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Introductie vestiging 
Op halve dagopvang Aalberselaan bieden wij professionele kinderopvang aan kinderen van 2 t/m 4 jaar. De 
halve dagopvang bestaat uit één groep waar per dag maximaal 16 kinderen worden opgevangen.  
 
De HDO Aalberselaan is onderdeel van brede school Rembrandt en ligt in het stadshart van Amstelveen. 
Naast de halve dagopvang is ook het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van KinderRijk in het 
pand gevestigd, evenals basisschool Rembrandt.  
 
Groep 
De ruimte wordt gedeeld met de buitenschoolse opvang Aalberselaan, die in de middag gebruikt maakt van 
het lokaal. Tijdens dagen waarbij de BSO de hele dag opvang biedt zullen de BSO kinderen starten op een 
andere plek. Kinderen van de halve dagopvang en buitenschoolse opvang zijn dus niet tegelijkertijd in het 
groepslokaal. 
 
De groep ziet er als volgt uit: 

Leeftijd* Max. aantal kinderen Aantal medewerkers per dag 

2 - 4 jaar 16 2 
* Het kan bij uitzondering voorkomen dat kinderen van een andere leeftijd op de genoemde groep geplaatst zijn. 

 
KinderRijk houdt zich aan de beroepskracht-kind-ratio: de verhouding tussen het aantal kinderen en 
pedagogisch medewerkers dat op een groep is. Bij een evenredige bezetting qua leeftijden zijn hierbij 2 
pedagogisch medewerkers aanwezig. Indien de leeftijdsopbouw van de groep niet evenredig is, wordt er een 
extra pedagogisch medewerker ingezet. Hierdoor wordt er rekening gehouden met het aantal pedagogisch 
medewerkers dat er nodig is voor dat aantal kinderen om een geborgen en veilige groep te creëren.  
 
 
Medewerkers op de vestiging 
Op de groep werken pedagogisch medewerkers die beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Op de vestiging is er een mix van MBO en 
HBO opgeleide medewerkers. De leidinggevende is HBO geschoold en ontvangt regelmatig pedagogische 
bijscholing. Het Nederlandse taalniveau is bij alle medewerkers in orde, waar nodig wordt hier extra 
aandacht aan besteed.  
 
De gastvrouw verbonden aan kinderdagverblijf Aalberselaan verzorgt tweemaal per week een extra 
aanvulling op de lunch.  
 
Indien door kinderen van de halve dagopvang gebruik gemaakt wordt van de natuurspeeltuin van het 
kinderdagverblijf, gelegen aan de Aalberselaan 41, ondersteunen medewerkers van dit kinderdagverblijf de 
collega’s van de halve dagopvang bij het veilig oversteken van de straat. De uitgewerkte afspraken omtrent 
het buitenspelen in de natuurspeeltuin en het veilig oversteken zijn opgenomen in bijlage 1.   
 
Er zijn incidenteel ook stagiairs aanwezig op de vestiging. KinderRijk vindt het belangrijk om een bijdrage te 
leveren aan beroepspraktijkvorming, zowel om de kwaliteit van de beroepsopleiding te verhogen, als in het 
belang van de voorziening in de personeelsbehoefte. KinderRijk is een door Calibris erkend leerbedrijf en 
biedt stagiairs de gelegenheid om het vak te leren. Stagiairs worden boventallig ingezet in de groep en 
worden begeleid door een pedagogisch medewerker. De leidinggevende ziet toe op de kwaliteit en 
continuïteit van de stagebegeleiding en signaleert knelpunten. 
Beroepskrachten in opleiding (BBL-er) worden in de eerste periode boventallig ingezet zodat zij kinderen, 
collega’s, ouders en organisatie leren kennen. Zodra een BBL-er (gedeeltelijk) intallig kan worden ingezet 
zal hij/ zij ook kunnen worden ingezet als invaller op de eigen locatie bij afwezigheid van een collega in 
verband met ziekte- en of verlof. Besluiten hierover kunnen alleen worden genomen door de manager van 
de vestiging in samenspraak met de opleidingscoördinator, waarbij zowel wordt gelet op kwaliteit en 
continuïteit van het werk, als op de voortgang van het leertraject. 
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Veiligheid en transparantie  
 
Op de vestigingen van KinderRijk staat veiligheid en transparantie hoog in het vaandel en komt 
op verschillende vlakken tot uitdrukking: 
 
Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 
KinderRijk volgt de Wet Kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Jaarlijks worden 
alle risico’s op deze gebieden geïnventariseerd, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Hierover 
wordt de oudercommissie jaarlijks geïnformeerd. 
Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een ongeval plaatsvinden dan wordt dit geregistreerd en 
zo nodig worden er preventieve en corrigerende maatregelen genomen.  
Richtlijnen die een vereenvoudigde weergave geven van de werkinstructies zoals deze worden toegepast 
door alle medewerkers op de vestigingen van KinderRijk, zijn voor ouders te zien op de website van 
KinderRijk. 
 
Calamiteiten 
Bij calamiteiten kunnen de pedagogisch medewerkers via de leidinggevende een beroep doen op hun 
collega’s uit één van de andere vestigingen. Er zijn werkinstructies over het handelen bij calamiteiten. 
Op de vestiging zijn meerdere medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHVer). Er zijn tevens 
medewerkers getraind in het verlenen van eerste hulp aan kinderen, zij hebben hier een diploma van. 
Dagelijks is er minimaal 1 medewerker aanwezig met deze diploma’s. 
 
‘Vier ogen/orenprincipe’ 
Een pedagogisch medewerker is in principe niet alleen met één of meerdere kinderen binnen of buiten, 
zonder dat iemand hem/haar kan zien en/of horen.  
 

Plaats Maatregel ter bevordering van zichtbaarheid en hoorbaarheid 

Groep Deuren hebben een groot raam.  

Toilet- en 
verschoonruimtes 

Deze zijn aansluitend aan de groep, gescheiden met een raam en deur met glas. 
De deur staat open.  

Hal/gang Op de gang zijn aansluitend lokalen van de school en de buitenschoolse opvang, 
waardoor er altijd anderen zicht hebben op de groep. 

Buitenruimte De buitenruimte is via de gang bereikbaar vanuit de halve dagopvang groep.  

Overige ruimtes Bij uitzondering mogen kinderen onder begeleiding van een pedagogisch 
medewerker in overige ruimtes komen. Meestal is dit om een pedagogisch 
medewerker te ‘helpen’, bijvoorbeeld met het halen van iets. Deze ruimtes 
hebben ook allemaal deuren met een glazen raam. Voor alle ruimten geldt dat 
kinderen nooit alleen met een pedagogisch medewerker zijn zonder hoorbaar 
en/of zichtbaar te zijn voor andere medewerkers. 

 
Alleen vaste medewerkers en oproepkrachten die goed bekend zijn met de vestiging openen en sluiten. Bij 
de HDO wordt altijd met minimaal twee medewerkers geopend om 08.00 uur en gesloten om 13.00 uur. Er 
staan nooit twee invalmedewerkers tegelijk op de groep, waar nodig wordt gewisseld met een vaste 
medewerker. 
 
Zichtbaarheid en herkenbaarheid 
Bij de groep is informatie te vinden over wie er die dag werkzaam is en indien een oproepkracht werkzaam is 
op een groep, wordt die dag de naam van de betreffende oproepkracht opgehangen.  
Diverse beleidsonderwerpen, waaronder bijvoorbeeld het invalbeleid worden regelmatig besproken met 
oudercommissies. Ouders worden verder geïnformeerd via de website, de vestigingsnieuwsbrief en het 
informatiebord op de vestiging zelf.  
 
