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Inleiding
Als liefdevolle ouder wil je het beste voor je kind. Op de momenten  

dat je zelf niet voor je zoon of dochter kunt zorgen, wil je er zeker van 

zijn dat de plek waar hij opgevangen wordt, voldoet aan je wensen 

voor je kind.

Wij hopen dat je door het lezen van dit pedagogisch beleidsplan zult 

voelen dat je kind bij Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) in goede 

handen is. 

Dit pedagogisch beleidsplan neemt je mee in onze visie op kinder-

opvang. Het maakt duidelijk waar SKH voor staat, hoe wij werken en 

waarom. Het vormt zo een richtlijn voor het pedagogisch handelen 

van onze medewerkers. Naast dit pedagogisch beleidsplan heeft elke 

locatie een eigen pedagogisch locatiewerkplan. In dit werkplan is het 

beleid vertaald naar de alledaagse praktijk. Het werkplan is in te zien 

op de locatie.

Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld in overleg met de Centrale 

Oudercommissie (COC), medewerkers en ouders. 

Dit plan is in de eerste plaats geschreven voor ouders, maar is  

daarnaast ook bedoeld voor onze samenwerkingspartners, onze  

medewerkers en andere geïnteresseerden. 

 

NB. Daar waar in dit beleidsplan ‘wij’ wordt genoemd wordt Stichting  

Kinderopvang Huizen bedoeld. Als we het over een kind hebben, spreken 

we telkens van ‘hij’, maar hiermee wordt ook ‘zij’ bedoeld. In plaats van 

‘ouder’ kan ook ‘verzorger’ of ‘opvoeder’ gelezen worden. Waar we spreken 

over ‘groepen’ kunnen dit zowel ‘stamgroepen’ als ‘basisgroepen’ zijn.
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Visie
Ouders worden ontzorgd doordat de kinderen een fantastische tijd bij 

ons hebben. We bieden een plek waar kinderen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken; een verrijking voor 

hun leven. Ouders laten hun kinderen met een goed gevoel aan ons 

over. Zij zijn blij met ons en wij zijn trots op ons werk.

Ieder kind is uniek en dat maakt ons werk  
ook zo leuk!  
We kijken en luisteren naar de behoeften van de kinderen en spelen 

daar constant op in. 

Een mooie uitdaging die vraagt om de volledige inzet van onze  

medewerkers. Zij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling, staan  

voor ze klaar als er hulp of troost nodig is, maar geven ze ook ruimte 

als zij even hun eigen gang willen gaan. Een ontdekkingstocht die  

we samen met de ouders en de kinderen maken.

Medewerkers
Dit vraagt van onze medewerkers dat zij flexibel, klantgericht,  

positief en enthousiast zijn in denken en doen! 

De medewerkers zijn betrokken en vinden het leuk om zich te blijven 

ontwikkelen, te verdiepen in hun vak en in te spelen op veranderingen. 

Zij weten waar ouders en kinderen behoefte aan hebben. 

Een fantastische tijd  
bij Kinderopvang Huizen
Wij hebben ons als doel gesteld om kinderen een fantastische tijd  

te bieden. 
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Samen (sociale competentie)
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het samen-

zijn en samen spelen in een groep is heel waardevol voor kinderen. 

Kinderen leren van elkaar, hebben samen plezier en kunnen zich  

op sociaal vlak ontwikkelen. Er worden vriendschappen gesloten,  

kinderen troosten en helpen elkaar, leren delen en leren niet alleen 

aan zichzelf maar ook aan anderen te denken. Wij leren kinderen  

respect te hebben voor elkaar.  

Samen eten
Gezond en gevarieerd eten en drinken is belangrijk voor de groei en 

ontwikkeling van kinderen. Daarom hebben we een voedingsbeleid 

opgesteld op basis van de richtlijnen van het voedingscentrum. Het 

dagritme, waar voeding onderdeel vanuit maakt, geeft structuur en 

duidelijkheid aan het kind. Samen aan tafel eten of drinken vinden wij 

belangrijk. Wij zien deze tijd als een sociaal moment, waar naast het 

eten en drinken aandacht is voor elkaar.

