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Groepen 
 
Op kinderdagverblijf Nicolaas Tulplaan bieden wij professionele kinderopvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar. 
De vestiging is geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. Er zijn vier groepen: 
 

Naam groep Soort groep  Leeftijd* Max. aantal 
kinderen 

Aantal 
medewerkers 
per dag 

Werkt samen met 
groep 

Otje Verticaal 0 - 4 jaar 12 2 Hazeltje 

Hazeltje Verticaal 0 - 4 jaar 12 2 Otje 

Krullevaar Verticaal 0 - 4 jaar 12 2 Pippeloentje 

Pippeloentje Verticaal 0 - 4 jaar 12 2 Krullevaar 

 
De vier groepen liggen aan een lange gang en zijn twee aan twee elkaar gekoppeld en werken nauw samen. 
Zo open en sluiten de gekoppelde groepen aan het begin en het einde van de dag gezamenlijk. De 
groepsruimtes zijn per paar aan elkaar verbonden doordat zij gebruik maken van dezelfde verschoonruimte 
en het mini atelier.  

De Nicolaas Tulplaan is een prachtig nieuw gebouw gevestigd in de wijk Groenelaan en ligt dichtbij 

Ziekenhuis Amstelland, verpleeghuis Het Zonnehuis en vlakbij uitvalswegen A9 en A10. 

 

De groepsruimtes zijn transparant, knus en gezellig ingericht. Er is een ruime speelhal met vertelsalon, een 

atelier, een greenery en een mooie buitenruimte. Alle ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen de ruimte krijgen 

om te ontdekken, te experimenteren en hun talenten te ontwikkelen. Er is elke dag aandacht voor een 

expressieactiviteit zoals muziek, dans, yoga, poppenspel en werken in het atelier. Ook de beleving van 

natuur door de verbinding van buiten en binnen, vinden wij erg belangrijk. Zo hebben wij speciale 

buitenbroeken en broekpakken aangeschaft, zodat de kinderen ook bij regenachtig weer buiten kunnen 

spelen. 

In de tuin is een aparte plek ingericht waar baby’s veilig kunnen spelen. Ook is er een mogelijkheid om met 

de kinderen een eetbare tuin te realiseren en zo kunnen de kinderen ook buiten volop ontdekken, 

experimenteren en optimaal gebruik maken van al hun talenten. Er zijn ook buitenbedjes waarin de 

allerjongsten heerlijk buiten kunnen slapen.  
 
Elke groep is ingericht met hoekjes waarin kinderen gestimuleerd worden tot sociaal spel. Ook zijn er 
strategisch gelegen plekjes gecreëerd waar kinderen zich juist even in terug kunnen trekken wanneer zij 
behoefte hebben aan rust. De leeshoek met kussens of de nisjes onder de kasten zijn hier een goed 
voorbeeld van. Door het speelgoed uitnodigend neer te zetten worden de kinderen elke dag weer 
gestimuleerd en uitgedaagd tot het maken van nieuwe ontdekkingen en/of verdieping van hun spel. Ook zijn 
er speciale documentatie plekken waar kinderen trots hun werkjes kunnen neerzetten en het aan ouders 
kunnen tonen zodat zij interactief worden meegenomen in de avonturen en ontdekkingen van elke dag. 
Elke groep heeft een eigen slaapkamer voor de kleintjes en er is een gedeelde peuterslaapkamer, 
aangrenzend aan de gang. 
 
Vlakbij de Nicolaas Tulplaan ligt het verpleegtehuis Het Zonnehuis. De peuters brengen daar regelmatig een 
bezoekje om bijvoorbeeld St. Maarten te vieren. Eens in de zes weken worden er gezamenlijke activiteiten 
ondernomen met de bewoners en genieten jong en oud van voorlezen, verhalen vertellen, zingen en het 
maken van muziek. 
Ook brengen de peuters weleens bezoekje aan de kraamafdeling van het ziekenhuis Amstelland. Dit tot 
groot plezier van de nieuwe moeders en de kinderen.  
 

