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Inleiding 
 
KinderRijk werkt vanuit de gedachtegang dat kinderopvang een uniek en relevant opvoedingsmilieu 
biedt naast gezin en school waarbij ouders en de medewerkers van KinderRijk hetzelfde doel voor ogen 
hebben, namelijk het bevorderen van het welzijn van kinderen en van hun ontwikkeling tot personen die 
goed functioneren in de samenleving. 
 
Onze organisatie ondersteunt ouders bij hun streven om arbeid en zorg voor hun kinderen goed te 
combineren en draagt bij aan verrijking en vergroting van de leefwereld van kinderen door opvang aan 
te bieden waarmee kinderen kennis en ervaring opdoen met andere situaties dan hun thuissituatie. Bij 
KinderRijk kunnen ouders kiezen uit diverse professionele vormen van kindgerichte opvang waar 
kinderen gestimuleerd worden om plezier te beleven en zich te ontwikkelen. 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleid van KinderRijk. Het beleid is dynamisch; het wordt ontwikkeld, 
vastgesteld, geïmplementeerd, gemeten met de NCKO Kwaliteitsmonitor en waar nodig bijgesteld. 
 
Daarnaast is conform de GGD-eisen voor alle KinderRijk vestigingen een pedagogische werkwijze 
beschreven. Dit is een praktische uitwerking van het pedagogisch beleid van KinderRijk. Op de website 
van KinderRijk vindt u de pedagogische werkwijze per locatie. 
 

Samenstelling pedagogisch beleid 
 
Het beleidsplan bestaat uit zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de visie van KinderRijk op 
kinderen, hun ontwikkeling en opvoeding beschreven. Hoofdstuk 2 gaat in op de vier pedagogische 
uitgangspunten van KinderRijk en het derde hoofdstuk behandelt hoe de visie en uitgangspunten in de 
praktijk worden gebracht. Hierna volgt er een hoofdstuk over speciale thema’s binnen de pedagogiek 
(hoofdstuk 4) en een hoofdstuk over leeftijdscategorieën (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 gaat over het 
peuterprogramma. 
 
In de bijlagen kunt u meer lezen over de pedagogen door wie KinderRijk zich laat inspireren. Hoe de 
hierboven genoemde onderdelen van de KinderRijk pedagogiek zich ten opzichte van elkaar verhouden, 
laat onderstaand schema zien. 
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1. KinderRijk visie 
 
KinderRijk heeft zich in haar pedagogische visie op kinderen, hun ontwikkeling en opvoeding naast 
jarenlange ervaring en wetenschappelijke kennis ook laten inspireren door de kinderarts Emmi Pikler, 
de pedagoog Loris Malaguzzi en de psycholoog Thomas Gordon (hierna aangeduid als KinderRijk 
pedagogen). KinderRijk heeft juist deze drie gekozen omdat in hun visie kinderen worden aangesproken 
op hun kracht en competenties en de begeleiding aansluit bij waar de kinderen mee bezig zijn en op wat 
zij uiten. Daarnaast passen de visies en aanpak van deze pedagogen het beste bij de KinderRijk 
uitgangspunten: Plezier, Ontwikkeling, Fantasie en Respect. In de bijlage kunt u meer informatie vinden 
over de KinderRijk pedagogen. 
 
1.1 Visie op kinderen 
Kinderen zijn krachtige, competente personen met veel talenten en mogelijkheden. Kinderen zijn van 
nature nieuwsgierig en willen ontdekken. Het zijn wetenschappers: creatief en ontwikkelaars van kennis. 
Kinderen zijn al vanaf hun geboorte gericht op het maken van sociale contacten en op het uitlokken van 
sociale reacties van anderen. Kinderen maken deel uit van de wereld. Zij leven niet in een aparte 
kinderwereld, maar ervaren en bekijken de wereld vanuit hun eigen beleving en ontwikkelingsniveau. 
Ieder kind is anders en dus uniek. KinderRijk ziet kinderen voor vol aan! 
 
1.2 Visie op ontwikkeling 
KinderRijk gaat ervan uit dat kinderen een aangeboren drang en natuurlijke behoefte hebben om zich te 
ontwikkelen en dat ze dat doen op een eigen manier op basis van aanleg en temperament. Het tempo 
van de ontwikkeling wordt bepaald door het kind zelf, op basis van rijping van het zenuwstelsel. Om 
goed te kunnen ontwikkelen is een veilig klimaat van primair belang, omdat kinderen die zich onveilig 
voelen weinig geïnteresseerd zijn in de omgeving, niet geconcentreerd kunnen spelen en niet 
ontspannen kunnen omgaan met andere kinderen. 
 
Er zijn algemene stappen of fasen in de ontwikkeling te herkennen, maar ieder kind doorloopt die 
verstandelijke en lichamelijke stappen op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Het kan dus 
voorkomen dat sommige stapjes worden overgeslagen of dat een volgende fase wat langer op zich laat 
wachten. 
 
KinderRijk biedt kinderen de gelegenheid om hun nieuwsgierigheid te bevredigen en te prikkelen. De 
activiteiten en begeleiding van de kinderen worden afgestemd op de mogelijkheden en uitdagingen die 
zich voordoen en ze sluiten aan op hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau. 
 
1.3 Visie op opvoeden 
De visie op opvoeden betreft de volgende thema’s: samen, zelfstandigheid en individuele aandacht. 
 
1.3.1 Samen: continue afstemming 
De ouder is de primaire verzorger. Op de vestigingen is er eveneens sprake van opvoeding. KinderRijk 
beschouwt het in groepsverband verzorgen en opvoeden van kinderen als haar kerntaak, waarbij zij 
opvoeding ziet als een gemeenschappelijke en belangrijke verantwoordelijkheid van ouders en 
pedagogisch medewerkers. De basis hiervoor is goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen 
ouders, kinderen en medewerkers van KinderRijk. 
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De driehoeksrelatie houdt in dat er een continue afstemming plaatsvindt tussen de kinderen, ouders en 
pedagogisch medewerkers. KinderRijk biedt ouders een veilige omgeving en gelegenheid om met de 
pedagogisch medewerkers en andere ouders ervaringen uit te kunnen uitwisselen. Als ouders daar 
behoefte aan hebben, kunnen de medewerkers op basis van hun ervaring en kennis tips en 
aanwijzingen geven. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold en getraind in 
communicatievaardigheden. 
 
1.3.2 Zelfstandigheid 
Als volwassene moet je in staat zijn om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken. Om dit te kunnen 
is het van belang dat kinderen al vanaf jongs af aan de kans krijgen om inbreng te hebben en te kiezen, 
welke activiteiten zij willen doen en de dingen zelf te mogen doen en uit te proberen. De kreet “zelf doen” 
is ons allemaal bekend: kinderen willen dat graag. 
 