Zelfbewustzijn (persoonlijke competentie)
Het is van belang dat kinderen een gevoel van eigenwaarde,  

identiteit en vertrouwen in het eigen kunnen opbouwen, zodat zij  

later op adequate wijze kunnen participeren in de maatschappij.  

Daarbij zijn complimenten en aanmoedigingen belangrijk.  

Onze pedagogisch medewerkers geven de kinderen positieve  

steun en stimuleren de kinderen om zich te ontwikkelen. 

Pedagogisch handelen
Vanuit onze visie ‘waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen 

en hun talenten ontdekken’ staan wij open voor ieder kind en geven 

wij elk kind de ruimte zich op individuele wijze te ontwikkelen en zijn 

kwaliteiten te benutten. 

Op al onze locaties werken wij aan sociale competentie, persoonlijke 

competentie, normen en waarden en emotionele veiligheid. Hoe wij 

hieraan invulling geven, lees je in de hiernavolgende paragrafen.  

De uitvoering kan op details verschillen per locatie en is terug te  

vinden in het pedagogisch locatiewerkplan.
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Respect (normen en waarden)
Rekening houden met elkaar, respect hebben voor elkaar, leren delen, 

op je beurt wachten, zijn een aantal van de waarden en normen die wij 

over willen brengen op de kinderen. Kinderen worden aangesproken 

op hun gedrag en niet op de persoon. Dit vinden wij belangrijk, zodat 

de kinderen leren vertrouwen dat negatief gedrag geen effect heeft 

op de band met de pedagogisch medewerkers.

Wij proberen kinderen zelf na te laten denken over wat zij gedaan  

hebben. Daarnaast stimuleren wij positief gedrag door het kind te 

complimenteren als hij het goed heeft gedaan. 

Zo wordt ook de band tussen pedagogisch medewerkers en kinderen 

versterkt. In de groep leren we kinderen omgaan met andere kinderen 

en om moeilijkheden en tegenslag te overwinnen. Dit bevordert de 

veerkracht en zelfredzaamheid van de kinderen, waardoor zij steeds 

beter in staat zijn om uitdagingen aan te gaan. 

Wat je kind vraagt of nodig heeft, hangt af van de kwaliteiten van je 

kind en de ontwikkelingsfase waarin hij zich bevindt. De begeleiding 

door de pedagogisch medewerkers en het activiteitenaanbod  

stemmen we hier op af.

Vaardigheden
Wij bereiden de kinderen voor op de toekomst waarin sociale en  

culturele vaardigheden, communiceren, samenwerken en creatief/

kritisch/probleemoplossend denken van belang zijn. Deze en andere 

thema’s maken onderdeel uit van de zo geheten ‘21e eeuwse  

vaardigheden’. 

Met ons aanbod van spelmateriaal en activiteiten stimuleren we deze 

vaardigheden. Wij laten de kinderen zo veel mogelijk ervaringen op 

doen waarbij vrijheid, veiligheid en uitdaging met elkaar in balans 

zijn, zodat zij leren omgaan met risico’s, hun grenzen leren kennen en 

zelfvertrouwen opbouwen. De specifieke invulling en vormgeving van 

activiteiten wordt beschreven in het locatiewerkplan.
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Veiligheid en geborgenheid  
(emotionele veiligheid)
Om zich goed te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen veiligheid en 

geborgenheid nodig die is afgestemd op hun leeftijd. Wanneer de  

omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kleine kinderen 

zich het beste. De basis hiervoor ligt in de vaste groepen waarin  

kinderen worden opgevangen. Wij hebben de groepen samengesteld 

op basis van leeftijd en ontwikkeling en werken met vaste peda- 

gogisch medewerkers op vaste groepen. Hierdoor is er stabiliteit  

en herkenbaarheid op de groepen. Er is een vaste dagindeling met  

rituelen en met aandacht en ruimte voor diversiteit. 

Onze locaties, groepsruimtes en kinderdagverblijf-tuinen zijn veilig en 

overzichtelijke ingericht met uitdagende hoeken en zijn afgestemd op 

de verschillende ontwikkelingsfases en -behoeften. 

In de 0 tot 3 groepen is een afgeschermde hoek voor baby’s waar zij 

veilig kunnen spelen. In een veilige omgeving kunnen kinderen  

ongestoord spelen en hoeven we ook minder te verbieden. Belangrijk 

is dat kinderen bezigheden hebben die hen boeien en stimuleren.  

