
13:00-14:30
13:00-14:30
13:00-14:30
13:00-14:30

Afwijken avond
17:00-17:45
17:00-17:45
17:00-17:45
17:00-17:45
17:00-17:45

De drie uurs regeling wordt periodiek geëvalueerd aan de hand van de breng – en haaltijden van de
kinderen en indien nodig (in overleg met de O.C.) aangepast. Indien de regeling wordt aangepast
worden ouders door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de vernieuwde regeling.
4.2 INZET STAGIAIRES EN VRIJWILLIGERS
4.2.1 STAGIAIRES
De stagiaire is bij ons om zichzelf te ontwikkelen tot pedagogisch medewerker. De taken die een stagiaire kan
uitvoeren:
Alle leerjaren niveau 3 & 4
• Pedagogisch medewerker ondersteunen tijdens activiteiten
• Activiteit aanbieden met ondersteuning van de pedagogisch medewerker
• Begeleiden van ontwikkeling
• Observeren van kinderen (in samenwerking met de mentor van het kind)
• Begeleiden tijdens eet en drink momenten
• Uitvoeren van huishoudelijke taken
• Begeleiden van kinderen tijdens vrij spel momenten
Laatste leerjaar niveau 3 & 4
Indien de stagiaire in het laatste leerjaar zit en indien zij boven de 18 jaar is mag zij onderstaande extra
werkzaamheden uitvoeren
• Aanbieden van een activiteit
• Deelnemen aan oudergesprekken
• Overdracht aan ouder geven aan het einde van de dag
De taken van de stagiaires verschillen per ‘’soort’’ stagiaire, leerjaar en opleiding. Zo worden er twee soorten
stagiaires onderscheiden:
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•