Open cultuur 
De veilige sfeer die KinderRijk voor de aan haar toevertrouwde kinderen wenst, moet er ook zijn voor 
medewerkers. Daarom besteden we veel aandacht aan het geven van feedback, aan het vragen naar het 
hoe-en-waarom van handelen, aan het motiveren en stimuleren van elkaar bij het werk met de kinderen en 
aan het naleven van de gedragscode. Dit brengt een positieve open sfeer met zich mee.  
Alle medewerkers nemen deel aan de communicatietraining feedback. 
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Scholing en opleiding 
Er is binnen KinderRijk een uitgebreid scholingsprogramma voor pedagogisch medewerkers waarin 
pedagogiek en veiligheid centraal staan. De scholing wordt aangeboden op drie niveaus: introductie, basis 
en verdieping. Op de vestiging is er, zoals eerder genoemd, een mix van MBO en HBO opgeleide 
medewerkers. 
  
Kwaliteit, meting en borging 
Deze vestiging werkt volgens HKZ kwaliteitsnormen die tweemaal per jaar intern en extern getoetst worden. 
Er is een uitgebreid kwaliteitssysteem waarin werkwijzen middels procedures en werkinstructies nauwkeurig 
staan beschreven. 
Om de drie jaar wordt de pedagogische kwaliteit gemeten op de kinderdagverblijven met de NCKO 
kwaliteitsmonitor, een wetenschappelijk instrument. Met dit inzicht kunnen we waar nodig, gericht de kwaliteit 
van onze opvang verbeteren. Dit betreft directe acties op de vestiging en het aanpassen van scholing. 
 
Screening, gedrag en dossier 
Elke nieuwe medewerker (ook oproepkrachten) wordt uitgebreid gescreend. Dit betekent dat er minimaal 
twee gesprekken plaatsvinden, twee referenties worden nagetrokken en een geldige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) door de nieuwe medewerker wordt ingeleverd vóór aanvang van werkzaamheden. 
Medewerkers in de kinderopvangbranche vallen onder de maatregel ‘continue screening’, wat inhoudt dat de 
GGD en KinderRijk er een melding van krijgen wanneer een bepaalde medewerker opnieuw een aanvraag 
moet indienen voor een VOG. De medewerker kan vervolgens zelf bepalen of zij deze aanvraagt, maar zal 
vanaf dat moment binnen KinderRijk niet meer werkzaam zijn met kinderen totdat er een nieuwe geldige 
VOG afgegeven is.  
In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de gedragscode en de werkinstructie meldcode 
kindermishandeling onder aandacht van de medewerker gebracht. De medewerker tekent ervoor dat hij/zij 
zich hiernaar zal gedragen. De gedragscode wordt ieder jaar besproken in het team en jaarlijks vinden er 
functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. In het personeelsdossier worden verslagen van 
gesprekken, diploma’s, VOG’s en bijzonderheden bewaard.  
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Kennismaken 
 
Vanaf het eerste moment op de halve dag opvang sluiten we zo veel mogelijk aan bij wat goed is voor jouw 
kind. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en kan prima een halve dag blijven, terwijl het andere 
kind veel moeite heeft om te wennen aan de nieuwe gezichten en het verblijf in een groep en daarom meer 
tijd nodig heeft.  
 
De kennismakingsfase gaat in op de eerste dag van het contract. Je kind is meteen de halve dag welkom. 
Naar wens kan je een deel van de dag op de groep blijven. Tijdens de kennismakingsfase  wordt je kind 
vertrouwd gemaakt met de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Het is belangrijk dat je kind in 
deze fase op het eigen tempo en passend bij wat voor jouw kind goed voelt kan wennen aan de nieuwe 
omgeving. Pedagogisch medewerkers bekijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en 
overleggen hierover met jou.  Afspraken over de kennismakingsfase worden tijdens de intake vastgelegd, 
maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien. 
 
Neem tijdens de kennismakingsfase op de HDO gerust de tijd die ook voor jou als ouder nodig is om 
vertrouwd te worden met de HDO en haar medewerkers. Zij beantwoorden graag al je vragen en denken 
met je mee. 
 
Als tegemoetkoming voor het feit dat je kind in de kennismakingsfase wellicht wat kortere dagen maakt 
ontvang je van de locatiemanager twee tegoedbonnen voor een extra dagdeel. Deze bonnen zijn 1 jaar 
geldig vanaf de startdatum van de overeenkomst en inzetbaar als de groepsgrootte, de beroepskracht-
kindratio en de samenstelling van de groep dit toelaat.  
 
 
Afname extra opvangdag (incidenteel of structureel) 
 
De HDO Aalberselaan bestaat uit één groep. Indien een ouder incidenteel opvang wenst op een andere dag, 
dan kan dit worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerkers van deze groep. Zij zullen, rekening 
houdend met het aantal aanwezige kinderen en de beroepskracht-kind-ratio, kijken of dit mogelijk is.  
 
Wanneer je als ouder structureel andere opvangdagen wilt, dan kun je hiervoor contact opnemen met de 
afdeling Klantrelaties. 
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Als er zorgen zijn over je kind  
 
Als er zorgen zijn over je kind, of als er problemen in het gedrag of bijzonderheden in de ontwikkeling van je 
kind worden gesignaleerd, dan wordt dit altijd met jou/ jullie als ouders besproken. 
KinderRijk gebruikt voor het observeren en volgen van kinderen het kindvolgsysteem “Welbevinden in 
Situaties (WIS)”. Als er zorgen zijn rond de ontwikkeling of het gedrag van het kind dan wordt het 
observatieformulier  Welbevinden Algemeen (WA) of  een observatieformulier voor kinderen met 
ontwikkelings- en gedragsproblemen ingezet. De locatiemanager wordt door de pedagogisch medewerkers 
ingelicht over de zorgen over het kind en de nadere observatie. 
 
De locatiemanagers zijn pedagogisch (bij)geschoold en kunnen vragen van medewerkers en ouders 
beantwoorden. Zij weten de weg binnen de sociale kaart voor eventuele doorverwijzing of consultatie. Zij zijn 
nagenoeg dagelijks benaderbaar voor vragen. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de locatiemanager het 
team door in teamoverleg en kindbesprekingen samen af te stemmen over de beste aanpak. 
 
KinderRijk is geen hulpverlenende organisatie, maar kan wel contact leggen met de juiste instanties. Wij 
kunnen je bijvoorbeeld doorverwijzen naar instanties die je verder kunnen helpen bij de zorg rond je kind 
(denk aan het ouderkind-centrum, medisch opvoedkundig centrum of een logopedist). Ook kan KinderRijk in 
samenwerking met externe organisaties afspraken maken over specifieke zorg voor je kind tijdens de 
opvang. Dit gaat altijd in overleg en met instemming van jou als ouder en afspraken hierover worden 
schriftelijk vastgelegd. 
 
Bij een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling of misbruik geldt een andere aanpak. Wij volgen de 
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, zoals uitgegeven door de brancheorganisatie 
kinderopvang. Alle medewerkers worden getraind in het herkennen van en omgaan met een vermoeden van 
huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Bij KinderRijk zijn aandachtfunctionarissen aangewezen die 
medewerkers en leidinggevenden kunnen bijstaan bij vragen over dit onderwerp. 



   

10.05.10.87  pedagogische werkwijze HDO Aalberselaan  08/07/2016  Pagina 8 van 20 

 

De vier uitgangspunten van KinderRijk voor het pedagogisch handelen 
  
KinderRijk hanteert vier aandachtsgebieden waarop de pedagogiek van KinderRijk gebaseerd is. Deze zijn: 
  
1. plezier: een maat voor de emotionele veiligheid van het kind; 
2. ontwikkeling: persoonlijke en sociale groei; 
3. fantasie: van belang bij het leren in de drie andere aandachtsgebieden; 
4. respect: omgaan met waarden, normen en cultuur. 
  