Kinderen hebben leiding en grenzen nodig om te weten wat er van 

hen verwacht wordt. 

Om de veiligheid en geborgenheid op de groep te vergroten, is het 

belangrijk dat onze medewerkers goed op de hoogte zijn wat er thuis 

speelt. Hiervoor is een open en duidelijke communicatie tussen ouders 

en onze pedagogisch medewerkers belangrijk. We starten hier al mee 

tijdens het plaatsingsgesprek waar we de belangrijkste informatie over 

het kind uitwisselen en controleren. 

Net zoals thuis zijn er tijdens de opvang bepaalde regels. Daarnaast 

geven we de kinderen op een heldere manier instructies en reageren 

we snel en doortastend wanneer kinderen ongewenst gedrag  

vertonen. Hierdoor weten kinderen goed waar ze aan toe zijn. Wij zijn 

consequent, maar ook flexibel. Er kunnen voor de oudere kinderen 

andere regels gelden dan voor de jongere en wij hebben geen  

overbodige, beperkende regels. De regels die er zijn, zijn positief 

gesteld en hebben allemaal een functie met betrekking tot veiligheid, 

rust en respect. In het pedagogisch locatiewerkplan staat de  

uitwerking van de groepsregels.
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Op de groep
Iedere  groep heeft een eigen plek en vaste pedagogisch  

medewerkers. De grootte en samenstelling van de groep hangt af  

van de leeftijd van de kinderen en de mogelijkheden die de locatie 

biedt. Voor het maximum aantal kinderen per pedagogisch  

medewerker volgen we de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’.

Vaste groep
Alle kinderen hebben één (of maximaal twee) vaste groep(en).  

Een kind verandert van groep, zodra het qua leeftijd niet meer  

binnen zijn groep valt of als het kind er qua ontwikkeling aan toe is. 

Hierbij moeten we wel rekening houden met de geldende wet- en  

regelgeving met betrekking tot de groepsgrootte en het aantal  

kinderen per pedagogisch medewerker. 

De meest voorkomende vorm van contact tussen ouders en pedago-

gisch medewerker is tijdens het breng- en/of haalmoment. Om goed 

in te kunnen spelen op de gevoelens van het kind, is het belangrijk dat 

wij op de hoogte zijn van gebeurtenissen rond het gezin. Zo kunnen 

wij hierop inspelen en ons beter inleven in de kinderen. 

Tijdens de overdracht aan het eind van de dag is er altijd tijd om  

samen met de ouders over eventuele bijzonderheden en activiteiten 

die het kind die dag gedaan heeft te spreken. Het spreekt vanzelf  

dat ouders altijd kunnen bellen als zij willen weten hoe het met hun 

kind gaat. Zo wordt de pedagogisch medewerker voor de ouders  

een partner in opvoeding.

Nieuwe groep
Komt een kind voor het eerst of moet hij de vertrouwde, veilige groep 

verlaten om naar een andere groep of locatie te gaan? Voor veel  

kinderen is dit een grote overgang die vraagt om goede begeleiding 

en aandacht. 

Wij bieden altijd de mogelijkheid dat je kind (als het nodig is) al een 

aantal keren gaat wennen op een nieuwe groep om zo de andere 

kinderen en de pedagogisch medewerkers te leren kennen. Hoe het 

wennen verder verloopt, is terug te vinden in het pedagogisch  

locatiewerkplan.
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Bij een aaneengesloten openstelling van 10 uur of meer per dag, 

wordt er maximaal drie uur afgeweken van de BKR (Beroepskracht Kind 

Ratio), de uitwerking per locatie hiervan staat in het locatiewerkplan.

Bij activiteiten, calamiteiten, vervoer en specifieke diensten kunnen 

pedagogisch medewerkers worden ondersteund door volwassenen. 

Dit kan een huishoudelijke hulp, een stagiaire of ouder zijn.

Elk kind een mentor
Ieder kind dat geplaatst wordt op een locatie heeft een vaste mentor. 

Welke pedagogisch medewerker dit is, wordt bepaald door het locatie-

hoofd naar aanleiding van de dagen dat het kind opgevangen wordt 

en de beschikbaarheid van de medewerkers. 