KinderRijk stimuleert kinderen in hun zelfstandigheid en het maken van keuzes door kinderen aan te 
moedigen en te complimenteren. Een foutje maken is niet erg, want daar leer je van. Bij activiteiten 
wordt hulp gegeven aan de kinderen wanneer zij, na eerst zelf proberen, hun plannen niet kunnen 
uitvoeren of wanneer het spel dreigt te staken terwijl de verschillende mogelijkheden nog niet zijn 
uitgeput. Hierdoor ontwikkelen kinderen een gevoel van zelfvertrouwen, competentie en motivatie. 
Baby’s worden eerder en vaker geholpen dan de oudere kinderen. Toch geldt ook voor deze groep het 
uitgangspunt: eerst kijken wat het kind zelf kan. 
 
Oudere kinderen (op de buitenschoolse opvang) worden betrokken bij en gestimuleerd in het kiezen van 
activiteiten die de zelfstandigheid stimuleren en aansluiten bij de beleving en ontwikkeling van de 
kinderen. 
 
1.3.3 Individuele aandacht 
Vanuit de wetenschap is bekend dat kinderhersenen zich ontwikkelen en groeien door positieve 
aandacht en veel contact met volwassenen, zoals knuffelen, ingaan op contact initiatieven, 
complimenten maken of het benoemen van positief gedrag. KinderRijk vindt het belangrijk dat alle 
kinderen regelmatig positieve aandacht krijgen en maakt daarom bij de baby’s bewust en intensief 
gebruik van de persoonlijke verzorgingsmomenten zoals eten geven, verschonen of aankleden. Hierbij 
worden de ideeën en aanpak van de pedagoog Emmi Pikler gebruikt. De pedagogisch medewerkers 
zijn hierin geschoold. Bij grotere kinderen wordt deze geconcentreerde positieve aandacht gegeven 
door op individuele momenten of bij activiteiten ze te betrekken bij taakjes en bijvoorbeeld voor te lezen. 
De buitenschoolse opvang biedt oudere kinderen de gelegenheid voor een gesprekje aan de 
“keukentafel”. Alle kinderen worden altijd opgemerkt en begroet bij binnenkomst. 
 
1.3.4 Kind-volgende benadering 
Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen benadering die bij hem past. Om goed aan te kunnen sluiten 
op de ontwikkeling, beleving en behoeften van kinderen wordt er grote waarde gehecht aan goed 
luisteren en observeren. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen individueel belang en 
groepsbelang, maar de jongere kinderen worden in eerste instantie aangesproken als individu, omdat 
nul tot vierjarigen in deze fase van hun ontwikkeling vooral gericht zijn op zichzelf en steun nodig 
hebben om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. 
 
Door een actieve opstelling (dit is goed luisteren en kijken naar de kinderen) leren de pedagogisch 
medewerkers de kinderen kennen en kunnen ze bepalen welke houding het meest adequaat is in een 
bepaalde situatie. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers zich soms meer op de achtergrond 
houden (volgen) en de kinderen dus lekker hun gang laten gaan, maar het kan ook betekenen dat ze soms 
sturen, begeleiden of ingrijpen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als kinderen zich vervelen, het spel 
‘doodbloedt’, de kinderen om hulp vragen of ruzie maken. Ook bij de oudere kinderen wordt gekeken naar 
wat zij leuk, interessant vinden en aandurven. Hier wordt op aangesloten door met verschillende 
activiteiten en begeleiding voor ieder wat wils aan te bieden. 
 
1.3.5 Groepsopvang 
Opvoeden in een groep is anders dan thuis. Groepsopvang is van meerwaarde omdat het kinderen 
gelegenheid biedt om sociale ervaringen en vaardigheden op te doen, zoals vriendschappen opbouwen, 
samen spelen en delen, rekening houden met anderen (respect), verplaatsen in anderen en omgaan met 
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conflicten. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in hun onderlinge contacten en helpen 
de kinderen waar nodig een plekje te verwerven in de groep. 
 
Voor de meeste kinderen heeft groepsopvang toegevoegde waarde, maar voor sommige kinderen kan 
groepsopvang belastend zijn, omdat het er gezien hun leeftijd, karakter of thuissituatie te druk en/of te 
spannend voor ze is. KinderRijk biedt diverse vormen van kinderopvang die aansluiten op de behoeften 
van u en uw kind en ondersteunt u graag bij de keuze hierin. 
 
Bij het wennen op een nieuwe groep, de kennismaking, wordt vanaf het eerste moment aangesloten bij 
wat goed is voor het 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. Het kind is de hele dag welkom. Naar wens kan de ouder een deel van de dag op 
de groep blijven. Tijdens de kennismakingsfase wordt het kind vertrouwd gemaakt met de pedagogisch 
medewerkers en de andere kinderen. Het is belangrijk dat het kind in deze fase op het eigen tempo en 
passend bij wat voor het kind goed voelt kan wennen aan de nieuwe omgeving. Pedagogisch 
medewerkers bekijken goed wat voor het kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen 
hierover met de ouder. Afspraken over de kennismakingsfase worden tijdens de intake vastgelegd, 
maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien. 
 
Wanneer het kind van groep verandert binnen dezelfde vestiging, wordt het 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 het 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 kennismakingsdag wordt in overleg met de ouder 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. 
 
Het kan zijn dat groepen worden samengevoegd. KinderRijk zorgt er altijd voor dat emotionele 
veiligheid aan kinderen wordt geboden (dit kunt u ook lezen in de informatie over de pedagogische 
uitgangspunten). Dit betekent onder andere dat elk kind is geplaatst in één vaste groep met de 
bijbehorende vaste pedagogisch medewerkers. In sommige situaties is het nodig om hierop een 
uitzondering te maken en worden de groepen samengevoegd. Tijdens vakantiedagen of dagen met een 
structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd. Het samenvoegen kan structureel 
zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting (meestal op woensdag of 
vrijdag) in vakantieperioden of tijdens studiedagen van de scholen. Hierbij volgen we altijd de 
beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang. Door het samenvoegen van groepen kunnen we 
tevens voorkomen we dat er een onbekende pedagogisch medewerker op de groep wordt ingezet. 
Uitgangspunten bij het samenvoegen van groepen zijn: 
 

• Elk kind heeft een vaste basisgroep; 
• Elk kind is gekoppeld aan maximaal 3 pedagogisch medewerkers; 
• Bij het samenvoegen van groepen wordt de leeftijdsopbouw en beroepskracht-kind-ratio 

gevolgd; 
• Elk kind maakt naast zijn eigen basisgroep gebruik van maximaal één andere basisgroep; 
• Ouders worden bij plaatsing geïnformeerd over de samenwerking met de tweede groep; 
• De groepen worden bij samenvoeging nooit opgedeeld/gesplitst. Er wordt dus niet een deel van 

een groep samengevoegd met een (deel van een) andere groep.  
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Vanwege de emotionele veiligheid worden alle kinderen bij KinderRijk in een vaste groep 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 basisgroep) 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 groep 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 groep. 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 kind incidenteel op een andere basisgroep wordt opgevangen. Dit is alleen mogelijk als het gaat om 
een groep waarmee de vaste groep al op dagelijkse basis samenwerkt. Hierbij geldt net als bij  
structurele opvang op een andere basisgroep dat de ouder toestemming moet geven. 
 