De uitgangspunten plezier, ontwikkeling en respect zijn vastgelegd in de wet als zogenaamde basisdoelen 
voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. Het uitgangspunt fantasie is daar door KinderRijk aan 
toegevoegd. In het algemeen pedagogisch beleid worden de vier uitgangspunten nader toegelicht.  
  
De uitgangspunten zijn ‘vertaald’ naar de manier waarop de pedagogisch medewerkers omgaan met de 
kinderen, zowel individueel als in de groep. In grote lijnen is dit pedagogisch handelen voor alle vestigingen 
hetzelfde. Per vestiging zijn er eigen aandachtspunten aan toegevoegd. 
  
  
1. Plezier 
  
Wanneer we het kind voldoende emotionele veiligheid bieden, zal het ook plezier beleven aan het verblijf op 
de halve dagopvang. Op verschillende terreinen en momenten is het pedagogisch handelen van de 
medewerkers gericht op veiligheid en plezier. 
  
Begroeten 
We groeten het kind en de ouder bij binnenkomst en vertrek op een prettige manier.  
Als we praten met een kind gebruiken we de ‘ik-taal’, daarbij maken we op ooghoogte oogcontact met het 
kind op een rustige, vriendelijke toon. Wij benoemen het gevoel van het kind en tonen daar begrip voor. 
Een voorbeeld: Bij het brengen van een kind is het kind verdrietig als het afscheid neemt van de ouder. De 
pedagogisch medewerker zegt tegen het kind: ‘Ik zie dat je verdrietig bent. Je wilt zeker bij je ouders zijn. Ja, 
dat begrijp ik wel.’  
  
Communicatie tussen pedagogisch medewerker en kind  
We luisteren en kijken goed naar wat kinderen ons vertellen, niet alleen in woorden (verbaal), maar ook in 
lichaamstaal (non-verbaal). We reageren op wat het kind zegt of doet en spelen in op de behoefte van het 
kind.  
  
Positief benaderen 
We benoemen positief gedrag, complimenteren en moedigen aan. Bijvoorbeeld als een kind ergens mee 
heeft geholpen, een knutselwerkje heeft gemaakt of lekker heeft gespeeld.  
Door het kind te complimenteren wordt het kind bevestigd. Het geeft het kind zelfvertrouwen en dit stimuleert 
op zijn beurt de ontwikkeling. 
Bij negatief gedrag spreken we de kinderen aan op hun gedrag, het gedrag wordt benoemd en afgekeurd. 
Daarbij maken we een duidelijk onderscheid tussen het gedrag op dat moment en het kind.  
Voorbeeld: ‘Ik wil niet dat je zand gooit, want het doet pijn als een ander kindje dat in zijn ogen krijgt.’ 
Door kinderen te helpen een spel op gang te brengen of nieuwe dingen samen te doen, dagen wij de 
kinderen uit zichzelf te ontdekken en te waarderen.  
  
Eten en drinken  
Voor de kinderen wordt de lunchpauze vooraf aangekondigd, zodat ze zich kunnen voorbereiden en hun 
spel kunnen afronden. De kinderen weten dan wanneer we aan tafel gaan. We zorgen ervoor dat het 
plezierig verloopt. De kinderen kunnen zelf kiezen uit een aanbod van gezonde producten.  
  
Veiligheid bieden  
Iedere groep heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen. Deze dagindeling volgt de natuurlijke 
behoefte van kinderen om te eten en spelen. Het ritme van de dag biedt de kinderen een duidelijke structuur, 
wat ze houvast en vertrouwen geeft. Afhankelijk van de invulling van de dag kan hier flexibel mee worden 
omgegaan.  
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De kinderen worden altijd voorbereid op de overgangen van de dag. We benoemen wat we zojuist hebben 
gedaan en wat er gaat gebeuren.  
Voorbeeld: Een kind is lekker aan het spelen; de pedagogisch medewerker vertelt op ooghoogte dat het zo 
meteen tijd is om op te ruimen omdat we gaan eten. 
  
Er zijn altijd bekende gezichten aanwezig en als er verandering optreedt wordt dit verteld aan de kinderen. 
Een voorbeeld: Samen met de kinderen kijken we naar wie er die dag nog komen. De pedagogisch 
medewerker vertelt ook altijd wanneer ze weggaat van de groep en wanneer ze terug komt. 
  
Wij zorgen voor een uitnodigende, overzichtelijke binnen- en buitenruimte en een veilige omgeving die 
kinderen uitnodigt tot spel en waarin ze kunnen experimenteren. 
Daarbij zorgen we ervoor dat de groepsruimte een bekende omgeving is en blijft, zonder al te veel 
veranderingen. Dat voelt veilig voor de kinderen. Ook de materialen zijn bekend en veilig voor de kinderen. 
We zetten het speelgoed voor kinderen op uitnodigende wijze neer, zichtbaar voor kinderen en makkelijk te 
bereiken. 
Voorbeeld: Als er nieuwe materialen op de groep komen, kondigen we dat aan bij de kinderen, en we vragen 
ze mee te helpen het neer te zetten. 
  
Informatieoverdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers 
We zorgen ervoor dat er ruimte, tijd en aandacht is voor de overdracht tussen ouder, pedagogisch 
medewerker en kind. We werken samen met ouders door bepaalde gewoontes van het kind op de groep en 
thuis te bespreken en deze, waar mogelijk, op elkaar af te stemmen. Tijdens de breng- en haalmomenten 
delen we de belevenissen, successen en teleurstellingen van het kind met ouders. Als er meer tijd nodig is 
kunnen extra gespreksmomenten worden ingepland. 
Op de HDO Aalberselaan werken we met één gedetailleerd volgsysteem dat is afgestemd op de leeftijd van 
het kind. We brengen jaarlijks het welbevinden in kaart en bespreken dat met de ouders.  
Er is een informatieoverdracht als het kind naar de BSO en/of de basisschool gaat. Dan worden de 
informatie- en observatieformulieren van het kind doorgegeven. 
  
  
2. Ontwikkeling 
  
Alle kinderen doorlopen zogenaamde ontwikkelingstaken: op een bepaald moment – en dat is niet voor ieder 
kind hetzelfde – zijn ze toe aan een nieuwe stap in hun ontwikkeling op het gebied van de motoriek, cognitie, 
taal en de sociaal-emotionele vaardigheden.  
In de persoonlijke ontwikkeling betreft dat de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, 
ondernemendheid, veerkracht en flexibiliteit.  
Bij sociale ontwikkeling betreft dat het leren omgaan met elkaar: samen spelen, samen delen, je verplaatsen 
in een ander, samenwerken, communiceren, helpen en het vermogen om ruzies of conflicten op te lossen.  
De pedagogisch medewerkers herkennen de specifieke taken die zich voordoen op een bepaalde leeftijd of 
ontwikkelingsfasefase. Daardoor kunnen ze de accenten van hun aanpak en de begeleiding in de diverse 
ontwikkelingsgebieden variëren een aanpassen aan het kind. 
  
  
a. Persoonlijke ontwikkeling 
  
Zelfstandigheid stimuleren  
We stimuleren en begeleiden de kinderen naar zelfstandigheid door ze ruimte te geven om zelf te 
ontdekken. We kijken daarbij goed wat het kind zelf al kan en vragen nooit iets van het kind waar het nog 
niet aan toe is. We zorgen dat het kind zich veilig kan voelen door er te zijn, te luisteren en het kind aan te 
moedigen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van het kind, wat weer positief bijdraagt aan de zelfstandigheid. 
Voorbeeld: We stimuleren het kind om zelf een boterham of cracker te smeren, zelfstandig naar de wc te 
gaan en de handen te wassen. We laten het kind helpen door hem kleine opdrachtjes te laten doen zoals het 
halen van zijn/haar eigen bord en beker. 
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Kindvolgend werken 
We volgen zoveel mogelijk het individuele tempo en de persoonlijkheid van ieder kind en ook de behoeften 
die het kind op een bepaald moment heeft. We houden ook rekening met de leeftijd van het kind en de 
ontwikkelingstaak waar het kind op een bepaald moment aan toe is.  
Kindvolgend betekent dat de beleving van het kind centraal staat en dat dit het uitgangspunt is bij het 
spelaanbod. 
  