Naast reguliere redenen als leeftijd, zijn er nog andere redenen om  

de groep te verlaten. Drie veelvoorkomende redenen zijn:

•  Als er minder kinderen zijn op een dag en twee groepen  

worden samengevoegd. 

•  Bij gezamenlijke activiteiten verlaat het kind zijn groep en  

doet met een andere groep een activiteit. 

•  Bij binnenkomst of bij het ophalen kan er besloten worden  

om kinderen in een andere groep op te vangen.

Vaste medewerkers
Ondanks dat de meeste pedagogisch medewerkers parttime werken, 

werken wij zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers  

op de groepen. Op de groepen waar kinderen van 0 jaar worden 

opgevangen worden maximaal twee vaste gezichten aan de kinderen 

toegewezen, op groepen met kinderen van 1 tot 4 jaar zijn er  

maximaal drie vaste gezichten. In geval van ziekte, calamiteit, verlof  

of vakantie, letten wij op continuïteit op de groep door allereerst te 

proberen de vervanging plaats te laten vinden door een vast gezicht, 

als dat niet mogelijk is door een vaste medewerker van de groep.  

Een vaste medewerker kan indien noodzakelijk vervangen worden 

door vaste invalkrachten die bekend zijn binnen onze organisatie en in 

uiterste geval door een uitzendkracht. 

Bij het openen en sluiten zijn er standaard twee pedagogisch mede-

werkers aanwezig, zodat wij voldoende aandacht hebben voor ieder 

kind, de overdracht en er voldoende medewerkers zijn in geval van 

calamiteiten. Mocht dit onverhoopt een keer niet het geval zijn, dan is 

er een achterwacht geregeld die binnen 15 minuten ter plaatse is. 
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middel van observaties, in het kindvolgsysteem in kaart. Hierover  

staat meer in paragraaf Aandacht voor kinderen. De mentor bespreekt 

de bevindingen met de ouders en is aanwezig bij de jaarlijkse tien 

minuten gesprekken en eventueel extra oudergesprekken. 

Bij langdurige afwezigheid van de mentor wordt een vervanger  

aangewezen door het locatiehoofd.

Naast de expliciete aandacht die kinderen krijgen van hun mentor,  

zijn alle pedagogisch medewerkers van de groep en locatie verant-

woordelijk voor het welzijn en de goede verzorging van alle kinderen.

Vaste dagen / ruilen
De kinderen worden opgevangen op vaste dagen in de week. Deze  

dagen staan ook op het contract vermeld dat de ouders na inschrijving 

ontvangen en ondertekenen. Incidenteel een extra dagdeel afnemen 

is mogelijk als de bezetting en het kindaantal het toelaat.

Mocht een kind een keer niet naar de opvang kunnen, dan is  

het mogelijk om een dag te ruilen. Ook hiervoor geldt wel dat dit  

alleen mogelijk is als de bezetting en het kindaantal het toelaat.  

De afspraken hierover zijn terug te vinden in de Aanvullende  

Voorwaarden, te vinden op onze website.

Kinderdagopvang
Wij zorgen ervoor dat kinderen altijd in de groep zitten met leeftijds-

genoten. Zo hebben wij groepen voor kinderen van 0 – 1,5 jaar,  

0 – 3 jaar, 2 – 4 jaar (peuteropvang) en voor kinderen van 3 – 4 jaar.  

Op elke groep spelen wij met onze activiteiten in op de ontwikkeling 

van het kind.

De mentor is altijd een vaste medewerker van de groep. Naar rato 

van dienstverband krijgen medewerkers een aantal mentorkinderen 

toegewezen.

De mentor verzorgt (eventueel) samen met het locatiehoofd (een 

deel van) het plaatsingsgesprek. Door bij dit gesprek aanwezig te zijn, 

wordt er vanaf het begin een vertrouwensrelatie tussen de ouder en 

mentor opgebouwd. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor  

de ouders en zal, wanneer mogelijk, bij breng- en haalmomenten de 

overdracht verzorgen met de ouder.