Met inachtneming van de juiste ratio tussen kinderen en pedagogisch medewerkers is het aantal kinderen 
per dag op iedere groep maximaal 12 per verticale groep (0 - 4 jaar). 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. 
KinderRijk houdt zich wat betreft het aantal kinderen die dagelijks op een groep mogen verblijven aan de 
landelijke rekentool. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind, de werkzaamheden die 
met die leeftijd samenhangen (bijvoorbeeld verschonen of de fles geven) en het aantal pedagogische 
medewerkers dat er nodig is voor dat aantal kinderen om een geborgen en veilige groep te creëren.  
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Dagindeling 
 
Iedere groep heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen, die kinderen heel snel houvast en 
vertrouwen geven. Deze dagindeling volgt de natuurlijke behoefte van kinderen om te eten, slapen en 
spelen. Baby’s volgen helemaal hun eigen ritme. Voor de andere kinderen varieert de dagindeling per 
leeftijdsgroep, maar het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 

Tijd Activiteit 

Brengen De kinderen worden gebracht en welkom geheten. Tijd voor de 
overdracht. De pedagogisch medewerkers van de groepen die 
samenwerken, werken ook rond de brengtijd samen. Om 08.00 uur gaat 
iedereen naar de eigen groep. 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 jullie als 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.  

Tussen 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 oudere kinderen zelf een boterham 
smeren of helpen  met de tafel dekken en afruimen. Ook helpen met de 
afwas mag soms! 

 De jongere kinderen kunnen een middagdutje doen en wanneer de 
oudere kinderen niet meer slapen kunnen zij  kiezen of zij meedoen aan 
een activiteit of vrij spelen.  

Middag Als de meeste kinderen wakker zijn is er weer een momentje op wat te 
eten en drinken. Daarna kunnen de kinderen vrij spelen of meedoen met 
een ontwikkelingsgerichte activiteit. 

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. Ook rond deze tijd werken de groepen samen vanaf 
ongeveer 17.30 uur. 

 
Activiteiten 
 
Zoals eerder genoemd kunnen de oudere peuters, vaak rond half elf in de ochtend, meedoen aan 
verschillende activiteiten. In het atelier of op de centrale hal wordt een leuke activiteit aangeboden zoals 
peuteryoga, dansen, gezelschapsspelletjes, werken in het atelier of greenery, koken of peutergym. Hierbij 
verlaten de kinderen dus hun vaste stamgroep om mee te kunnen doen aan een activiteit. Deze activiteiten 
worden altijd begeleid door één of meerdere pedagogische medewerkers (afhankelijk van het aantal 
deelnemende kinderen).Er zijn tenminste twee pedagogische medewerkers aanwezig om toezicht te houden 
zodat het vier ogen/orenprincipe blijft gewaarborgd. Op de vestiging worden er regelmatig kookactiviteiten 
georganiseerd. Dit kan zijn dat er koekjes worden gebakken, maar ook mogen de grote kinderen meehelpen 
met maken van macaroni, soep of iets anders voor bij de maaltijd. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van 
de centrale keuken in de hal. 
Ook op andere momenten worden er activiteiten aangeboden, zowel voor baby’s als voor peuters. 
Voorbeelden hiervan zijn: (baby)gymnastiek, bouwen, lezen, kringspelletjes, dans en muziek. 
Naast deze activiteiten worden er op de vestiging ook diverse festiviteiten georganiseerd voor de gehele 
vestiging voor kinderen en ouders, voorleesactiviteiten, koken, het Sinterklaasfeest en Kerst. Met Kerst 
wordt er gezamenlijk met ouders gegeten en brengen ouders lekkere hapjes mee! Ook andere ideeën vanuit 
de ouders worden door het team zeer op prijs gesteld. 
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Medewerkers op de vestiging 
 
Op de groepen 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 Leidinggevende wordt twee dagdelen in de week ondersteund door een 
managementassistente.  
Op de vestiging is er drie ochtenden in de week een gastvrouw aanwezig. Naast  huishoudelijke taken zorgt 
zij twee ochtenden in de week voor een lichte warme of koude snack en een ochtend in de week voor een 
warme maaltijd. In het kader van het SpeelRijkprogramma mogen een aantal  peuters  onder begeleiding 
van een pmer meehelpen met de voorbereidingen van deze  maaltijd. 
 
Naast deze medewerkers zijn er ook regelmatig 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 stagiaires 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 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 uiting: 
 
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.  
In de informatiemap die u heeft ontvangen bij de intake zijn de richtlijnen omschreven die een 
vereenvoudigde weergave geven van de werkinstructies zoals deze worden toegepast door alle 
medewerkers op de vestigingen 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 in bezit van een certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK). Dagelijks is er minimaal één 
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. Er wordt gebruik gemaakt van de dichtstbijzijnde 
verschoonruimte zodat er vanuit de tuin toezicht is op de verschoonplek. Alleen vaste pedagogisch 
medewerkers en invalkrachten lopen mee naar de verschoonplek.  
 