Spelenderwijs stimuleren 
Kinderen leren door spel en ontdekking. We bieden hen de ruimte, zodat ze zich spelenderwijs kunnen 
ontwikkelen. Daarbij bieden we leeftijdsgerichte activiteiten en uitdagende materialen aan, passend bij de 
leeftijd van het kind. 
We hebben spelmateriaal voor kinderen van verschillende leeftijden en met allerlei interesses, zoals 
fantasiespellen, bewegingsactiviteiten, puzzels, constructiematerialen en kosteloos materiaal. We bieden 
ook muziekactiviteiten of poppenkastspel aan, passend bij en uitdagend voor verschillende leeftijden. 
  
Lekker spelen 
We creëren voor de kinderen aparte plekken in de groepsruimte waar ze ongestoord individueel of in kleine 
groepjes kunnen spelen, bijvoorbeeld een poppenhoek.  
We gaan elke dag met de kinderen naar buiten. Als het lekker weer is verplaatsen we een activiteit die we 
anders binnen zouden doen naar buiten. Kinderen mogen van ons ontdekken, knoeien en vies worden. Het 
kan gebeuren dat ze onder het zand zitten of nat zijn omdat ze in een plas hebben gestampt. Daarom 
adviseren we ouders om hun kinderen altijd lekker makkelijke speelkleren aan te doen en voor voldoende 
reservekleren te zorgen. 
 
  
b. Sociale ontwikkeling 
  
Samen spelen 
Op halve dagopvang hebben de kinderen de mogelijkheid om samen te spelen. We stimuleren ze daarin.  
Een voorbeeld: De pedagogisch medewerker is met een kind aan het spelen en betrekt daar andere 
kinderen bij. Als zij beginnen samen te spelen, doet zij een stapje terug. 
We bieden activiteiten aan in grote en kleine groepen. We begeleiden de kinderen om elkaar te helpen en op 
hun beurt te wachten.  
Een voorbeeld: De pedagogisch medewerker luistert naar een kind. Als een ander kind erdoorheen wil 
praten, zegt ze dat hij/zij zo dadelijk aan de beurt is om te vertellen. Het geven van uitleg om een dergelijk 
moment over wat er gaat gebeuren geeft het kind duidelijkheid en stimuleert het om op zijn beurt te wachten. 
Als het gewacht heeft krijgt het een complimentje. 
  
Begeleiden bij contacten 
We stimuleren de kinderen zowel te delen als voor zichzelf op te komen. We kijken goed naar het kind, 
bijvoorbeeld of het in staat is een ruzietje zelf op te lossen. Per conflict kijken we dus goed of het nodig is om 
in te grijpen, zo nodig ondersteunen we ze door vragen te stellen of een voorbeeld te geven. Hoe we 
omgaan met een conflict is afhankelijk van elk individueel kind en de aard van het conflict. 
Voorbeeld: Twee kinderen willen op dezelfde fiets, alle twee zeggen ze dat ze als eerste op de fiets zaten. 
De pedagogisch medewerker kijkt eerst of ze er zelf op een eerlijke manier uit kunnen komen. Zo niet dan 
gaan we met de kinderen praten. Elk kind mag vertellen wat er gebeurd is. Dan wordt bijvoorbeeld de 
afspraak gemaakt dat eerst het ene kind op de fiets mag en dan het andere. Of we bieden alternatieven aan, 
zoals een andere fiets erbij nemen.  
  
  
3. Fantasie  
  
KinderRijk heeft zich laten inspireren door de pedagogiek van Malaguzzi uit het Italiaanse Reggio Emilia. In 
deze benadering wordt veel waarde gehecht aan fantasie en creativiteit, omdat hiermee goed kan worden 
aangesloten op de ontwikkeling en ideeën van kinderen. Het pedagogisch handelen van de medewerkers is 
erop gericht de fantasie te stimuleren en de belevingswereld van het kind serieus te nemen. 
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Veiligheid bieden  
We zorgen voor emotionele veiligheid zodat kinderen zichzelf durven te zijn en dat kinderen elkaar 
respecteren. We houden daarbij rekening met de belevingswereld en de leeftijd van het kind. Kinderen 
kunnen bij ons met al hun emoties, belevingen en ervaringen terecht.  
Een voorbeeld: Het kind ziet een spook en is bang. Dan jagen we het spook samen weg in plaats van te 
zeggen dat spoken niet bestaan. Zo’n oplossing is een manier om kinderen serieus te nemen. 
  
Meegaan in de fantasiewereld  
We kijken goed naar het kind en gaan mee in de fantasiewereld. We springen in op de verhalen en 
fantasieën van het kind en geven het kind de ruimte zijn fantasie de vrije loop te laten gaan. Soms starten 
we zelf het fantasiespel met een verhaaltje of een liedje. Of we stellen vragen, bieden materiaal aan of doen 
zelf mee.  
De verbeelding van de kinderen staat centraal, dat is het uitgangspunt bij de activiteiten die we aanbieden. 
Een voorbeeld: Als de kinderen een gesprek hebben over de dierentuin, dan bedenken we gezamenlijk 
activiteiten die hierop aansluiten, zoals voorlezen, liedjes zingen met dieren in de hoofdrol, het samen 
nadoen van de dieren of het vormgeven van de fantasie over de dieren met creatief materiaal. We prikkelen 
de fantasie van de kinderen door humor te gebruiken of zelf ook gek te doen. Dat geeft kinderen ruimte om 
ook hun fantasie te uiten. 
Een voorbeeld: We zijn fruit aan het eten, een pedagogisch medewerker pakt vervolgens een banaan en 
zegt dat het een appel is. Bij dit soort fantasiespelletjes houden we rekening met de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind. 
We kijken naar wat de kinderen bezighoudt en passen daar onze activiteiten op aan.  
  
Aanbieden van ruimte en materialen 
We richten de ruimte zodanig in dat het de fantasie van het kind prikkelt en uitnodigt tot spel. We geven de 
kinderen ruimte om de groepsruimte te gebruiken vanuit hun belevingswereld. 
Kinderen kunnen buiten nieuwe dingen ontdekken. Bijvoorbeeld door met water en zand te experimenteren, 
beestjes te vinden en er naar te kijken. Kinderen mogen knoeien en vies worden.  
  
We beschikken over voldoende inspirerende materialen. Naast kant en klaar-speelgoed bieden we ook 
dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals een echte fluitketel of een pan, daarmee kunnen kinderen het ‘doen-
alsof’-spel spelen. Maar we bieden ook kosteloze materialen aan zoals takjes, wc-rollen en lege eierdozen. 
Door eens iets anders neer te zetten, bijvoorbeeld een grote lege doos, stimuleren we de kinderen in hun 
verbeelding en creativiteit en krijgen ze de mogelijkheid hun eigen spel te ontwikkelen. De medewerkers 
begeleiden hen daarbij als dat nodig is. 
 