De mentor is verantwoordelijk voor een actueel en volledig kind- 

dossier waarin alle afspraken en verslagen aanwezig zijn. Ook brengt 

de mentor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind, door 
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De groep is zo ingericht dat deze uitnodigt om te spelen. Er zijn  

verschillende themahoeken ingericht, zoals bijvoorbeeld een  

huishoek, een bouwhoek en een leeshoek. Spelenderwijs wordt de  

taal gestimuleerd, is er aandacht voor de motorische vaardigheden  

en zijn er veel mogelijkheden om te ontdekken.

Er is aandacht voor verzorging en in beide groepen worden de  

verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, indien nodig 

splitsen wij op in kleinere groepen. Het programma Uk en Puk wordt 

ingezet en er is aandacht voor zingen, voorlezen, creatieve- en  

snoezelactiviteiten en buiten spelen passend bij de ontwikkelingsfase 

van het kind.

 

Groepen van 0 – 1,5 jaar en 0 – 3 jaar 
Voor de allerkleinsten hebben wij zowel babygroepen voor kinderen 

van 0 – 1,5 jaar als gemengde groepen van 0 – 3 jaar. 

In de babygroep voor 0 – 1,5 jarigen groeien de baby’s op in een  

rustige, beschermde omgeving met alleen leeftijdgenootjes. Deze  

babygroep biedt een omgeving met rust en regelmaat, volgens het 

ritme dat de baby nodig heeft. Dat betekent het eerste jaar dus  

vooral veel slapen en op de tijden eten waarop de baby daar behoefte 

aan heeft. Zodra het kind er aan toe is, krijgt het ritme van de groep 

steeds meer invloed. Wel blijft de regelmaat, met vaste rituelen als 

afscheid nemen, samen fruit eten, voorlezen of zingen en even naar 

buiten gaan. 

Na het eerste jaar krijgen baby’s steeds meer behoefte de wereld  

te ontdekken. Wij bieden allerlei activiteiten aan die passen bij de 

belevingswereld en behoeftes van deze kleintjes. In de loop van het 

tweede jaar is het voor de kinderen van de babygroep tijd om door te 

stromen naar de groep van 0 – 3 jaar. Samen met de ouders en peda-

gogisch medewerkers wordt bepaald wanneer het kind daaraan toe is. 

In de groep voor 0 – 3 jarigen lijkt de groep meer op een gezinssituatie 

waar baby’s opgroeien met oudere kinderen. De kleine kinderen kun-

nen zich aan de grotere optrekken, doordat zij elkaars gedrag imiteren. 

Ook in een groep van 0 – 3 jaar is er vanzelfsprekend individuele 

aandacht voor het kind en is het ritme van de baby in het eerste jaar 

leidend voor het verloop van de dag. Vanaf ongeveer 1,5 jaar zal de 

structuur van de dagindeling leidend zijn. De kinderen gaan dan op 

een vaste tijd eten en drinken en op vaste tijden wordt er een activiteit 

aangeboden of kiezen de kinderen een eigen speelplek en materiaal. 
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Buitenschoolse opvang
Onder Buitenschoolse opvang valt zowel de voorschoolse als de  

naschoolse opvang van kinderen die naar de basisschool gaan.  

De BSO’s hebben een wisselende leeftijdsopbouw voor hun groepen. 

Daarom staan de groepsindelingen beschreven in het pedagogisch 

locatiewerkplan. 

Activiteitenaanbod
Dagelijks zorgen we voor een uitdagend activiteitenaanbod met 

aandacht voor de thema’s natuur en techniek, sport en spel, drama en 

muziek, kunst en cultuur waar we alle kinderen voor enthousiasmeren. 

Kinderen mogen hun eigen keuzes maken en mogen bij ons ook  

gerust even lekker onderuit op de bank, een spelletje doen, lezen, 

knutselen of lekker naar buiten. De kinderen hebben vrij en ‘moeten’ 

dus niks. Onze groepsruimtes hebben wij ingericht met verschillende 

hoeken, zoals bijvoorbeeld een bouwhoek, een huishoek, een  

creatieve hoek en een hoek om lekker te relaxen met een boekje  

of een spelletje. 