•

Bol- stagiaires: Naast BBL-studenten kunnen er tevens BOL-studenten stagelopen bij Little Stars. Zij
volgen een beroeps opleidende leerweg, waarbij zij stagelopen. Deze stagiaires staan boventallig
ingezet, dit betekent dat zij niet de eindverantwoordelijke zijn voor het welzijn van de kinderen. Onder
bepaalde omstandigheden kan besloten worden een BOL-student formatief in te zetten. Dit gebeurt
alleen als de BOL-student capabel genoeg is om als volwaardige pedagogisch medewerker ingezet te
worden. Mocht er worden besloten om een BOL-student als formatieve pedagogisch medewerker in te
zetten dan wordt er te allen tijde een inzetbaarheid verslag opgesteld. Daarnaast mag een BOL-stagiaire
alleen worden ingezet onder de volgende voorwaarden:
o Een bol student mag alleen ingezet worden tijdens ziekte van een pedagogisch medewerkers
of tijdens schoolvakanties van de student.
o De bol student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes.
o De bol student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar.
o De bol student kan alleen worden ingezet op de eigen stage locatie.
BBL-stagiaires en derde leerweg studenten: een BBL-stagiaire of derde leerweg student volgt een
werken-en leren opleiding. Een Derde-Leerweg opleiding kent geen vaste uren zoals een BBL of BOLstage, hierdoor is het dus flexibel en zeer geschikt voor mensen met andere bezigheden (baan, gezin).
Derde-leerweg opleidingen vallen net als andere mbo-opleidingen onder de Wet Educatie
beroepsonderwijs en voldoet dus aan dezelfde strenge kwaliteitseisen. Bij deze vormen van opleidingen
mag de stagiaire worden ingezet als een formatieve pedagogisch medewerker. Afhankelijk van de fase
van haar opleiding, toets uitslagen en beoordeling van de praktijkbegeleider, is deze inzetbaarheid van
0 tot 100%.
Wij dragen ervoor zorg dat er niet meer dan 33% van de personele bezetting uit een beroepskracht in
opleiding (BBL’er) bestaat gedurende de dag.
De BBL of derde leerweg student heeft een arbeidscontract bij kinderopvang Little Stars, indien zij
formatief wordt ingezet. BBL studenten of derde leerweg studenten hebben een arbeidsovereenkomst
van minimaal 20 uur. Indien een BBL-stagiaire of derde leerweg student formatief wordt ingezet zal er
ten alle tijden een inzetbaarheid verslag worden opgesteld waarin is beschreven voor hoeveel procent
de stagiaire formatief ingezet kan worden alsmede de reden van deze conclusie.
Binnen Little Stars wordt een BBL die deels formatief wordt ingezet op de volgende wijze ingezet: de
formatieve inzetbaarheid wordt op basis van uren berekent. Bijvoorbeeld; indien zij voor 50% inzetbaar
is wordt zij de helft van de tijd formatief ingezet als pedagogisch medewerker en de andere 50% van de
tijd boventallig ingezet als stagiaire. OF de formatieve inzetbaarheid wordt op basis van het
beroepskracht kind ratio berekent. Bijvoorbeeld; een pedagogisch medewerker mag 8 peuter tussen de
2 en 4 jaar opvangen, een BBL’er die 50% wordt ingezet vangt 4 kinderen op.
Een BBL voert de volgende taken uit:
Alle leerjaren en inzetpercentage
o Activiteiten aanbieden
o Activiteit aanbieden met ondersteuning van de pedagogisch medewerker
o Begeleiden van ontwikkeling
o Observeren van kinderen (in samenwerking met de mentor van het kind)
o Begeleiden tijdens eet en drink momenten
o Uitvoeren van verzorgingsmomenten zoals, verschonen, toiletbegeleiding , flesje geven
o Uitvoeren van huishoudelijke taken
o Begeleiden van kinderen tijdens vrij spel momenten
Laatste leerjaar of bij inzetbaarheidspercentage boven de 50%
o Aanbieden van een workshop reeks of activiteit
o Deelnemen aan oudergesprekken en kinderen observeren
o Overdracht aan ouder geven aan het einde van de dag
o Oudergesprekken en kinderen observeren
o Het opstellen van een handelingsplan m.b.t. een kind
Laatste leerjaar of bij inzetbaarheidspercentage van 100%
o De BBL-stagiaire functioneert als volledig pedagogisch medewerker en voert tevens
gelijkwaardige taken uit. Indien noodzakelijk worden taken begeleid en ondersteund door
collega’s. De BBL’er zal echter niet als vast gezicht worden aangewezen. Daarnaast voert
zij mentortaken alleen uit met controle van een collega.
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Bij kinderopvang Little Stars houden wij ons aan onderstaand richtlijnen zoals vastgesteld in de cao met
betrekking tot derde leerweg studenten en BBL-stagiaires:
Inzetbaarheid en
salariëring
studenten mbo en
HBO
Opleidingsfase
Fase
1:
overeenkomstig
eerste
leerjaar
SPW-3/ SPW-4

Formatieve
inzetbaarheid

Wijze
van
vaststelling
opleidingsfase

Wijze
van
vaststelling
formatieve
inzetbaarheid

Oplopend van 0
naar 100%

* Conform de
leerjaren
en
voortgang ingeval
van
een
normatieve
opleidingsduur van
3 jaar;
* In geval van een
andere
opleidingsduur
worden de fase en
ingangsdatum
ervan bepaald op
basis
van
informatie van de
opleiding.

De werkgever stelt
de
formatieve
inzetbaarheid in
fase 1 en fase 2
vast op basis van
informatie van de
opleidingsen
praktijkbegeleider
en
legt
deze
schriftelijk vast.