4. Respect  
  
Respect krijgen 
Respect krijgen betekent dat je de ruimte krijgt om te mogen zijn wie je bent, om dingen zelf te doen, om zelf 
te kiezen en zelf te mogen uitproberen. We respecteren de eigenheid van het kind door hen daarin te 
stimuleren. Daarbij hechten wij grote waarde aan de eigen ideeën, inbreng en oplossingen van het kind.  
  
Respectvol zijn 
Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het belangrijk te leren wat de regels, normen en 
waarden van de samenleving zijn: wat mag wel, wat mag niet en wat is wenselijk? Dit heet ook wel de 
‘cultuur’ van een samenleving. Wij willen kinderen opvoeden tot personen die respect hebben en tonen ten 
aanzien van zichzelf, de ander en de omgeving. Dit houdt in dat wij – zonder kinderen in hun eigenwaarde 
aan te tasten – structuur en grenzen bieden. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen 
proberen we ze te leren wat er van ze verwacht wordt en zorgen we ervoor dat ze zich daar ook aan 
houden. Dat geeft kinderen houvast en structuur en daardoor weten kinderen tot hoe ver ze kunnen en 
mogen gaan. We begeleiden ze bij het functioneren in een groter geheel: in de groep, op de vestiging, in de 
maatschappij.  
 
Voorbeeldfunctie 
De pedagogisch medewerkers geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld 
door naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten praten. Er wordt ook niet geschreeuwd op de groep en 
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kinderen worden persoonlijk benaderd. We benaderen en behandelen de kinderen zoals wij dat zelf ook 
prettig zouden vinden.  
  
Omgaan met elkaar  
We begeleiden de kinderen met het omgaan met elkaar en met de regels van de groep. 
Een voorbeeld: Als een kind knijpt of slaat leggen we uit dat dit de ander pijn en verdriet doet en daarom niet 
mag. We complimenteren de kinderen als ze lief zijn voor elkaar, speelgoed delen of elkaar helpen.  
Door het herhaaldelijk verwoorden van de regels en omgangsvormen worden deze duidelijk voor de 
kinderen en gaan ze deze zelf ook toepassen. 
  
Kinderen serieus nemen 
We benoemen zoveel mogelijk wat we gaan doen. Daarbij begeleiden we onze handelingen met taal. Vooral 
bij verzorgingsmomenten zoals het verschonen van een kind, het wassen van een vieze snoet of het snuiten 
van de neus. 
We bieden kinderen ruimte om zich als individu te kunnen ontplooien binnen de groep door elk kind te zien, 
naar elk kind te luisteren en de kinderen te respecteren.  
Een voorbeeld: We gaan met de kinderen een kringspelletje doen. Alle kinderen willen meedoen, behalve 
één kind. Hij wil liever met de auto’s spelen. Dat mag. Het kan zijn dat het kind wat later toch nieuwsgierig 
komt kijken bij de groepsactiviteit en gaat meedoen. 
  
Keuzes maken 
Kinderen mogen altijd – binnen de grenzen van het redelijke – eigen keuzes maken. Tijdens het eten kunnen 
de kinderen bijvoorbeeld kiezen wat ze op brood willen. We ondersteunen ze hierbij door mogelijke keuzes 
voor te leggen of samen te vatten. Het kind mag zijn wie hij is. Eigenheid van het kind staat voorop. Kinderen 
worden gestimuleerd om zelf te doen, zelf uit te proberen en zelf op te lossen. 
Voorbeeld: Een kind heeft een mooie toren van duplo gemaakt. Het is tijd om op te ruimen, maar het kind wil 
zijn toren niet opruimen. Samen komen we tot de oplossing om de toren op de vensterbank te zetten en de 
rest van het duplo op te ruimen. 
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Ontwikkelingsgebieden en bijbehorende activiteiten  
 
We hebben dagelijks aandacht voor onderstaande ontwikkelingsgebieden, zowel op individueel als op 
groepsniveau. Kinderen weten bij ons wat zij kunnen verwachten, omdat we werken met een duidelijke en 
vertrouwde dagindeling. Dit biedt de kinderen houvast, veiligheid, en vertrouwen. 
 
De zeven ontwikkelingsgebieden en daarbij behorende activiteiten die in het programma aan bod komen 
zijn: de emotionele, sociale, motorisch-zintuiglijke, cognitieve, taal- en communicatieve, morele en 
expressief-beeldende ontwikkeling. Hieronder wordt elk ontwikkelingsgebied verder toegelicht.  
 
1) Emotionele ontwikkeling:  

Binnen KinderRijk is plezier het belangrijkste uitgangspunt en het staat voor emotionele ontwikkeling. 
Plezier betekent dat je lekker in je vel zit, je fijn voelt, gelukkig bent, dat je bijvoorbeeld lacht of pret 
maakt. Alleen kinderen die zich veilig voelen richten hun blik naar buiten, gaan spelen en gaan op 
ontdekkingsreis. Daardoor doen ze nieuwe kennis en vaardigheden op. Het bevorderen van een veilige 
en plezierige omgeving is een voorwaarde. Hoe doen we dat? We streven naar zo min mogelijk wisseling 
van pedagogisch medewerkers op een groep, zodat het kind zich kan hechten en steun kan vinden bij 
bekende personen. Een vaste dagindeling en terugkerende rituelen zorgen voor veiligheid en 
duidelijkheid.  
 

2) Sociale ontwikkeling:  
Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het belangrijk te leren wat de regels, normen en 
waarden ofwel de cultuur van de samenleving is: wat mag wel en wat mag niet, wat is wenselijk? 
KinderRijk wil kinderen opvoeden tot personen die respect hebben en tonen ten aanzien van zichzelf, de 
ander en de omgeving. In de groep leren kinderen dus met elkaar omgaan en hun eigen plaats daarin te 
vinden. Spelenderwijs leren ze wat er van ze verwacht wordt. Pedagogisch medewerkers geven kinderen 
woorden om emoties van zichzelf en anderen te kunnen communiceren. Ze zijn zich bewust van hun 
voorbeeldfunctie.  
Activiteiten om de sociale ontwikkeling te stimuleren zijn: vrij spelen, kringspelletjes, het zingen van 
liedjes, het maken van muziek en diverse creatieve activiteiten in kleine groepjes, het samen delen van 
(spel)materialen, het aanbieden van spelmateriaal dat het samenspel bevordert en daarbij leren wachten 
op je beurt, het aanbieden van nieuwe materialen en spelvormen om kinderen aan te moedigen iets 
nieuws te ondernemen. Zowel de ruimte als de pedagogisch medewerkers bieden een veilige basis 
waarin het kind zich prettig voelt en plezierig bezig kan zijn.  
 

3) Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling: 
In de periode van twee tot vier jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door als het gaat om de 
motorisch-zintuiglijke ontwikkeling. Naast grove motorische vaardigheden (rennen, springen, glijden en 
dansen) leren kinderen steeds beter de fijne motoriek (zelf boterham smeren en spelen met fijner 
materiaal als potlood, blokjes en puzzels) te beheersen. De fijne motoriek is belangrijk voor de 
coördinatie en voor het latere lezen en schrijven. Er zijn veel verschillende materialen aanwezig zoals 
puzzels, trein, auto’s, poppen etc. De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen en sluiten aan. 
Dit doen ze door bijv. kinderen te stimuleren en te motiveren nieuw materiaal uit te proberen. Er zijn 
activiteiten als ruiken, proeven, voelen en luisteren. In het speellokaal wordt gedanst, gerend en 
geklommen. Ook bij het buiten spelen, dat dagelijks gebeurt, wordt de ontwikkeling van de grove 
motoriek gestimuleerd door aanbod van materiaal.  
Kinderen die niet makkelijk zelf het initiatief nemen, worden door de pedagogisch medewerker 
uitgenodigd om mee te beleven.  
 