 

Groepen van 2 – 4 jaar (peuteropvang in de ochtend)  
en 3+ (kinderdagverblijf)
Wij bieden, mede in samenwerking met Versa Welzijn, ook halve 

dagopvang aan, specifiek voor peuters van 2 – 4 jaar. Zowel op  

deze groepen, als bij de groepen voor kinderen van 3 – 4 jaar, is er 

groeps- en individuele aandacht. Er wordt buiten gespeeld en  

kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool door:

• het programma Uk en Puk, 

• het voorlezen, 

• zindelijkheidstraining, 

• grenzen verleggen, 

• samenwerken, 

• het stimuleren van de grove motoriek, 

• taal- en rekenontwikkeling. 

De 3+ groepen op het KDV bieden ook mogelijkheid om kinderen  

vanaf 2,5 jaar te laten doorstromen naar deze groep. Voorwaarden 

hiervoor zijn het welbevinden van het kind en de leeftijdsverdeling 

binnen de groep, zonder dat de inzet van een extra pedagogisch  

medewerker benodigd is.

Flexibele opvang kdv
Op locatie Toethoorn bestaat de mogelijkheid voor flexibele opvang. 

Dit houdt in dat ouders tot twee weken van tevoren op kunnen geven 

wanneer zij opvang nodig hebben. Opvang kan in blokken van 5 uur 

worden afgenomen, waarbij de begintijden van de opvang flexibel 

zijn. Op de flex-groep werken 4 vaste medewerkers die ingezet  

kunnen worden op basis van het aantal kinderen dat er op een  

bepaald moment is. De pedagogische overwegingen van de  

flex-groep zijn uitgewerkt in het pedagogisch locatiewerkplan.
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Vervoer BSO
De kinderen komen te voet, per fiets, met de Stint of een busje naar 

de BSO. Bij de locaties waar kinderen met een busje worden vervoerd, 

worden kinderen vanaf tien jaar gestimuleerd om zelfstandig op de 

fiets naar de locatie te gaan. 

Werken aan zelfstandigheid
Om te groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid is het goed  

als kinderen vanaf ongeveer 8 jaar steeds meer zelfstandig mogen 

ondernemen. Samen met de ouders en het kind kijken we wat past bij 

het kind. Zo kunnen ouders op het zelfstandigheidscontract aangeven 

wat hun kind zelfstandig mag ondernemen. Dit varieert tussen zelf-

standig naar de BSO komen tot  zonder begeleiding naar bijvoorbeeld 

de sportclub gaan of spelen op een nabijgelegen speelplein. 

Ook voor het fietsen naar en vanaf de BSO wordt het zelfstandigheids-

contract ingevuld door ouders en kinderen. Op dit contract kan ook 

aangegeven worden of deze afspraak om zelfstandig naar de BSO te 

fietsen ook geldt voor vakantieopvang op een andere locatie. Door  

de verschillende keuzes die ouders op het zelfstandigheidscontract 

aan kunnen geven, kan elk kind in zijn eigen tempo groeien in  

zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

We stimuleren en streven ernaar dat ieder kind zich op zijn eigen 

manier kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontdekken. Vanuit ons 

Open-deuren-activiteitenbeleid bieden we kinderen de mogelijkheid 

om ook buiten de grenzen van de eigen groep activiteiten te volgen. 

Zo laten we de kinderen zo veel mogelijk ervaringen op doen waar-

bij vrijheid, veiligheid en uitdaging met elkaar in balans zijn. Met het 

Open-deuren-activiteitenbeleid kunnen wij de kinderen een breder 

aanbod aan activiteiten geven en hun belevingswereld vergroten. 

Groepen BSO tijdens extra openingsdagen en vakanties
Tijdens extra openingsdagen (bijvoorbeeld studiedagen) en vakanties 

kent de groep een andere samenstelling dan tijdens schoolweken. 

Kinderen hebben vakantie en/of kunnen op andere dagen dan hun 

gebruikelijke contractdag komen, daarnaast zijn vakantiekinderen  

welkom. In vakanties en tijdens de extra openingsdagen kunnen  

kinderen op een andere locatie opgevangen worden.
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vroegtijdig en kunnen hier gericht op acteren. Mochten er problemen 

gesignaleerd worden binnen de opvang, dan wordt er in overleg met 

de medewerker Ontwikkeling en de ouders voor eventuele verdere 

ondersteuning doorverwezen naar passende instanties.