1.3.6 Samenleving 
KinderRijk beschouwt het kind als een volwaardig lid van de maatschappij. Daarom worden kinderen in 
contact gebracht met hun omgeving door middel van activiteiten buiten de vestigingen en door samen te 
werken met andere instanties. Met de scholen waar de vestigingen buitenschoolse opvang op 
aangesloten zijn, is op zeer regelmatige basis contact over de kinderen. Ook inhoudelijk wordt er steeds 
vaker samengewerkt. 
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2. KinderRijk uitgangspunten 
 
Vanuit de visie op kinderen, hun ontwikkeling en opvoeding heeft KinderRijk 4 uitgangspunten voor de 
dagelijkse omgang met kinderen: Plezier, Ontwikkeling, Fantasie en Respect. Deze uitgangspunten zijn 
gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang (2005) van prof. dr. J.M.A 
Riksen-Walraven en daarnaast geïnspireerd vanuit het gedachtegoed van de KinderRijk pedagogen. 
 
Onderstaand schema laat zien hoe de uitgangspunten van KinderRijk gekoppeld worden aan de 
basisdoelen van de Wet Kinderopvang. Daarbij is het uitgangspunt Fantasie niet direct gekoppeld aan 
één van de basisdoelen, maar heeft raakvlakken met alle vier de basisdoelen. 
 
Uitgangspunten KinderRijk Basisdoelen Wet Kinderopvang 
Plezier 1 Emotionele veiligheid 
Ontwikkeling 2 Persoonlijke competentie 

3 Sociale competentie 
Fantasie  
Respect 4 Eigen maken van normen en waarden, cultuur 
 
 
2.1 Plezier, emotionele veiligheid 
“Heeft het kind het leuk, fijn, voelt het zich goed?” 
 
Plezier betekent dat je lekker in je vel zit, je fijn voelt, gelukkig bent, dat je bijvoorbeeld lacht of pret maakt. 
Plezier is bij KinderRijk het eerste en belangrijkste uitgangspunt. Vanuit de wetenschap is bekend dat 
alleen kinderen die zich veilig voelen hun blik naar buiten richten, gaan spelen en op ontdekkingsreis gaan 
en daarmee nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Als kinderen namelijk plezier hebben of beleven 
betekent dit dat zij zich veilig en beschermd voelen. Daarom vormt plezier de boventoon in onze aanpak: 
de nadruk wordt gelegd op het bevorderen van een veilige en plezierige omgeving met pedagogisch 
medewerkers die de kinderen kennen, zodat kinderen en ouders zich fijn voelen bij KinderRijk. 
 
2.2 Ontwikkeling 
Alle kinderen hebben ontwikkelingstaken te doorlopen op het gebied van de motoriek, cognitie, taal en het 
sociaal-emotionele vlak. De pedagogisch medewerkers herkennen de specifieke taken die zich voordoen 
op een bepaalde leeftijd of fase waardoor ze kunnen variëren in de accenten van hun aanpak en 
begeleiding voor de diverse ontwikkelingsgebieden. 
 
2.2.1 Persoonlijke ontwikkeling 
“Krijgt het kind de kans zich te ontwikkelen, heeft het iets geleerd?” 
 
Persoonlijke ontwikkeling gaat over de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, ondernemend 
zijn, veerkracht en flexibiliteit. Deze kenmerken stellen kinderen in staat om problemen goed aan te 
pakken en zich te kunnen aanpassen in veranderende omstandigheden. Daarnaast gaat persoonlijke 
ontwikkeling ook over de ontwikkeling van motorische vaardigheden, creativiteit, cognitie en taal. 
 
2.2.2 Sociale ontwikkeling 
“Leert het kind omgaan met andere kinderen, heeft het vriendjes?” 
 
Dit is het leren omgaan met elkaar: samen spelen, samen delen. Het betekent dat je je kunt verplaatsen 
in een ander, dat je met elkaar kan communiceren, dat je kan samenwerken, dat je elkaar kan helpen, 
dat je ruzies of conflicten kan oplossen. Het is sociale kennis en vaardigheden die je nodig hebt om 
goed met elkaar te kunnen omgaan en een eigen plek te verwerven in de groep. 
 
2.3 Fantasie 
“Heeft het kind zich kunnen verliezen in zijn spel of bezigheden?” 
 
Fantasie is een uniek KinderRijk uitgangspunt en heeft duidelijke raakvlakken met de andere 
uitgangspunten. Het geeft plezier! Kinderen kunnen in hun fantasie innerlijk gekoesterde wensen in 
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vervulling laten gaan. Bijvoorbeeld de moeder van een baby zijn of de machinist van een hijskraan, 
kunnen vliegen, etc. Fantasiespel is een spelvorm waarin je helemaal opgaat, de wereld (en eventueel 
nare ervaringen) even kan vergeten. In fantasiespel krijgen kinderen de kans om hun ervaringen en 
emoties te verwerken. Fantasie stimuleert de ontwikkeling. Met rollenspelletjes zoals ‘vadertje en 
moedertje’, ‘circus’ of ‘een modeshow’, ontwikkel je kennis over de samenleving en hoe je met elkaar 
omgaat. En dit draagt ook bij tot respect. Op verschillende manieren leer je de normen, waarden en regels 
kennen: de spelregels van de samenleving. 
 
KinderRijk heeft zich bij dit uitgangspunt met name laten inspireren door de pedagogiek van Malaguzzi. In 
deze benadering wordt veel waarde gehecht aan fantasie en creativiteit, omdat hiermee goed kan 
worden aangesloten bij de ontwikkeling en ideeën van kinderen. 
 