4) Cognitieve ontwikkeling:  
Onder cognitieve ontwikkeling verstaan we ontwikkeling van het denkvermogen op het gebied van 
voorbereidend rekenen, maar ook zaken als oorzaak en gevolg kunnen onderscheiden, rangschikken 
naar verschillende kenmerken, onderscheiden en herkennen, verbanden kunnen leggen en 
tijdsbegrippen kunnen hanteren. Dit zijn allemaal belangrijke elementen in de cognitieve ontwikkeling. 
Binnen het vaste dagprogramma, bij de rituelen (zoals verjaardagen, feestdagen, kringgesprekken) en de 
afwisseling van vrij spel en gestructureerde activiteiten is dit dagelijks aan de orde. Ook door de inrichting 
van een bepaalde hoek in de ruimte, wordt de cognitie uitgedaagd.  
Activiteiten om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren zijn: spelen met bekers (overgieten, in elkaar 
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passen) en vormen, bordspelen, spelletjes en gesprekken waarbij geteld wordt, vergeleken, gerangschikt 
en geordend. Ook bij het knutselen, constructiespel (bouwhoek), bij rollenspelen in de 
poppenhoek/winkeltje en het buiten spelen (bv in de zandbak) komt dit aan bod.  
 

5) Taal- en communicatieve ontwikkeling:  
Taalontwikkeling gebeurt spelenderwijs, gedurende de gehele ochtend en in diverse vormen. De 
pedagogisch medewerkers begeleiden bewust hun handelingen met taal, leggen zaken uit en zorgen 
voor een taalrijke omgeving. In het dagritme zijn er vaste momenten voor voorlezen, vertellen, zingen, 
taalspelletjes, rijmen, het ondernemen van taal stimulerende activiteiten in de groep of individueel door 
bijvoorbeeld kinderen te laten vertellen wat ze hebben meegemaakt of gaan doen. 
Deze aandacht is zeker belangrijk voor de kinderen met andere culturele achtergronden die thuis een 
andere taal spreken. 

 
6) Morele ontwikkeling:  

Het is belangrijk om te leren wat de regels, normen en waarden van de samenleving zijn. De 
pedagogisch medewerkers hebben hier aandacht voor en benadrukken dat anders zijn of doen niet gek, 
beter of slechter is. Medewerkers stralen uit dat elk kind en elke ouder geaccepteerd en gewaardeerd 
worden in hun eigenheid, maar dat hiervoor wel bepaalde grenzen gelden.  
Voorbeelden van belangrijke normen, waarden en regels zijn: luisteren naar elkaar, respect hebben voor 
elkaar, gezamenlijk starten met eten, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig, ruzies oplossen zonder 
elkaar pijn te doen, op je beurt wachten en zorgvuldig met materiaal omgaan.  
 

7) Expressief-beeldende ontwikkeling: 
In fantasiespel krijgen kinderen de kans om hun ervaringen en emoties te verwerken. Daarom is het zo 
belangrijk om met fantasiespel bezig te zijn. Creatieve activiteiten stimuleren hen om nieuwe ervaringen 
op te doen op het gebied van dansen, bewegen, muziek maken, tekenen, schilderen, bouwen van kleine 
en grotere constructies. Fantasiespel raakt ook de overige ontwikkelingsgebieden, bv de cognitieve 
ontwikkeling bij winkeltje spelen, de motorisch-zintuigelijke ontwikkeling bij circus of knutselen. Er vinden 
activiteiten plaats waarbij het plezier voorop staat; plezier in het ontdekken, in het bewegen, in het 
creëren van iets nieuws. 
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Peuterprogramma  

 
KinderRijk biedt op alle Halve Dag Opvang locaties een peuterprogramma, een laagdrempelige- en 
voorschoolse basisvoorziening. Kinderen (met verschillende achtergronden) komen hier één of meerdere 
ochtenden per week om samen te spelen met leeftijdgenootjes. Ze leren via spel ontdekken, oefenen de taal 
en raken bekend met waarden en normen. Het is vaak de eerste plek waar kinderen samen spelen en leren 
in een groep. 
 
Het peuterprogramma dat KinderRijk biedt, heeft een pedagogisch didactische insteek waarbij er aandacht is 
voor het bieden van een uitdagende speel-/leeromgeving als aanvulling op de thuissituatie. Op een aantal 
locaties is sprake van samenwerking met het basisonderwijs, middels intensief overleg over het programma 
en de kinderen in het bijzonder, om zo te komen tot een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen. Op 
deze wijze verloopt de overstap van opvang naar onderwijs als vanzelfsprekend, zowel voor de kinderen als 
voor de ouders.  
 
Pedagogisch hoofddoel 
Het pedagogisch hoofddoel is dat de kinderen zich uiteindelijk zullen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige 
mensen met voldoende zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, die hun eigen talenten onderkennen 
en benutten. Kinderen zijn de burgers van de toekomst en moeten later volwaardig deel kunnen nemen aan 
onze maatschappij. Dit realiseert men door ruimte te geven aan ieder kind voor de eigenheid en door 
situaties binnen het peuterprogramma te creëren die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig, veilig en 
geborgen voelen. Goed contact met de ouders/verzorgers is hierbij van essentieel belang.  
 
Doelen peuterprogramma 
Om de doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen én gezien het 
feit dat de meeste kinderen maximaal 10 uur per week de halve dagopvang bezoeken gezien, is er binnen 
het peuterprogramma focus op de ontwikkelingsgebieden: taal- en communicatieve ontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling en sociale ontwikkeling¹. Voor deze drie ontwikkelingsgebieden zijn doelen gesteld. Deze 
worden door de meeste kinderen spelenderwijs op de halve dag opvang bereikt.  
 
Per ontwikkelingsgebied staan de volgende doelen centraal: 
  
1. Taal- en communicatieve ontwikkeling 

 uitbreiding van passieve en actieve woordenschat 

 gebruik van meer verschillende en complexere woorden (bv kent het verschil tussen ik, jij,  
hij/zij, gebruikt verleden tijd) 

 vertelt over wat hij gedaan of meegemaakt heeft op verstaanbare en begrijpelijke wijze 

 kan eenvoudige instructies begrijpen en uitvoeren 

 luistert naar een op leeftijd afgestemd verhaal  

 kan een gesprek voeren met pedagogisch medewerkster en ander kind 

 beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen, boeken en rijmpjes 

 kan de pedagogisch medewerkster nadoen als zij stukjes uit het boek uitbeeldt 

 doet mee met spelletjes rond taal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹) http://www.slo.nl/jongekind/doelen 
Doelen voor instroom basisonderwijs zijn ontleend aan SLO, nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling. Samenwerkende basisscholen hebben aangegeven hier waarde aan te hechten.  