Overdracht naar school en BSO: Uit het kindvolgsysteem worden  

als kinderen vier jaar worden en naar school gaan de belangrijkste  

punten gecommuniceerd naar ouders door middel van een over-

drachtsformulier. Uitsluitend met toestemming van de ouders, wordt 

dit formulier doorgestuurd aan de basisschool en eventueel BSO.

Met liefde en aandacht
SKH is er voor alle kinderen van 0 – 13 jaar. Dat betekent dat kinderen 

vanaf hun geboorte totdat zij naar de middelbare school gaan bij ons 

terecht kunnen.

Kinderen die samen naar het kinderdagverblijf of peuterarrangement 

zijn geweest, komen elkaar op school en op de bso weer tegen.  

Zo ontstaan vriendschappen voor het leven.

Aandacht voor kinderen
Zowel bij de kinderdagverblijven (KDV) als bij de peuterarrangementen 

(PA) werken wij met het programma van Uk en Puk. Dit programma 

biedt leuke, uitdagende activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar die 

helpen bij de voorbereiding voor de basisschool. Daarnaast is het  

programma ook een hulpmiddel voor het vroegtijdig onderkennen  

van ontwikkelingsachterstanden. Uk en Puk werkt aan de brede  

ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters en is tevens een  

VE (voorschoolse educatie) erkend programma specifiek bedoeld  

voor kinderen met een VE-indicatie die wij opvangen.

Om de ontwikkeling van kinderen op de kinderdagverblijven en de 

peuteropvang goed te kunnen volgen, stimuleren en te begeleiden, 

maken wij gebruik van het kindvolgsysteem ‘Doen, Praten & Bewegen’. 

De (talent)ontwikkeling van de kinderen op de buitenschoolse opvang 

wordt gevolgd door middel van het kindvolgsysteem Konnect.

Door het volgen van de (talent)ontwikkeling van de kinderen op het 

gebied van motoriek, spraak/taal (KDV/PA), sociale competenties en 

het welbevinden, onderkennen we problemen in de ontwikkeling 
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Aandacht voor ouders
Wij vinden de mening van ouders belangrijk. Voor de medezeggen-

schap van de ouders hebben wij voor iedere locatie een ouder- 

commissie (OC) of een oudervertegenwoordiging geregeld zodat  

ouders kunnen adviseren over belangrijke onderwerpen betreffende 

de opvang van hun kind(eren). De medezeggenschap van de ouders 

richt zich op informatierecht en adviesrecht op diverse punten, zoals 

advies aangaande ons pedagogisch beleid. De OC’s van alle locaties 

hebben een afvaardiging in de Centrale OC (COC).

Wij onderzoeken regelmatig onze klanttevredenheid met een  

tevredenheidsonderzoek waarin wij de mening van ouders vragen 

over de groepen, de locatie en het servicebureau. 

Via het ouderportaal worden de ouders onder andere op de hoogte 

gehouden van de activiteiten op de locatie.

Aandacht voor kwaliteit
Iedereen binnen SKH draagt dagelijks bij aan de kwaliteit van SKH.  

Wij vinden het erg belangrijk dat we kwalitatief goede opvang kunnen 

bieden aan de kinderen, de ouders en de medewerkers. Wij willen  

dat de kinderen zich thuis voelen, dat ouders met een gerust hart  

hun kinderen bij ons achter kunnen laten, maar tevens dat het  

administratief soepel loopt. 

De kwaliteit van kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald 

door de pedagogisch medewerkers. Dagelijks moeten zij kunnen 

inspelen op de behoefte van het kind. Wij besteden daarom continue 

aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van medewerkers 

op pedagogisch vlak. Wij hebben mede daarvoor een medewerker 

Voor een goede doorgaande lijn in de ontwikkelingsstimulering van 

kinderen hebben de peuterarrangementen een samenwerking met  

de basisscholen in de buurt. Voor de goede samenwerking van de  

peuterarrangementen en de BSO’s met de scholen krijgt elke school 

aan het begin van het schooljaar algemene informatie. Bij iedere school 

is op het plein een bord van SKH aanwezig. Wanneer wij de kinderen 

van school halen, is er wanneer nodig contact tussen de leerkracht en 

de pedagogisch medewerker van de BSO.
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Aandacht voor veiligheid en gezondheid
Per locatie is er een beleid Veiligheid & Gezondheid opgesteld waarin 

minimaal is opgenomen hoe er om wordt gegaan met kleine risico’s, 

de achterwachtregeling en het vierogen beleid. De achterwacht- 

regeling en het vierogen beleid staan tevens beschreven in dit  

pedagogisch beleid.