2.4 Respect 
“Leert het kind “zich te gedragen”? Kan het kind op een sociale en respectvolle wijze met anderen en 
zijn omgeving omgaan (eerlijk delen, aardig zijn voor elkaar)?” 
 
2.4.1 Respectvolle omgang 
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. Dit houdt in dat er structuur en grenzen worden geboden, zonder kinderen in hun 
eigenwaarde aan te tasten. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen de 
pedagogisch medewerkers ze te leren wat er van ze verwacht wordt en zorgen zij ervoor dat ze zich daar 
ook aan houden. Dat geeft kinderen houvast en structuur. Kinderen leren tot hoe ver ze kunnen en 
mogen gaan. 
 
Pedagogisch medewerkers begeleiden ze bij het functioneren in een groter geheel: in de groep, in het 
centrum, in de maatschappij. KinderRijk is zich ervan bewust dat opvang in groepsverband daartoe een 
unieke gelegenheid biedt. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat slaan of pesten niet mag, omdat dit de 
ander pijn en verdriet doet en kinderen worden gecomplimenteerd als ze aardig zijn voor elkaar, 
speelgoed delen of elkaar helpen. Op deze manier laat KinderRijk de kinderen kennismaken en ervaring 
opdoen met grenzen, normen en waarden, maar ook met gebruiken en omgangsvormen in onze 
samenleving. Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie, het hoe en waarom 
van gemaakte afspraken en stellen ze zo nodig bij. 
 
2.4.2 Respect  ontvangen 
Dit is de kans en de ruimte krijgen om te mogen zijn wie je bent, om dingen zelf te doen, om zelf te kiezen 
en zelf te mogen uitproberen. Pedagogisch medewerkers respecteren de eigenheid van het kind door 
kinderen te stimuleren om dingen zelf te doen, zelf uit te proberen en zelf op te lossen en hechten 
daarnaast grote waarde aan de eigen ideeën, inbreng en oplossingen van het kind. De pedagogisch 
medewerkers zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie die zij hebben ten aanzien van respect. Daarom 
gaan ze op een manier om met de kinderen zoals zij dat zelf ook prettig zouden vinden. Bijvoorbeeld: 
kinderen worden bij niet zonder uitleg of vraag in een ander bed gelegd of op een andere stoel gezet en 
de medewerkers breken niet abrupt of zonder aankondiging een spelletje of activiteit af. Er wordt niet 
gecommandeerd, maar gevraagd. KinderRijk maakt in aanpak en benadering gebruik van 
communicatievaardigheden volgens Thomas Gordon. 
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3. De praktijk 
 
KinderRijk heeft haar visie (hoofdstuk 1) en uitgangspunten (hoofdstuk 2) op de volgende vier 
onderdelen vertaald naar de praktijk: 

• Het pedagogische handelen van de pedagogisch medewerkers; 
• De inrichting en accommodatie van de vestigingen; 
• Het dagritme en de activiteiten van de groep; 
• Veiligheid en transparantie.  

 
3.1 Pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers 
Pedagogisch handelen gaat over de manier waarop de pedagogisch medewerkers omgaan met de 
kinderen, hun ouders en met elkaar. KinderRijk beschouwt het pedagogisch verantwoord omgaan met 
kinderen als haar kerntaak. Alle pedagogisch medewerkers worden hierin opgeleid en getraind met 
onder andere video-interactiebegeleiding en communicatietrainingen om pedagogische kennis en 
vaardigheden te optimaliseren. Er is gerichte scholing op het gebied van bijvoorbeeld het werken met 
baby’s, op het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten voor diverse leeftijdscategorieën, 
signalering- en gespreksvaardigheden kindermishandeling en omgaan met groepen kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Om een veilige band op te kunnen bouwen, is het belangrijk dat kinderen 
vaste verzorgers en opvoeders hebben. Om die reden werken de pedagogisch medewerkers bij ons 
minimaal drie dagen per week en wordt gebruik gemaakt van een vaste pool van oproepkrachten. 
 
Daarnaast heeft ieder kind een mentor. De mentor, in principe één van de vaste pedagogisch 
medewerkers, fungeert als vast aanspreekpunt voor de ouders, en bij oudere kinderen ook voor het 
kind. De mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van het kind. Door het actief 
volgen van de ontwikkeling worden zorgen of vragen inzichtelijk. Hierdoor (en door overleg met de 
ouders) kan worden ingesprongen op de individuele behoeften van een kind. Belangrijke 
ontwikkelstappen of mogelijke achterstanden worden zo tijdig inzichtelijk. De mentor is waar mogelijk 
bij baby’s de primaire verzorger (verschonen, voeden, in en uit bed halen). Bij oudere kinderen die 
wennen is de mentor waar mogelijk tijdens de wenperiode degene die zorgt voor nabijheid en 
stabiliteit. Door een vaste mentor te hebben wordt de relatie met ouders en kind versterkt. Voor hele 
jonge kinderen biedt het hebben van een vaste mentor de kans om zich veilig te hechten. 
 
Om de pedagogiek als kerntaak te kunnen uitvoeren worden de pedagogisch medewerkers in hun 
dagelijkse werk ondersteund door de locatiemanager, stagiairs en de medewerkers van het Service 
centrum. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van een schoonmaker, boodschappenbezorgdienst en 
diverse leveranciers, waardoor de tijd van de pedagogisch medewerkers optimaal wordt besteed aan 
de kinderen.  
 
Voorbeelden 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden om duidelijk te maken hoe de uitgangspunten van KinderRijk 
in de omgang met kinderen concreet worden gemaakt. 
 
3.1.2 Plezier 
KinderRijk vindt het belangrijk dat kinderen hun emoties uiten, ze leren kennen en er mee leren 
omgaan. Daarom kijken en luisteren de pedagogisch medewerkers heel zorgvuldig naar ieder kind. Ze 
benoemen en erkennen het gevoel of de emotie, zodat het kind zich begrepen en gerespecteerd voelt. 
Een kind dat verdrietig is bij het afscheid nemen, mag huilen en boos zijn. De pedagogisch 
medewerker benoemt deze gevoelens, troost het kind en helpt het bij het vinden van een activiteit. En 
als blijkt dat het kind het prettig vindt om even op zich zelf te zijn en ‘uit te razen’, mag dit ook en 
zorgen de medewerkers ervoor dat dit op een veilige plek gebeurt. Omdat de pedagogisch 
medewerkers met elk kind “een lijntje” hebben, zien ze uit de reactie van het kind of ze op de juiste 
manier reageren en stellen indien nodig bij. 
 