http://www.slo.nl/jongekind/doelen
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Cognitieve ontwikkeling in het bijzonder ontluikende rekenvaardigheid  

 spelen in situaties waarin basis aspecten van lengte, gewicht, inhoud, geld en tijd aan de orde komen 
(bouwhoek, poppenhoek, kring, knutselen, speelzaal, prentenboeken, liedjes) 

 rijtjes leggen of stapels maken met blokken: hoger en lager maken, langer en korter maken 

 spelen met vormen en water/zand: vormen vullen, overgieten, vol maken, leeg gooien 

 verkennen van de indeling en verloop van de dag en de namen die we voor de verschillende  
momenten gebruiken: ochtend, middag, avond, nacht 

 navertellen van gebeurtenissen in de juiste volgorde 

 opzeggen van de telrij vanaf 1 (als liedje of versje) 

 tellen van kleine hoeveelheden en het noemen van het resultaat 

 omgaan met hoeveelheidsbegrippen (meer, minder, meeste, evenveel) 

 representeren van de eigen leeftijd met bv vingers  
 
 
2. Sociale ontwikkeling 

 benoemt zichzelf als ‘ik’ 

 voelt zich op zijn/haar gemak in de eigen groep 

 ontdekt de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en andere kinderen in de groep  

 durft te experimenteren/probeert nieuwe dingen uit om grenzen te ontdekken 

 toont belangstelling en sympathie voor andere kinderen 

 kan al een beetje met andere kinderen iets delen, bijvoorbeeld speelgoed - neemt een  
afwachtende houding aan bij het samenspel 

 probeert om met andere kinderen te spelen, meestal doen-alsof spelletjes  

 maakt aan een ander kind duidelijk wat hij/zij wel of niet wil 

 kan op zijn/haar beurt wachten 

 heeft plezier in het kennismaken met nieuwe dingen  
 

  
Activiteitenprogramma 
 
Op de HDO Aalberselaan wordt veel aandacht besteed aan dans, muziek en creativiteit. Muzikanten komen 
de kinderen verblijden met muziek of dans en soms ook beiden. Er wordt wekelijks geschilderd met de 
kinderen. Wij bieden dagelijks creatieve activiteiten waarbij het ontdekken van de materialen belangrijker is 
dan het uiteindelijke resultaat. De vrijwilligheid om hier aan mee te doen staat voorop, want wij vinden het 
belangrijk om een sfeer van warmte en veiligheid binnen de groep te creëren. 
Onze vestiging is gesitueerd in de Brede School Rembrandt, de verschillende ruimtes, zoals de centrale 
keuken en het speellokaal bieden volop mogelijkheid tot allerlei vormen van activiteiten. Wij doen allerlei 
spelletjes zoals dans- en bewegingsspellen, drama, muziek en gymnastiekoefeningen die de 
ontwikkelingsgebieden stimuleren.  
 
Naast deze activiteiten worden er op de vestiging ook diverse festiviteiten georganiseerd voor de gehele 
vestiging, zoals tijdens Pasen, het Sinterklaasfeest en Kerstmis.  
 
 
Dagindeling 
 
De halve dagopvang is 5 uur per dag geopend. Alle activiteiten op de halve dagopvang zijn er op gericht om 
de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Deze activiteiten vangen aan op het moment dat de kinderen 
binnenkomen. We werken met thema’s met bijbehorende boekjes, liedjes, spelletjes, knutselactiviteiten en 
activiteiten met speciale leerdoelen. 
 
Voorbeeld: Bijen en lieveheersbeestjes 
Verzamelen van bv. voorwerpen/ knuffels, zoals een handpop lieveheersbeestje en een bij, om tijdens het 
kringgesprek via een toverhoed de dieren tevoorschijn te toveren, vervolgens de dieren te bekijken en te 
bespreken: wat zie je, welke kleur zie je, waar vind je ze enzovoort. 

 
Liedjes, versjes, prentenboeken tijdens kringactiviteit (voor taal- en bewegingsontwikkeling) 



   

10.05.10.87  pedagogische werkwijze HDO Aalberselaan  08/07/2016  Pagina 17 van 20 

 

Knutselwerkjes (doel met verschillende materialen bezig te zijn en technieken, papier, verf, lijm, wasco ect. 
 

Op een creatieve manier eigen idee uitwerken: hoe ziet jou bij of lieveheersbeestje er uit? Spelenderwijs 
kennis maken met kleuren – welke kleur, heeft een lieveheersbeestje? – met tellen, stippen tellen, hoeveel 
ogen heeft een bij? – groot/ klein – is lieveheersbeestje groot?  
Met de kinderen in de tuin gaan kijken wat voor beesten er nog meer te vinden zijn. 
 
De halve dagopvang Aalberselaan heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen. Hiervoor wordt er 
gebruik gemaakt van dagritmekaarten, het ondersteunen van gesproken taal met gebaren, pictogrammen en 
vaste liedjes. De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels in de vorm van foto’s/plaatjes. De 
materialen liggen op vaste plekken, waardoor kinderen zonder hulp van volwassenen materialen kunnen 
vinden, pakken en opruimen. Dit geeft kinderen houvast en vertrouwen. Kinderen ontwikkelen zich het beste 
als zij zich veilig voelen. Pas als kinderen deze borging ervaren gaan zij op ontdekking uit. De pedagogisch 
medewerkers zorgen voor emotionele veiligheid door een sfeer te creëren waarin het kind gedijt en door de 
kinderen te observeren en in te schatten wat zij nodig hebben.  
 
08.00 - 09.00 uur 
Wanneer de ouders de kinderen brengen is er tijd voor koffie, thee en een kort gesprekje. Bij het afscheid 
nemen zwaaien de kinderen samen met de pedagogisch medewerker hun vader of moeder uit. Indien het 
kind dit moeilijk vindt, kan de pedagogisch medewerker hier op inspelen door dit te benoemen en daarna 
afleiding te zoeken door bijvoorbeeld samen een boekje te lezen.  
 
09.00 - 09.15 uur 
De kinderen gaan in de kring. Een gezellig moment waarin we het goedemorgen lied zingen en de kinderen 
persoonlijk goedemorgen zeggen. We vertellen wat we die ochtend gaan doen en vervolgen met een 
activiteit in de kring, een thema, liedje, praatje, interactief voorlezen of een spelletje.  
 
De kring wordt expliciet benut om onder andere de taalontwikkeling te stimuleren, daarna gaan de kinderen 
vrij spelen.  
Er wordt een keus gemaakt uit ontwikkelingsgerichte (veelal creatieve) activiteiten. Bouwen en knutselen 
stimuleert de fijne motoriek. Met dansen en sporten staat de ontwikkeling van de grove motoriek centraal. 
Tijdens het puzzelen en het doen van spelletjes wordt de cognitieve ontwikkeling van de kinderen 
gestimuleerd. Bij al deze activiteiten gebruiken de kinderen hun fantasie en kletsen zij met de pedagogisch 
medewerkers en elkaar over hun creaties. Kinderen leren samen spelen en delen. Waarden en normen 
worden overgebracht op een ongedwongen manier.  
 
09.50 uur 
De kinderen en de pedagogische medewerkers ruimen samen op en gaan aan tafel om gezamenlijk fruit te 
eten en wat te drinken. Dit gezamenlijke moment wordt gezellig gemaakt door samen liedjes te zingen maar 
ook benut om een onderwerp dat de kinderen op dat moment boeit met elkaar te bespreken  
 
10.15 - 11.30 uur  
Er wordt bijna altijd buiten gespeeld, ook bij wat slechter weer. Buitenspelen draagt bij aan de ontwikkeling 
en gezondheid van kinderen en wordt bij KinderRijk gestimuleerd.   
Naast de buitenruimte van de halve dagopvang, wordt ook gebruik gemaakt van de natuurtuin van het 
kinderdagverblijf, deze is gevestigd aan de Aalberselaan 41. Wanneer er met de kinderen van de halve 
dagopvang wordt gespeeld in de natuurtuin van het kinderdagverblijf moet hiervoor de weg over worden 
gestoken. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen zijn voor het oversteken afspraken vastgelegd in 
de locatie-informatie. Zie ook bijlage 1. 
Voor het weer naar binnen gaan verzamelen we bij de deur en zingen we het poetslied. 
 
11.30 uur 
De kinderen die nog een luier dragen worden verschoond. De kinderen en de pedagogisch medewerkers 
ruimen samen op en wassen de handen. Natuurlijk is het eten en drinken gezond en lekker en is het gezellig 
aan tafel. De kinderen mogen zelfstandig hun brood smeren als zij dit willen. Tijdens de momenten aan tafel 
vertellen de kinderen hun verhalen, luisteren zij naar elkaar en motiveren de pedagogisch medewerkers 
deze gesprekken door vragen te stellen en alle kinderen aan de beurt te laten komen. 
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Na de maaltijd mogen de kinderen vrij spelen en wordt ander ontwikkelingsmateriaal dan vóór de lunch 
neergezet. De ruimtes van KinderRijk zijn ingedeeld met speelhoeken waar de kinderen ongestoord of in 
een groepje kunnen spelen.  
 