Plaats Maatregel ter bevordering van zichtbaarheid en hoorbaarheid 

Groepen De wanden zijn van glas aan de gangkant, er is een raam aan de kant van 
verschoonruimte die de twee geschakelde groepen met elkaar verbindt. Er is een 
raam in de deuren van het klompenhok die eveneens de twee geschakelde 
groepen met elkaar verbindt. Wanneer er één pedagogisch medewerker op één 
van de groepen is,  kunnen de deuren worden geopend zodat de pedagogisch 
medewerkers elkaar  kunnen zien of horen. 

Toilet- en 
verschoonruimtes 

Deze verbinden twee groepen ook aan elkaar, gescheiden met een raam en deur. 
Wanneer er één pedagogisch medewerker op de groep is  kunnen deze deuren 
eventueel ook worden geopend zodat de pedagogisch medewerkers van 
geschakelde groep elkaar kunnen horen of zien. 

Klompenhok Deze ruimte verbindt net als de verschoonruimte twee groepen aan elkaar. Ruimte 
kan afgesloten worden door deur aan weerskanten van de twee geschakelde 
groepen. Er is altijd overzicht op de ruimte doordat er een raam in de  deur zit of 
de deur openstaat. 

Hal/keuken Activiteiten in de hal zijn te zien door  de pedagogisch medewerkers van groep  
Pippeloentje of er zijn twee pedagogisch medewerkers in de hal aanwezig 
(bijvoorbeeld één om te koken en één aansluitend in het atelier).  

Slaapkamers  De babyslaapkamers zijn aangesloten op de groepsruimtes d.m.v. een deur met 
raam. Hier staat altijd een babyfoon aan. De peuterslaapkamers in de lange gang 
hebben ook een raam ook hier staat altijd een babyfoon aan wanneer de kinderen 
slapen. De pedagogisch medewerkers kijken regelmatig door het raampje tijdens 
bijvoorbeeld het middagslaapje. 

Atelier Door middel van een glazen wand is het atelier verbonden met de hal. Ook hier 
geldt: tenminste twee  pedagogisch medewerkers kunnen elkaar zien of horen. 
Zichtbaar vanaf groep Pippeloentje of vanuit hal/ keuken 

Buitenruimte De buitenruimte ligt driekwart om de vestiging heen. Het grootste gedeelte is 
zichtbaar vanuit de groepen en vanaf de hal en het atelier en keuken. Er zijn altijd 
minimaal twee pedagogisch medewerkers buiten als daar kinderen spelen, zij 
staan op twee strategische plekken zodat er overzicht is over de gehele tuin. 
Wanneer dit niet mogelijk is wordt een gedeelte van de tuin afgezet. 
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Overige ruimtes De kinderen  mogen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker in 
overige ruimtes komen, zoals de keuken, het kantoor of het washok. Meestal is dit 
om een pedagogisch medewerker te ‘helpen’, bijvoorbeeld met het halen van een 
pak melk of het wegbrengen van de was.  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. Aan 
het begin en eind van de dag werken pedagogisch medewerkers samen. Op deze vestiging wordt er om 
07.00 uur geopend met twee medewerkers, van elke geschakelde groep. Kinderen worden dan ook 
verwelkomt en opgevangen op de eigen of geschakelde groep. Alleen bij een onverwachte calamiteit (zieke 
medewerker) wordt hiervan afgeweken. De kinderen worden dan in een andere groep opgevangen of in de 
hal. Aan het eind van de dag wordt er om 18.30 uur afgesloten met minimaal twee medewerkers in de groep, 
hal of buiten, dit is afhankelijk van de groep samenstelling in het laatste uur. 
Er staan nooit twee invalmedewerkers tegelijk op één groep, waar nodig wordt gewisseld met een vaste 
medewerker. 
 
Zichtbaarheid en herkenbaarheid 
Bij de entree en bij de groep hangen op een duidelijke plek foto’s van de leidinggevende en de medewerkers 
van de vestiging. Bij iedere groep is informatie te vinden over wie er die dag werkzaam is en indien een 
oproepkracht werkzaam is op een groep, wordt dat duidelijk vermeld die dag met de naam van de 
betreffende oproepkracht.  
Diverse beleidsonderwerpen, waaronder bijvoorbeeld het invalbeleid worden regelmatig besproken met 
oudercommissies. Ouders worden verder geïnformeerd via de website, de vestigingsnieuwsbrief en groeps 
memo’s 
 
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. 
 