Nvt

Nvt

Fase
2:
overeenkomstig
tweede
leerjaar
SPW-3/ SPW-4

Fase
3:
overeenkomstig
derde
leerjaar
SPW-3/ SPW-4

100%

Fase 4:
Diploma SPW-3 of
Vierde jaar SPW-4

100%

De begeleiding van de stagiaires wordt gedaan door een van de pedagogisch medewerkers, die bevoegd zijn om
stagiaires te mogen begeleiden. Regelmatig vindt er een POP-gesprek plaats tussen de praktijkbegeleider en de
stagiaire. In dit gesprek wordt over het functioneren van de stagiaire gesproken, waar de stagiaire nog in kan
groeien, alsmede waar de stagiaire zelf nog in wil groeien. Daarnaast wordt besproken welke opdrachten de
stagiaire nog dient te maken. Indien de stagiaire goed presteert dan kan ervoor worden gekozen om eens in de
minder frequent een POP-gesprek te voeren. Periodiek (afhankelijk van de opleidingsinstelling) is er een gesprek
tussen de pedagogisch medewerker en de stagebegeleider van school omtrent de ontwikkeling van de stagiaire.
De pedagogisch medewerker kan ondersteuning bij de begeleiding van de stagiaire vragen indien de gesprekken
stroef verlopen of er bijvoorbeeld over disfunctioneren gesproken moet worden.
Er wordt momenteel geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.
4.3 PERSONEEL EN ONDERSTEUNING ANDERE VOLWASSENEN
4.3.1 PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en in het bezit van een Verklaring van Goed
Gedrag (VOG). De pedagogisch medewerkers hebben minimaal een diploma conform de CAO
Kinderopvang. De pedagogisch medewerkers zijn in de Personenregister Kinderopvang ingeschreven
en gekoppeld aan Little Stars, waardoor de persoon continu gescreend wordt op eventuele
toekomstige bezwaren om in de kinderopvang te werken. De werkgever wordt op de hoogte
gebracht indien de VOG wordt ingetrokken. Op deze manier is de VOG ten alle tijden actueel. De
persoon start pas na de koppeling in het Personenregister aan zijn/haar werkzaamheden.
Op het moment dat iemand in dienst komt bij Little Stars bespreken we de gedragscode. Dit
beschrijft de manier waarop wij met elkaar werken, feedback geven en ontvangen, de wenselijke
bedrijfscultuur en de wijze waarop wij met elkaar omgaan.
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Indien een pedagogisch medewerker zijn of haar eigen kind op de opvang heeft, dan zorgen wij op
de volgende manieren ervoor dat de beroepshouding van de pedagogisch medewerker behouden kan
blijven.
- PM’ er en kind worden niet op dezelfde stamgroep ingedeeld. Indien dit wel zo is, dan is er
ook altijd een andere PM’ er aanwezig.
- Kindje wordt van jongs af aan geleerd dat de ouder op het kinderdagverblijf werkt om
rolverwarring te minimaliseren.
- Van PM’ ers wordt verwacht dat ze rechtstreeks feedback aan elkaar geven, gezien onze
open bedrijfscultuur.
- Van alle PM’ ers, dus ook een PM’ er wiens kind op de opvang zit, wordt verwacht alle
kindjes gelijk te behandelen.
- Meldingen/ geluiden van ouders en/ of medewerkers worden zeer serieus genomen.
4.3.2 EXTERNE ADVISEUR
Little Stars werkt samen met een externe adviseur van bureau Sterk in Kinderopvang om de
kwaliteit van het kinderdagverblijf te waarborgen, maar tevens ook te verbeteren daar waar nodig.
De externe adviseur is samen met de leidinggevende verantwoordelijk voor het opstellen van het
beleid en de implementatie daarvan. De externe adviseur adviseert, ondersteunt en begeleidt de
leidinggevende daar waar nodig is. Deze is tevens onze aandachtfunctionaris Kindermishandeling en
externe vertrouwenspersoon. Als laatste biedt de externe adviseur eventuele bijscholing, workshop
en studiedagen aan.
4.3.3 PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER EN COACH
De pedagogische beleidsmedewerker zorgt voor de ontwikkeling en uitwerking van het pedagogisch
beleidsplan. Deze functie wordt vervuld door de houder van Little Stars met de nodige
ondersteuning van de externe pedagogische coach. De houder is zowel HBO als WO geschoold binnen