Daarnaast heeft KinderRijk volgsystemen waarmee het welbevinden en de ontwikkeling van de 
kinderen in kaart wordt gebracht en dit door de mentor met de ouders besproken wordt. Op de 
buitenschoolse opvang vinden er gesprekjes aan de “keukentafel” plaats waarin kinderen de 
gelegenheid krijgen om te vertellen en te delen wat hen bezighoudt. 
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3.1.2 Ontwikkeling 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag dingen uitproberen. KinderRijk sluit hierop aan 
door de activiteiten, waar het kind zelf al aan begonnen is, uit te breiden of helpen ze verder 
(persoonlijke ontwikkeling).  
 
De pedagogisch medewerkers creëren een veilige en plezierige omgeving en kennen de kinderen 
goed. Door kinderen te zien en door het organiseren van met activiteiten uit de verschillende 
ontwikkelgebieden. 
 
KinderRijk biedt dagelijks activiteiten aan (muziek, beweging, drama, creativiteit, natuur) om de 
kinderen te prikkelen tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Omdat een kind sneller aan iets 
nieuws zal durven beginnen wanneer het uit ervaring weet dat de volwassene het nooit iets zal laten 
doen dat nare gevolgen heeft, houden de pedagogisch medewerkers dit in de gaten. Door vooral 
complimentjes en opbouwende kritiek worden de kinderen geholpen een positief zelfbeeld te 
ontwikkelen. 
 
Er is dagelijks veel aandacht voor het stimuleren van taalvaardigheden. De pedagogisch medewerkers 
begeleiden al hun handelingen met taal, leggen zaken uit en in het dagritme zijn er vaste momenten 
voor het voorlezen, samen zingen, woordspelletjes en praten met de kinderen. Hierbij wordt ook de 
toon, inhoud en timing afgestemd op het begrip- en aandachtsniveau van het kind. 
 
Bij de oudere kinderen wordt de cognitieve en taalontwikkeling vooral gestimuleerd door bordspelen, 
voorlezen en thematisch te werken, bijvoorbeeld op thema’s als sprookjes, het verkeer en de 
Middeleeuwen. Hierbij wordt creativiteit, variërend van timmeren, zagen tot zelf kleren naaien 
aangeboden en gestimuleerd. Verder biedt KinderRijk bepaalde activiteiten aan op gebieden waarmee 
kinderen anders niet zo snel in aanraking zouden komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door samen te 
werken met de Muziek- en Dansschool Amstelveen. 
 
Om de motorische ontwikkeling te stimuleren, krijgen kinderen de ruimte en gelegenheid om veel te 
bewegen en te ontdekken. Baby’s worden daarom zoveel mogelijk (afgeschermd) op de grond of in 
een ruime box gelegd. Voor peuters is er zowel binnen als buiten voldoende ruimte en gelegenheid 
om naar hartenlust te kunnen klauteren, rennen, klimmen en fietsen. De pedagogisch medewerkers 
bedenken echter wel steeds: kan dit kind het misschien zelf of met een beetje hulp? Ze bewaken het 
evenwicht voor het kind tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en uitdagingen aan de 
andere kant. Ook oudere kinderen wordt middels materialen en sport en spel activiteiten voldoende 
gelegenheid geboden om zich op diverse gebieden te ontwikkelen. De KinderRijk Sport- en 
Speltraining, speciaal ontwikkeld voor de pedagogisch medewerkers, biedt handvatten om met 
kinderen actief te werken aan beweging. Verder is KinderRijk er voorstander van dat kinderen zoveel 
mogelijk van school naar de buitenschoolse opvang lopen of fietsen. 
 
De ontwikkeling van zelfstandigheid bij oudere kinderen wordt gestimuleerd door ze bijvoorbeeld de 
mogelijkheid te bieden om zelf naar de bibliotheek te gaan. Dit gebeurt uiteraard alleen nadat er 
overleg met de ouders heeft plaats gevonden, die daarvoor een zelfstandigheidsverklaring hebben 
getekend. KinderRijk begeleidt de kinderen in hun spel en omgang met elkaar (sociale ontwikkeling) 
door soms wel en soms niet in te grijpen waarbij rekening wordt gehouden met verschillende 
karakters, ervaringen en ontwikkelingsniveaus van kinderen. De pedagogisch medewerkers laten 
kinderen zien hoe je kunt troosten en betrekken kinderen bij het troosten van elkaar. Bij conflicten of 
andere moeizaam verlopende contacten tussen kinderen, zorgen de medewerkers dat ze in de buurt 
zijn en volgen ze of kinderen zelf tot een goede oplossing komen. Soms hebben kinderen de hulp van 
de volwassene nodig om kleine conflicten op te lossen. Ze structureren en geven de grenzen helder 
aan. Bij jonge kinderen wordt uitgelegd waarom bepaalde dingen zoals bijvoorbeeld iets afpakken of 
bijten niet mag. De pedagogisch medewerkers geven geen straf, maar benoemen en bevestigen 
vooral goed gedrag. Bij oudere kinderen zijn ze duidelijk in de grenzen met betrekking tot omgang met 
elkaar. Soms komt het voor dat een kind zo boos is of een conflict zo hoog is opgelopen dat een rustig 
gesprek over het incident niet mogelijk is. In dat geval wordt het kind even uit de situatie gehaald en in 
de gelegenheid gesteld om tot rust te komen en na te denken over de situatie. De pedagogisch 
medewerker benoemt waarom zij het kind even tot rust laat komen en uit de activiteit of situatie haalt. 
De pedagogisch medewerker blijft in contact met het kind en als het kind weer rustig is, bespreekt de 
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pedagogisch medewerker met het kind/ de kinderen wat er is gebeurd en samen wordt gezocht naar 
een prettige manier om tot een oplossing te komen. Zie ook p. 37 “De geen verliesmethode”. 
 
3.1.3 Fantasie 
KinderRijk vindt het belangrijk en herkent het als kinderen met fantasiespel bezig zijn. Het wordt 
gestimuleerd door hierin mee te gaan of mee te spelen, maar ook door het kind te bevestigen en te 
complimenteren over zoals het zijn activiteit, knutsel- of bouwwerk ziet of beleeft. Een bank kan 
bijvoorbeeld een piratenboot zijn of wasknijpers worden gebruikt als macaroni. 
 
De fantasie wordt ook geprikkeld door iets nieuws of iets anders aan te bieden bijvoorbeeld lege 
melkpakken, dozen, knijpers, doeken etc. Hierbij ligt de nadruk vooral op het proces in plaats van het 
resultaat, want het gaat om het doen, het lekker bezig zijn, plezier. 
 