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 
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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 het kinderdagverblijf 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 of zelfs hele 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 de hele 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 het kinderdagverblijf gerust de tijd die ook voor jou als ouder nodig is 
om vertrouwd te worden met het kinderdagverblijf 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 dag (KDV) of dagdeel (HDO). 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.  
 
 
Kennismaken op een andere groep 
 
Wanneer je kind van groep verandert binnen dezelfde vestiging, wordt je kind zorgvuldig begeleid in de 
kennismaking met de nieuwe groep. Aanleiding zal meestal zijn het bereiken van een leeftijd waarop deze 
overgang vanzelfsprekend is, maar het kan ook gaan om een overplaatsing vanwege bijvoorbeeld beter 
beschikbare dagen op de nieuwe groep. 
 
Een zorgvuldige overgang naar een nieuwe groep is belangrijk om je kind te laten wennen aan de nieuwe 
omgeving en kinderen, en ouders en pedagogisch medewerkers aan elkaar. Tijdens de kennismakingsfase 
wordt het kind vertrouwd gemaakt met de pedagogisch medewerkers en de kinderen van de nieuwe groep. 
De eerste kennismaking-dag  wordt in overleg met jou en de pedagogisch medewerkers van zowel de oude 
als nieuwe groep bepaald. Dit vindt plaats vóór de officiële datum van uitschrijving op de oude groep. Deze 
datum wordt vastgesteld door de afdeling Klantrelaties. 
 
De beginperiode kan per kind erg verschillend verlopen doordat het intern wennen van verschillende 
factoren afhangt. Wanneer er bijvoorbeeld veel samenwerking is tussen de oude en nieuwe groep  zal de 
overgang voor je kind makkelijker zijn dan wanneer de groep nog volledig onbekend is. Ook het aanwezig 
zijn van eventuele broertjes, zusjes of vriendjes in de nieuwe groep kunnen het proces aanzienlijk 
versnellen. 
 
De pedagogisch medewerker van de oude stamgroep zal de overgang naar de nieuwe stamgroep  
begeleiden. Hierbij kan de pedagogisch medewerker zelf inschatten hoe lang de wenmomenten op een dag 
zijn en hoelang zijn of haar aanwezigheid tijdens deze fase van het kind op de nieuwe groep gewenst is. 
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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. 
 
 
 
Afname extra opvangdag (incidenteel of structureel) 
 
Alle kinderen worden in een vaste stamgroep geplaatst. Indien een ouder structureel opvang voor zijn/haar 
kind wenst op dagen waarvoor er een wachtlijst bestaat is het mogelijk een of meerdere dagen tijdelijk een 
plaats in een andere groep (de zogenaamde tweede stamgroep) aan te bieden. De plaatsing in de andere 
groep gebeurt in overleg met leidinggevende en de ouders. De datum waarop het kind wel weer op de eigen 
stamgroep kan worden geplaatst, wordt vastgelegd in een bijlage bij de plaatsingsovereenkomst. 
Deze bijlage kan bestaan uit een e-mail waarin de datum van plaatsing en uw toestemming hiertoe staat 
vermeld. Deze bijlage wordt bij de plaatsingsovereenkomst bewaard op de afdeling Klantrelaties. 
Indien een ouder incidenteel opvang wenst op een andere dag, dan kan dit worden aangevraagd bij de 
pedagogisch medewerkers van de vaste stamgroep. Zij zullen, rekening houdend met het aantal aanwezige 
kinderen en de beroepskracht-kind-ratio, kijken of dit mogelijk is. Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat 
een kindje incidenteel op een andere stamgroep wordt opgevangen. Dit is alleen mogelijk als het gaat op 
een stamgroep waarmee de vaste stamgroep al op dagelijkse basis samenwerkt. Hierbij geldt net als bij 
structurele opvang op een andere stamgroep dat de ouder toestemming moet geven. 
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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 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. 
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1. Plezier 
 
Wanneer we het kind voldoende emotionele veiligheid bieden, zal het ook plezier beleven aan het verblijf op 
het dagverblijf. 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.  
Een voorbeeld: Als een pedagogisch medewerker ziet dat het kind erg moe is als we gaan eten, laat hij of zij 
het kind eerst even slapen en daarna eten.  
 