de Gezondheidszorg.
De pedagogische beleidsmedewerker is minimaal 50 uur per jaar bezig met het verder ontwikkelen
van het pedagogisch beleid en ziet erop toe dat het opgestelde beleid in de praktijk daadwerkelijk
wordt uitgevoerd en dat alle pedagogische medewerkers volgens dezelfde pedagogische visie
werken. Zij observeert regelmatig op de groep en evalueert dit met de pedagogisch coach en
medewerkers. De pedagogisch coach kan hier op diens beurt een eventueel coachings-activiteit van
maken. Tevens is de pedagogische beleidsmedewerker eerste aanspreekpunt voor pedagogische
medewerkers en ouders over het pedagogisch beleid.
De pedagogische coach wordt ingezet om observaties op de groepen uit te voeren en ouders,
pedagogisch medewerkers en de kinderen te begeleiden. De pedagogisch coach stimuleert
pedagogisch medewerkers effectief en begeleidt hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen.
Een pedagogische coach coacht bij de dagelijks praktijkwerkzaamheden. Dit doet zij onder andere
door te observeren op de groep, concrete vragen van medewerkers en/of van de pedagogische
beleidsmedewerker op te pakken en aan de hand hiervan een coaching plan op te stellen. In dit
coaching plan staan thema’s en activiteiten beschreven die uitgevoerd zullen worden. De
pedagogische coach begeleidt tevens de pedagogische medewerkers in het maken van een
eventueel persoonlijke training en/of scholingstraject. Op deze manier wordt de professionele
ontwikkeling van de medewerkers gewaarborgd.
De functie pedagogische coach wordt uitgevoerd door een extern bureau Sterk in kinderopvang.
Sterk in kinderopvang heeft meerdere pedagogische coaches werkzaam, die onze pedagogisch
medewerker volgens het coachingsplan coachen. Daarnaast zetten we de pedagogische coach
regelmatig extra in bij vraagstukken vanuit de pedagogisch medewerkers of tijdens studiedagen
De pedagogische medewerkers worden per jaar mimimaal 10 uur per fulltime medewerker
gecoacht. Het aantal uren wordt evenredig verdeeld over het aantal pedagogisch medewerkers.
Anno januari 2022 is er sprake van 3.75 FTE en dat zal betekenen dat er in 2022 minimaal 37,5 uur
gecoacht zal worden. Het aantal uren wordt ieder jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
4.3.4 LEIDINGGEVENDE EN TEVENS HOUDER
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De leidinggevende (tevens houder) functie is het primair proces met een operationeel karakter.
Onder operationeel karakter wordt in dit verband verstaan dat de leidinggevende zorgt voor het
realiseren en aansturen van de uitvoering van de werkplannen en dagelijks leiding geeft aan de
pedagogisch medewerkers en stagiaires, die zorg draagt voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en
verzorging van een groep kinderen bij Little Stars. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de
uitvoering en realisatie van het tactische en operationele beleid.
Medewerkers aansturen: geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de
uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en coördineren en medewerkers te
begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig. Heeft een begeleidende taak ten
aanzien van de pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en
houdt daartoe periodiek kinder- en/of werkbesprekingen. Daarnaast draait de leidinggevende
incidenteel mee op de groep, waardoor zij de pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders goed
kent. Hierbij kan zij nog beter coachen, begeleiden en aansturen.
Informatie uitwisselen met ouders: door structurele nieuwsbrieven, daarnaast is de leidinggevende
het eerste aanspreekpunt indien een ouders inhoudelijk vragen heeft over de opvang.
Als laatste is de leidinggevende het aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot klachten alsmede
het eerste aanspreekpunt voor de oudercommissie.