Met betrekking tot de risico’s gaat het om risico’s tijdens vervoer,  

activiteiten, maar ook risico’s die zich voordoen door de specifieke 

bouw en inrichting van het pand. Wij zijn ons ervan bewust dat  

deze en andere onderwerpen risico’s met zich meebrengen, daarom 

inventariseren wij deze in de teams om passende maatregelen te  

kunnen treffen. 

Voor verschillende onderwerpen hebben wij formulieren voor de  

ouders opgesteld en op de website geplaatst, zoals het geven van  

medicatie en een zelfstandigheidscontract (onder andere met  

betrekking tot het vervoer). Het beleid Veiligheid & gezondheid is  

locatie specifiek en in te zien op de locatie. 

Naast het beleid Veiligheid & Gezondheid zijn er nog specifieke wet-

telijke eisen met betrekking tot speeltoestellen en meubilair. Voor alle 

locaties is er een calamiteitenplan, waarin omschreven staat hoe we 

moeten handelen bij onder andere brand en ongelukken, maar ook bij 

bijvoorbeeld vermissing. 

Wij werken met de wettelijk verplichte meldcode kindermishandeling. 

Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wát iemand kinder- 

mishandeling noemt, heeft te maken met de eigen normen en  

waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur waarin 

Ontwikkeling in dienst. Zij biedt ondersteuning aan de pedagogisch 

medewerkers op het gebied van pedagogiek, activiteiten, stage- 

begeleiding en trainingen en biedt daarnaast administratieve  

en organisatorische ondersteuning hiervoor. De medewerker  

Ontwikkeling is onder andere opgeleid om met VE (Voorschoolse  

Educatie) en Uk en Puk te werken en kan vanuit haar vakgebied  

medewerkers trainen, inspireren en ondersteunen. 
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de aandacht in de organisatie. Pesten kan een vorm van kinder- 

mishandeling zijn, maar is zo specifiek dat we hier een apart protocol 

voor hebben. Dit protocol is terug te vinden op onze website.

Vierogenprincipe en achterwacht
Wij geven uitvoering aan het vierogen principe in de kinderopvang, 

wat betekent dat er tijdens de opvang altijd iemand mee moet kunnen 

kijken of meeluisteren, door bijvoorbeeld gedeelde verschoon- 

ruimtes, babyfoon in slaapkamers en wanneer iemand alleen staat  

op een groep wordt er regelmatig door collega’s naar binnen gelopen 

of zijn er andere afspraken. Hoe wij specifiek hiermee omgaan, ook bij 

de BSO, staat omschreven in het locatiewerkplan.

Wij hebben een achterwachtregeling. Op het moment dat er slechts 

één pedagogisch medewerker op de locatie aanwezig is, zorgen wij 

ervoor dat bij calamiteiten de achterwacht er binnen 15 minuten is.  

Als achterwacht hebben we de locatiehoofden, medewerkers die vrij 

zijn, maar ook medewerkers van het Service Bureau. Elke achterwacht 

is in het bezit van een VOG.

men leeft. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen 

kindermishandeling en minder gewenste opvoedingssituaties.  

Iedere ouder maakt immers wel eens fouten, is onredelijk of driftig.  

Bij kindermishandeling is er echter sprake van structureel, stelselmatig, 

steeds terugkerend geweld (lichamelijk of psychisch) of het ontbreken 

van zorg van de verzorger(s) naar de kinderen (verwaarlozing). 

Voor een totaal overzicht van de inhoud van de meldcode verwijzen  

wij je naar de website. Onze pedagogische medewerkers weten  

waarop zij moeten letten en hoe te handelen. Dit gebeurt in uiterste 

zorgvuldigheid en in overleg met onze aandachtfunctionarissen.  

Zij zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van informatie over  

kindermishandeling en brengen dit onderwerp regelmatig onder  
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21 locaties in Huizen en Blaricum

Altijd een opvang in de buurt

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Kinderdagverblijven – Peuter–,  

voor–, tussen– & (sport) buitenschoolse opvang

www.kinderopvanghuizen.nl