Bij de buitenschoolse opvang vinden de kinderen en de pedagogisch medewerkers het leuk en 
inspirerend om van gebaande paden af te treden: zo wordt er bijvoorbeeld een groot laken gepakt om 
op te schilderen of bouwen ze met elkaar een circus. 
 
3.1.4 Respect 
Alle kinderen kunnen en mogen bij KinderRijk kiezen (uiteraard binnen bepaalde grenzen) in 
bijvoorbeeld: wat ze op hun boterham willen, met welk speelgoed ze willen spelen, of ze een activiteit 
niet of wel willen doen, in hun contacten met volwassenen en leeftijdgenoten etc. Het kind staat 
centraal, mag zijn wie hij is; er wordt bewust mee omgegaan. 
 
De pedagogisch medewerkers begeleiden de dagelijks gebeurtenissen bij baby’s met woorden en 
vragen bijvoorbeeld: “ik til je op om je een schone luier om te doen, goed?” of “mag ik even je mond 
schoonmaken?” of “wil je die beker zelf vasthouden?”. 
 
Op de buitenschoolse opvang worden de oudere kinderen betrokken bij de inrichting, het 
(vakantie)programma en aanschaf van nieuw materiaal en speelgoed. 
 
De kinderen worden bepaalde omgangsvormen geleerd zoals gezamenlijk starten met eten tot dat 
iedereen iets heeft en dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn. Omdat verschillen tussen kinderen 
als een verrijking van de groep worden beschouwd, wordt benadrukt dat anders ‘zijn’ of ‘doen’ niet 
gek, beter of slechter is. Medewerkers bij KinderRijk stralen uit dat elk kind en elke ouder 
geaccepteerd en gewaardeerd worden in hun eigenheid. 
 
3.1.5 Kindvolgsysteem 
De ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd en gevolgd, daarbij wordt gestreefd naar een 
doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Met toestemming van 
de ouders dragen wij de kennis over de ontwikkeling van het kind over aan de school bij de overgang 
van het kind naar het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. 
 
Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van het kind of bij het signaleren van problemen gaan wij 
in gesprek met ouders en verwijzen wij, indien nodig ouders naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 
 
KinderRijk volgt de ontwikkeling van kinderen. Hiervoor wordt de observatielijst Welbevinden in 
Situaties (WIS) gebruikt. Voor kinderen van 0 tot 2 jaar is er daarnaast een speciale observatietabel. 
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er naast de  WIS een observatielijst die aansluit bij de SLO doelen. 
De bevindingen worden eens per jaar tijdens een ’10-minutengesprek’ met de ouders besproken.  
KinderRijk vindt het belangrijk de ontwikkeling van jonge kinderen systematisch te volgen. De 
observaties zorgen allereerst voor objectieve waarnemingen. Pedagogisch medewerkers hebben 
hiermee betere handvatten om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind om 
daarmee het aanbod op de opvang en de opvoeding thuis op elkaar af te stemmen. Tevens kan bij 
signalering van zorg worden teruggegrepen op eerdere observaties. Eventuele zorgen kunnen 
hiermee ook eenduidig worden besproken met collega’s, leidinggevende en (met toestemming van de 
ouders) derden, zoals de basisschool of een zorginstantie. KinderRijk vindt de doorgaande lijn met 
onderwijs belangrijk en draagt zorg voor een zo compleet en onderbouwd mogelijke overdracht bij de 
overgang van het kind naar de basisschool.  
 



Pedagogisch beleid KinderRijk 

14 
 

Tenslotte kunnen pedagogisch medewerkers door het volgen van de ontwikkeling van kinderen 
reflecteren op het activiteitenaanbod en het aanbod zodanig inrichten dat het de optimale ontwikkeling 
van het kind stimuleert. 
 
3.2 Inrichting en accommodatie van de vestigingen 
De basis voor ieder kind is de eigen groepsruimte. Deze voorziet in de behoefte aan emotionele en 
fysieke veiligheid van kinderen.  
 
Een goede ruimte ondersteunt het werken met kinderen en het werken en spelen van kinderen. De 
ruimte biedt voldoende rust én uitdaging en prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen. Speelplekken 
variëren in aansluiting op de verschillende leeftijdsfases en karakters van kinderen in diversiteit en in 
mogelijkheden om individueel en in kleine groepjes te spelen, zowel binnen als buiten. Naast de 
groepsruimte is er, zowel op de kinderdagverblijven als op de buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld 
een atelier, een speellokaal, een theaterruimte of een chillkamer aanwezig waar kinderen qua 
materiaal en inrichting nog meer gestimuleerd worden en de ruimte hebben om zich op deze 
specifieke gebieden te ontwikkelen. Kinderen hebben zo de mogelijkheid te kiezen uit verschillende 
activiteiten passend bij hun ontwikkelingsfase. 
 
De ruimtes zijn goed doordacht, zodat kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen en de weg kunnen 
vinden. Zij maken zoveel mogelijk zelfstandig en vrij gebruik van het gebouw en de omgeving zonder 
daarbij een beroep te moeten doen op pedagogisch medewerkers; dat maakt kinderen competenter. 
De kinderen hebben daarom vanuit de groepsruimte makkelijk toegang tot de buitenruimte, die 
eveneens uitdagend is door de natuurlijke inrichting en variatie. 
 
3.1.2 Materiaal 
Op de groepen is een grote variatie aan leermogelijkheden aanwezig die aansluit bij de diverse 
leeftijden en interesses van kinderen en hun bijbehorende ontwikkelingstaken. Het aanwezige 
basismateriaal maakt verschillende soorten activiteiten van kinderen mogelijk (constructiespel, 
cognitief spel, motorisch spel, rollenspel) en het spreekt de creativiteit van kinderen aan. Er wordt ook 
op gelet dat het spelmateriaal leidt tot zowel individueel spel als samenspel en dat het de 
communicatie stimuleert. Daarnaast is er voldoende materiaal, zodat alle kinderen gelijktijdig kunnen 
spelen. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van kosteloos materiaal en huishoudelijke voorwerpen, omdat het de moeite 
van het ontdekken waard is. Het is veilig spelmateriaal dat gemakkelijk hanteerbaar is en beschikbaar 
in uiteenlopende vormen en kleuren. Dit geeft ruimte aan de fantasie en initiatieven van kinderen en 
stimuleert kinderen om hun eigen spel te kunnen ontdekken. Zo kunnen bijvoorbeeld legoblokjes best 
als “groenten” dienen in de poppenhoek. 
 