4.4 BEROEPSKRACHT KIND RATIO
De Beroepskracht-Kind-Ratio betreft de verhouding tussen het aantal PM-ers dat ten minste ingezet
moet worden bij een bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep.
Deze ratio is vastgelegd in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.
Voor het bepalen van de PKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl).
Aan de hand hiervan wordt een dienstrooster opgesteld, zodat er altijd voldoende pedagogisch
medewerker op de groep aanwezig zijn.
Bij een volledige bezetting ziet het beroepskracht kind ratio er als volgt uit bij Little Stars:
Groep:
Maximum aantal kinderen
Aantal beroepskrachten
Zonnetjesgroep
5
2
Sterretjesgroep
10
2
4.5 BELEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Little Stars heeft een actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid. Het beleid beschrijft de
voornaamste risico’s met grote gevolgen en het risico op grensoverschrijdend gedrag. Beschreven
staat hoe de risico’s worden ingeperkt en hoe gehandeld wordt zodra een ongezonde of onveilig
situatie zich voordoet. Dit wordt het plan van aanpak genoemd. Ook staat vermeld hoe de
pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleinere risico’s. Tot slot staat beschreven
hoe het vierogenprincipe op de locatie wordt toegepast en hoe de achterwachtregeling is ingevuld.
Het beleid en het daarbij horende plan van aanpak wordt samen met de pedagogisch medewerkers
ontwikkeld. Het plan wordt actueel gehouden door periodieke evaluatie (werkoverleg) en na
gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven, zoals een ongeval, een verbouwing of nieuwe
inzichten.
Middels het aanbieden van kinder- EHBO cursussen aan de medewerkers wordt er zorg voor
gedragen dat er tijdens de openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig is die een geldig
Kinder-EHBO certificaat heeft. Tevens worden er BHV (bedrijfshulpverlening) cursussen
aangeboden.
4.5.1 VIER OGEN PRINCIPE
Vanuit de Wet Kinderopvang wordt verplicht gesteld dat er tijdens openingstijden van de
kinderopvang ten allen tijden moet worden voldaan aan het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe
betekent dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten, terwijl de medewerker gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. U
kunt bij een andere volwassene denken aan een collega- pedagogisch medewerker, stagiaire (18+),
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kantoor medewerker of vrijwilliger. Door te werken met het vierogenprincipe wordt het risico op
grensoverschrijdend gedrag geminimaliseerd.
Wij hechten zeer veel belang aan de veiligheid van de kinderen. Voor grensoverschrijdend gedrag is
dan ook geen ruimte binnen onze organisatie. Om deze reden werken wij dagelijks met het
vierogenprincipe. Zo lopen de pedagogisch medewerkers en de leidinggevende regelmatig
onverwacht bij elkaar binnen. Hoe het vier ogen principe verder vorm is gegeven kunt u lezen in het
beleid veiligheid en gezondheid.
4.5.2 ACHTERWACHTREGELING
Indien er slechts één pedagogisch medewerker wordt ingezet in overeenstemming met het BKR,
dient er ten alle tijden een achterwacht beschikbaar te zijn. Deze persoon moet bij calamiteiten
binnen 15 minuten bij de kinderopvang kunnen zijn. Deze persoon is tijdens de opvangtijden
waarbij een pedagogisch medewerker alleen staat, altijd telefonisch bereikbaar. Meer informatie
over de achterwachtregeling kunt u lezen in het veiligheid- en gezondheidsbeleid.
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BIJLAGEN
KLACHTENREGLEMENT
Bij Little Stars Kinderopvang doen wij er alles aan om uw kind zo goed mogelijk op te vangen.
Zodat ouders en kinderen tevreden zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de
opvang van uw kind(eren). Veel ouders vinden het lastig om in zo’n situatie om te klagen. Ze zijn
helaas bang dit gevolgen zal hebben voor de opvang van hun kind. Echter pas als wij weten dat
ouders iets vervelend vinden, kunnen wij de situatie verbeteren.
Ook kan het voorkomen dat een oudercommissie een klacht heeft.
Wij nemen klachten of ongenoegens altijd serieus en willen deze graag tot tevredenheid oplossen.
Waar dat mogelijk is, willen wij het ook gebruiken voor de verbetering van de opvang in het
algemeen.
Wat is een klacht:
Iedere uiting (mondeling of schriftelijk) van ongenoegen.
Wie kunnen er een klacht indienen (de klager):
- Ouder (natuurlijk persoon) van een bij Little Stars Kinderopvang geplaatst kind
- De oudercommissie van Little Stars Kinderopvang
- Medewerkers van Little Stars Kinderopvang (deze werkwijze wordt in een apart kopje
besproken)
Waar kunt u een klacht indienen:
- bij de pedagogisch medewerker
- bij de klachtencoördinator = management/directie
- bij de ondernemer ( hierna te noemen directie)
- bij de oudercommissie. Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant
is, dan kunt u ook de oudercommissie van Little Stars Kinderopvang op de hoogte te
stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet
behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid en daar
advies over uitbrengen.
- In enkele gevallen kunt u een klacht buiten Little Stars Kinderopvang om indienen bij de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna te noemen
Geschillencommissie). Zie “Hoe kunt u klachten extern indienen”.
Hoe gaan wij met de klachten binnen Little Stars Kinderopvang om (intern klachtenreglement)?
Als u een klacht/ongenoegen heeft, dan kunt u die het beste het eerst bespreken met de
verantwoordelijk persoon, meestal de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. Wij
zullen dan proberen zo snel mogelijk, samen met u, tot een bevredigende oplossing te komen. De
medewerker en/of ouder geeft de klacht en de oplossing door aan de klachtencoördinator
(management/houder)
Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om uw klacht te bespreken met de
klachtencoördinator. De klachtencoördinator zal uw klacht onderzoeken en de oplossing met u
bespreken.
Als u een formele klacht bij Little Stars Kinderopvang wilt indienen, vragen wij u dit schriftelijk
(b.v. per email) te doen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een bevestiging. Uw
contactpersoon met betrekking tot de voortgang is de klachtencoördinator. Zij zal u op de hoogte
houden van de voortgang van de behandeling. Wij proberen, rekening houdende met de aard van de
klacht, deze zo spoedig mogelijk af te handelen.
Met de betrokken personen vinden een of meer gesprekken plaats om zo de klacht zorgvuldig te
onderzoeken. Gezamenlijk wordt naar de oorzaak en de oplossing gezocht. Waar dat nodig is, of op
verzoek, wordt met de betrokkenen afzonderlijk gesproken. Indien nodig zal informatie bij derden
worden gevraagd. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkenen.
In principe zal bij de besluitvorming alleen gebruik gemaakt worden van informatie die bij beide
partijen bekend is.
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De klachten coördinator stelt klager, in principe, binnen 6 weken na indiening van de klacht
schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht.
De klachten coördinator deelt klager mede of, en zo ja welke maatregelen er genomen worden naar
aanleiding van de klacht. Hierbij zal een concrete termijn worden genoemd.
Hoe kunt u extern een klacht indienen (extern klachtenreglement)?
Ouders, oudercommissie en ondernemer kunnen gebruik maken van de Geschillencommissie. Little
Stars is hierbij aangesloten.
Als wij er onderling niet uitkomen, kan een klacht worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is
verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, wordt eerst geprobeerd
om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.
Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
als:
•
•
•