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.  
Een voorbeeld. Een kind durft niet goed even naar een andere groep te lopen. Wij stimuleren het om te 
gaan, eventueel samen met de pedagogisch medewerker. 
 
Eten en drinken 
Baby’s hebben hun eigen eet- en drinkmomenten. Bij de oudere kinderen wordt de lunchpauze vooraf 
aangekondigd, zodat kinderen 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, slapen en spelen. Het ritme van de dag biedt de kinderen een duidelijke 
structuur, wat ze houvast en vertrouwen geeft. Baby’s volgen hun eigen ritme. Voor de andere kinderen 
varieert de dagindeling per leeftijdsgroep. Afhankelijk van de invulling van de dag kan hier flexibel mee 
worden omgegaan.  
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 optreed 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. 
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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 waar mogelijk, deze 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 alle kinderdagverblijven werken we met een gedetailleerd volgsysteem dat is afgestemd op de leeftijd 
van het kind. We brengen het welbevinden in kaart en bespreken dat met de ouders.  
We maken gebruik van groeiboeken om belevenissen en activiteiten van het kind op het kinderdagverblijf te 
documenteren en geven dit mee als het kind afscheid neemt van het kinderdagverblijf. 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. 
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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, elkaar 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 zichzelf aan of uit te kleden, zelf een boterham of cracker te smeren, 
zelfstandig naar de wc te gaan en de handen te wassen. We laten het kind helpen door ze kleine 
opdrachtjes te laten doen zoals het halen van een pak melk. 
 
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.  
Een voorbeeld: Baby’s volgen hun eigen slaap- en eetpatroon. Een peuter die aan het eind van de dag moe 
is krijgt de mogelijkheid om rustig op de bank een boekje te lezen, maar een peuter die veel energie heeft 
krijgt dan de mogelijkheid om buiten te spelen.  
In onze vestiging krijgen peuters de gelegenheid om individueel of in kleine groepjes bij een andere groep of 
in de centrale hal te spelen. Jonge kinderen kunnen indien zij dit prettig vinden ook buiten slapen. 
 
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 zorgen ervoor dat baby’s veel bewegingsvrijheid krijgen en leggen ze zoveel mogelijk op de grond waar 
zij over ruimte beschikken die aangepast is aan hun behoefte aan beweging en veiligheid en hun behoefte 
tot ontdekken. Voor de andere kinderen creëren we in aparte plekken in de groepsruimte waar kinderen 
ongestoord individueel of in kleine groepjes kunnen spelen, bijvoorbeeld een poppenhoek.  
We bieden uitdagende buitenspeelruimtes en materialen aan waar kinderen verstoppertje kunnen spelen of 
kunnen rondfietsen.  
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 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. 
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b. Sociale ontwikkeling 
 
Samen spelen 
Op het kinderdagverblijf hebben 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 werken met vaste stamgroepen waarmee wij de 
kinderen de kans geven hun groepsgenootjes goed te leren kennen en vriendschappen op te bouwen. 
Vanuit de stamgroep kan er bij de andere groepen of op de gang gespeeld worden met de kinderen uit 
andere groepen. We noemen dit het open-deurenbeleid Op momenten dat de jongere kinderen slapen kan 
er meer aandacht zijn voor de 3+’ers. Gezamenlijke activiteiten voor deze groep is een onderdeel van het 
open-deurenbeleid. 
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 zo’n 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 bijvoorbeeld een andere fiets erbij nemen.  
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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. 
 
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.  
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. 
Er is bewust gekeken naar de inrichting van de buitenspeelplaats. 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. Voor baby’s is er vaak een afgeschermde ruimte zodat zij 
ongestoord buiten kunnen spelen. 
 
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. 
Onze vestiging beschikt over een uitdagende buitenruimte met veel variatie aan materiaal. Binnen hebben 
we een multifunctionele hal waar diverse activiteiten aangeboden kunnen worden. Tevens is er een apart 
atelier waar kinderen o.l.v. een pedagogisch medewerker creatief bezig kunnen zijn. 
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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 
kinderen worden persoonlijk benaderd. We benaderen en behandelen de kinderen zoals wij dat zelf ook 
prettig zouden vinden.  
Een voorbeeld: Kinderen worden bij ons niet zonder vraag of uitleg in een ander bed gelegd of op andere 
stoel gezet. 
 
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. Bijvoorbeeld of ze 
binnen of buiten willen spelen. Tijdens het eten kunnen de kinderen 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. 
 
 
 