Bij de aanschaf van speelgoed wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid alleen ingekocht bij 
Kinderopvang-gespecialiseerde bedrijven of speciaalzaken. Het materiaal is geordend en 
gerangschikt, aantrekkelijk uitgestald en nodigt daarmee uit tot spel: de voorbereide speelomgeving. 
Bijvoorbeeld in de bouwhoek staan de blokken, boekjes over bouwen en er hangt een poster/foto van 
een bouwobject. 
 
De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kinder-centrum. 
Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het 
kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is 
gevestigd. 
 
KinderRijk vindt het belangrijk dat kinderen vaak en veel buitenspelen. Dat betekent dat de 
buitenruimte voldoende oppervlak moet bezitten, uitdagend en natuurlijk is ingericht. De buitenruimte 
en het gebouw moeten als gelijkwaardige onderdelen van het aanbod worden gezien. Het gebouw 
wordt bij voorkeur omringd door een tuin zodat kinderen aan alle kanten rondom het gebouw kunnen 
spelen.  
 
In de beeldverwachting geeft de buitenruimte aan dat het een groene ‘ontdekplek’ voor kinderen is, 
waar ze naar hartenlust kunnen spelen en zelf de weg kunnen vinden. 
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KinderRijk beschikt over een checklist waarmee zij haar vestigingen regelmatig objectief kan 
beoordelen en optimaliseren op het gebied van pedagogisch verantwoorde inrichting en materialen. 
 
De binnen- en buitenruimtes zijn ingericht volgens het beleid uitgangspunten huisvesting waarbij 
KinderRijk zich heeft laten ondersteunen en inspireren door de KinderRijk pedagogen en 
gespecialiseerde ontwerpers. 
 
Voorbeelden 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden om duidelijk te maken hoe de uitgangspunten van KinderRijk 
vorm krijgen ten aanzien van inrichting en accommodatie: 
 
3.1.3 Plezier 
Iedere vestiging heeft zijn eigen sfeer, maar de medewerkers zien er op toe dat de vestigingen zo zijn 
ingericht en georganiseerd dat kinderen rustig en ongestoord kunnen spelen, slapen en eten en waar 
kinderen ook voldoende uitdaging krijgen aangeboden om andere ruimtes, speelgoed en kinderen te 
ontdekken als zij daar aan toe zijn. 
 
Om ervoor te zorgen dat kinderen ‘zich thuis’ voelen, hangen er zelfgemaakte werkjes, foto’s van de 
kinderen en hun familieleden en activiteiten. 
 
3.1.4 Ontwikkeling 
De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen uitdagend en stimulerend spelmateriaal aan dat 
aansluit op hun ontwikkeling. Ze wisselen dit regelmatig af door te rouleren met andere groepen of 
vestigingen. Het speelgoed en de kasten zijn zo georganiseerd en gerangschikt dat het uitnodigt tot 
spel en kinderen het zelf kunnen ontdekken en pakken. 
 
3.1.5 Fantasie 
KinderRijk werkt er aan om de buitenruimten in te richten tot fantasievolle en avontuurlijke 
speelruimtes, vol met spannende hoekjes, boomstronken en paadjes zodat kinderen uitgedaagd 
worden en zin hebben om buiten te spelen en op ontdekking te gaan. Sommige vestigingen 
buitenschoolse opvang zijn gehuisvest in of bij een sportaccommodatie of in een school. Dit biedt 
gelegenheid tot het (mede) gebruiken van prachtige sportvelden en schoolpleinen, waar kinderen de 
ruimte hebben. 
 
Er wordt vooral spelmateriaal aangeboden dat de fantasie prikkelt en meerdere mogelijkheden biedt 
(zand en water, kosteloos materiaal, stoffen, verf, etc.) 
 
3.1.6 Respect 
De ruimtes bieden kinderen zowel uitdagende als rustige hoekjes, zodat kinderen die behoefte 
hebben om even alleen te zijn of te spelen dat ongestoord kunnen doen. Daarnaast is er veel ruimte 
voor samenspel. 
 
3.3 Dagritme en activiteiten op de groep 
Het dagritme (dagindeling) en de vakantieprogramma’s op zowel de kinderdagverblijven als de 
buitenschoolse opvang worden afgestemd op de behoeften en wensen van kinderen in de diverse 
leeftijdscategorieën, waarbij er gestreefd wordt naar een goede balans tussen het belang van de 
groep en het belang van het individuele kind. 
 
In werkgroepen, op studiedagen en thema-avonden worden onderwerpen bestudeerd en uitgewerkt 
om verantwoord richting en vorm te geven aan de programma’s en structuur op de vestigingen van 
KinderRijk. Het gaat hier bijvoorbeeld over: de voor- en nadelen van horizontale en verticale groepen, 
de keuze van de dagindeling, het samenstellen van vakantieprogramma’s, opendeuren beleid etc. 
Hierbij laat KinderRijk zich ook inspireren door de KinderRijk pedagogen. Zo is het uitgangspunt van 
Malaguzzi om aan te sluiten en door te gaan op thema’s die vanuit de kinderen zelf komen, een heel 
belangrijk vertrekpunt. Vanuit het gedachtegoed van Pikler zijn pedagogisch medewerkers bewust 
bezig om persoonlijke verzorgingsactiviteiten, zoals het verschonen en eten geven, momenten te laten 
zijn waarop zij tijd hebben voor uitgebreide, intensieve en individuele aandacht voor de kinderen. 
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Voorbeelden 
Onderstaande voorbeelden geven inzicht in de aanpak van KinderRijk ten aanzien van dagritme en 
activiteiten in relatie tot de uitgangspunten: 
 
3.3.1 Plezier 
Om de leefwerelden (thuis, school, opvang) van het kind goed op elkaar aan te laten sluiten, wordt 
veel aandacht besteed aan een uitgebreid kennismakingsgesprek en wordt een wenperiode 
gehanteerd die past bij het kind. Kinderen worden langzaam vertrouwd gemaakt met het dagritme, de 
regels en de gewoonten van de groep. Ook vinden regelmatig oudergesprekken plaats, zodat 
optimaal aangesloten kan worden op de behoeften van het kind. Daarnaast wordt van elk kind het 
welbevinden systematisch geobserveerd, vastgelegd en besproken met collega’s en ouders. Hiermee 
komen kinderen die extra aandacht nodig hebben snel in beeld. 
 