Ouders die hun kind na de lunch willen ophalen kunnen dat vanaf 12.30 uur doen.  
 
In het kort ziet de dag er dus als volgt uit: 
 

Tijd Activiteit 

Brengen De kinderen worden gebracht en welkom geheten. Tijd voor de 
overdracht. Hierbij vragen we je hoe het met je kind gaat. Heeft het 
lekker geslapen? Goed gegeten? Waardevolle informatie voor onze 
pedagogisch medewerkers. 

Ochtend Nadat we ouders hebben uitgezwaaid, starten we de dag met iets te 
eten en te drinken. Niet alleen bij de maaltijd, maar ook tussendoor 
wordt er drinken aangeboden. We praten met de kinderen over wat we 
die dag gaan doen. 

 Er is ruimte voor vrij spel en er zijn ontwikkelingsgerichte activiteiten. 
Zowel de binnen- als de buitenruimte kan hiervoor worden gebruikt. 

Rond de middag De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers lunchen. 
Ook tijdens het eten is er aandacht voor de ontwikkeling van de 
kinderen. Zo mogen bijvoorbeeld de kinderen helpen uitdelen en worden 
de kleuren van de bekers benoemd. 

Ophalen De kinderen worden opgehaald. Hierbij vertellen de pedagogisch 
medewerkers je over de dag van je kind. Spelen, slapen, eten, 
ontdekken … er is altijd veel te vertellen. De ontwikkeling van het kind 
staat hierbij centraal. Kinderen kunnen spelen totdat ze worden 
opgehaald.  

 
 
Volgen van de ontwikkeling en eventueel bijsturen  
 
Pedagogisch medewerkers gaan gericht met de kinderen aan het werk om ze een vaardigheid te leren of om 
een achterstand te verkleinen of zelfs weg te nemen. Ook stemmen zij af op de speciale behoeftes van 
kinderen. Ook kinderen die zich al verder ontwikkeld hebben, behoeven soms extra uitdaging of aandacht. 

 
Werkwijze toegelicht bij vermoeden van ontwikkelingsachterstand 
Veel werken met pictogrammen. Gebaren gebruiken bij het praten in algemeen. Samen spelen en sturen tot 
goed samenspel, begin eerst met bv. één kind erbij te betrekken om dit vervolgens verder uit te bouwen. De 
groep er bij te betrekken dat sommige kinderen iets moeilijks vinden en hulp er bij mogen hebben  
(uitzonderingspositie). Speciaal ontwikkelingsmateriaal aanbieden. 
 
Werkwijze toegelicht bij een kind wat problemen heeft met maken van contact.  
Veiligheid en duidelijkheid bieden door middel van een vast dagritme en het gebruik van pictogrammen. 
Begrip tonen en niet forceren, zoeken, aanvoelen wat kind wel prettig vindt. Geniet je het vertrouwen van het 
kind dan bijvoorbeeld via spel of voorlezen met één kind erbij langzaam in contact brengen met anderen. Zo 
ook als kind moeite heeft met anderen aan tafel te zitten of mee te doen met kringactiviteit, accepteer dat 
hij/zij in het begin apart wil zitten (eigen plekje) om vervolgens voorzichtig te stimuleren om bij de groep aan 
tafel bv. fruit te komen eten of op afstand haar er bij te betrekken door ook haar iets te vragen. Volgende 
stap zou kunnen zijn het kind iets te laten uitdelen of doorgeven. 

    
 Informatieoverdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Tijdens breng- en haalmomenten 

delen we belevenissen, successen en teleurstellingen van het kind met de ouders. Er is ruimte, tijd en 
aandacht voor deze overdracht. We werken samen met de ouders door gewoontes van het kind op de 
groep en thuis te bespreken en waar mogelijk deze op elkaar af te stemmen. Indien noodzakelijk worden 
er extra gespreksmomenten ingepland. Pedagogisch medewerkers kunnen, waar nodig, ondersteuning, 
adviezen of tips geven ten aanzien van de opvoeding. Door op een open manier over opvoeding te 
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praten, ontstaat er vertrouwen over en weer. Dit vertrouwen is belangrijk, vooral waar het gaat over 
ontwikkelingsproblemen/-achterstand en het eventuele doorverwijzen naar een andere instantie/instelling. 
Informatie wordt ook in het Engels geboden indien dit nodig is.  

 

 Pedagogisch medewerkers signaleren eventuele spraak-, taal-, lichamelijke-, emotionele- of psychische 
problematiek en zullen indien nodig actie ondernemen.  

 

 Voor alle bovenstaande problematiek geldt dat indien er sprake is van een achterblijvende of 
zorgwekkende ontwikkeling van het kind dat het protocol ‘Kinderen met opvallend gedrag’ in werking 
treedt. Contacten met jeugdzorg, consultatiebureau kunnen hier bijvoorbeeld uit voortvloeien voor 
eventuele ondersteuning. 

 

 We werken met een gedetailleerd volgsysteem, ‘Welbevinden in Situaties’, dat is afgestemd op de leeftijd 
van het kind. Dit wordt één maal per jaar ingevuld en besproken met de ouders in een 10-minuten 
gesprek.  

 

 Er is een zogenaamde ‘warme overdracht’ naar de basisschool en de buitenschoolse opvang ca. 1 à 2 
maanden voordat het kind de 4-jarige leeftijd bereikt. Ter voorbereiding van die overdracht wordt er een 
formulier ingevuld waarin de stand van zaken met betrekking tot ontwikkeling van het kind in kaart wordt 
gebracht. (soms komen een kind maar een jaar of in sommige gevallen maar een paar maanden en dan 
is de overdracht summierder). 
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Bijlage 1 
 
Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot het spelen in de natuurtuin van kinderdagverblijf 
Aalberselaan. Ouders/verzorgers worden bij de intake geïnformeerd over het gebruik van de natuurtuin van 
het kinderdagverblijf. 
 
Om in de natuurtuin te komen moet er een weg overgestoken worden. Om er voor te zorgen dat dit veilig 
gebeurt, zijn de volgende regels afgesproken: 

 Er wordt gebruik gemaakt van een bolderkar. 

 Per keer gaan er maximaal 8 kinderen in de bolderkar. Er wordt dus in twee groepjes overgestoken. 

 Het oversteken met de bolderkar wordt uitgevoerd door minimaal twee volwassenen, waarvan 1 
pedagogisch medewerker van de halve dagopvang. 

 De manager assistent of de locatiemanager zorgt ervoor dat er een ondersteunende collega is die 
meeloopt. 

 1 pedagogisch medewerker van de halve dagopvang blijft op de groep en 1 pedagogisch medewerker 
van de halve dagopvang loopt mee met de bolderkar met het eerste groepje kinderen.  

 De pedagogisch medewerker blijft bij het eerste groepje kinderen en de ondersteunende collega loopt 
terug om het tweede groepje kinderen en de pedagogisch medewerker van de halve dagopvang te 
helpen met oversteken. 

 
Tijdens het spelen in natuurtuin is er altijd 1 vaste pedagogisch medewerker van de halve dagopvang buiten 
bij de kinderen. Er kan gebruik worden gemaakt van de verschoonruimte van de groepen Kikkers/Pinguïns.  
Voor eventuele eet/drinkmomenten kan gebruik worden gemaakt van de centrale hal van het 
kinderdagverblijf. 