De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de
schriftelijke klacht;
De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn
geworden over de afhandeling van een klacht.
De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan
worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de
kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders
bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De
Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt
voldaan.
De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste
gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een
versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de
ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website.
Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nI en op www.klachtenloketkinderopvang.nl .
Klachten van de oudercommissie
Intern
Hier geldt dezelfde route als die voor de ouders.
Extern
Oudercommissies kunnen een geschil over de toepassing van het adviesrecht
direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De
Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid
heeft gehandeld.
De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste
gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een
versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de
ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer
informatie kunt vinden op www.degeschillencommissie.nI en op www.klachtenloket-kinderopvang.nl
Klachten van medewerkers
Medewerkers kunnen hun klachten mondeling of schriftelijk in te dienen bij de directie. Zij kunnen
hierbij ondersteund worden door de externe vertrouwenspersoon (contactgegevens staan in het
personeelshandboek). De werkwijze is gelijk aan die van de ouders.
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Geheimhouding
Alle klachten worden door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld. Eenieder is tot geheimhouding
verplicht ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens en informatie die hem/haar ter kennis
zijn gesteld. Dit geldt voor gegevens waarvan hij/ zij het vertrouwelijk karakter kent of
redelijkerwijs kan vermoeden.
De klachten, genomen stappen en eventuele maatregelen worden geregistreerd. Ook wordt er
gekeken of er preventieve maatregelen nodig zijn.
Klachtenverslag:
Jaarlijks wordt er een openbaar klachtenverslag opgesteld indien er sprake zijn van geschillen in
het voorgaande jaar. Hierin vindt alleen een anonieme vermelding plaats.
Indien er geen sprake is van geschillen dan ontvangt de kinderopvangorganisatie een certificaat als
bewijs dat er geen geschillen zijn ingediend tegen de kinderopvangorganisatie.
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