KinderRijk heeft vaste stamgroepen en vaste pedagogisch medewerkers, zodat kinderen met elkaar 
en de pedagogisch medewerkers een hechte band kunnen opbouwen. Daarnaast bestaat voor de 3+ 
kinderen en op de buitenschoolse opvang de gelegenheid om bij bepaalde activiteiten hun stamgroep 
te verlaten en samen te werken/spelen met kinderen uit een andere stamgroep. Juist voor wat oudere 
kinderen worden vriendschappen en sociale contacten steeds belangrijker. Door groepsoverstijgend 
te werken vanuit een veilige/vertrouwde uitvalsbasis, kan een kind zich hierin optimaal ontwikkelen. 
Omdat bij KinderRijk wordt gewerkt met een duidelijke en vertrouwde dagindeling, weten kinderen wat 
zij kunnen verwachten. Dit biedt de kinderen houvast, veiligheid en vertrouwen. 
 
Binnen deze vaste dagstructuur wordt voor peuters 2 uur per dag activiteiten aangeboden om de 
ontwikkeling te stimuleren: muziek, beweging, drama, creativiteit, natuur, kringgesprekjes, etc. Deze 
activiteiten worden aangeboden door de pedagogisch medewerkers, de dansdocente of door externe 
specialisten. 
 
De dagindeling wordt bepaald door de behoefte van kinderen om te eten en (voor de kleintjes) te 
slapen. Er zijn een aantal rituelen die vaste momenten van de dag aangeven, zoals het gezamenlijk 
starten met plannen maken, een spelletje, verhaaltje of gesprekje, een liedje voor het eten en een vast 
patroon bij het afscheid nemen. Feesten, inclusief verjaardagen, maar ook als een kind de groep 
verlaat, zijn bijzondere rituelen. Er wordt hierbij op toegezien dat het in eerste instantie leuk is voor de 
kinderen, zij moeten zich er prettig bij voelen. Daarna kijken we of het ook kan voldoen aan de 
verwachtingen van ouders en pedagogisch medewerkers. 
 
In ons programma worden ook vaste tijden gehanteerd (waarin er in principe niet gestoord kan 
worden!) om met de kinderen ‘georganiseerde’ activiteiten zoals muziek, beweging of creativiteit te 
ondernemen. Hoewel niemand verplicht is om mee te doen, stimuleren we de kinderen wel om nieuwe 
dingen te proberen. Naast de gestructureerde activiteiten is er iedere dag ook genoeg tijd om vrij te 
kunnen spelen. 
 
Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen actief betrokken bij het bedenken van de dagelijkse 
activiteiten en ook bij de invulling van de vakantieprogramma’s. Er is voor iedereen wat wils: we 
zorgen voor een divers en wisselend aanbod van activiteiten op het gebied van ‘kunst en cultuur’, 
‘natuur en techniek’, ‘sport en beweging’ en ‘uitdaging en avontuur’. 
 
3.3.2 Ontwikkeling 
In het dagritme wordt bewust veel tijd gereserveerd voor diverse activiteiten die de ontwikkeling van 
diverse vaardigheden bij kinderen stimuleren. Deze activiteiten worden veelal themagericht 
aangeboden en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Taal, natuur, bewegen, creativiteit, 
techniek vormen de uitgangspunten bij de activiteiten. 
 
Ook de dagelijkse momenten van eten, verzorging, slapen worden benut om kinderen interessante 
leerervaringen te laten opdoen. Zo worden kinderen tijdens de eetmomenten gestimuleerd om zelf 
boterhammen te smeren, drinken in te schenken en worden kinderen bij het aan- en uitkleden zoveel 
mogelijk gestimuleerd om het zelf te doen. Hierdoor ontwikkelen kinderen zelfstandigheid en 
motorische vaardigheden. 



Pedagogisch beleid KinderRijk 

17 
 

3.3.3 Respect 
Naast het dagprogramma op de groep wordt er bij KinderRijk rekening gehouden met de behoeften en 
wensen van individuele kinderen. Vooral bij de allerjongsten kan het slaap- en eetpatroon afwijken van 
het groepsprogramma. Deze kinderen krijgen eten en gaan slapen op de momenten dat zij daar 
behoefte aan hebben. 
 
3.3.4 Fantasie 
Fantasie is een door KinderRijk zelf toegevoegd uitgangspunt, waarmee wij niet alleen het aanbod 
van uitdagende materialen en spel centraal stellen maar ook het creatief denken en oplossend 
vermogen stimuleren. 
 
3.4 Veiligheid en transparantie 
Om goede randvoorwaarden te kunnen bieden voor de dagelijkse zorg over kinderen besteed 
KinderRijk veel aandacht aan veiligheid en transparantie. Dit komt op verschillende vlakken tot uiting. 
De KinderRijk visie op Veiligheid en Gezondheid staat omschreven in het betreffende beleid. 
Daarnaast heeft iedere locatie en eigen pedagogische werkwijze waarin locatie gebonden 
maatregelen worden omschreven.  
 
3.4.1 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.  
 
3.4.2 Calamiteiten 
Bij calamiteiten kunnen de pedagogisch medewerkers (via de leidinggevende) een beroep doen op 
hun collega’s uit één van de andere vestigingen of het Service centrum. Er zijn werkinstructies over 
het handelen bij calamiteiten. Bij afwezigheid van de eigen leidinggevende is er een achterwacht 
beschikbaar. In principe komt het niet voor dat een medewerker alleen is op een locatie, is hier wel 
een risico op, dan staat dit nader omschreven in de locatiespecifieke pedagogische werkwijze.  
 
Op de vestiging zijn per werksoort (KDV, HDO en BSO) medewerkers opgeleid als 
bedrijfshulpverlener (BHV-er). Er zijn tevens per werksoort (KDV, HDO en BSO) medewerkers in het 
bezit van een certificaat Kinder-EHBO. Dagelijks is er tenminste één BHV-er gedurende de hele dag 
aanwezig, dus één BHV-er van het begin van de dag tot één BHV-er aan het eind van de dag. In de 
praktijk betekent dit dat meerdere BHV-ers per locatie opgeleid zijn, zodat ook tijdens verlof, ziekte en 
overige werkzaamheden voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Het zelfde geldt voor de Kinder-EHBO.  
 
3.4.3 ‘Vierogen- en 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. De gebouwen van KinderRijk zijn zoveel 
mogelijk transparant ingedeeld, zodat er zoveel mogelijk zicht is op de groepen. In de pedagogische 
werkwijze van iedere locatie is uitgewerkt hoe aan het vierogen- en orenprincipe wordt voldaan. 
 

3.4.4 3 – uursregeling 
Maximaal 3 uur per dag mag er afgeweken worden van de beroepskracht-kind-ratio (BKR). 
 
Bij aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden 
afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de volgens de BKR vereiste 
aantal medewerkers ingezet. In de pedagogische werkwijze van de vestiging wordt opgenomen op 
welke tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de BKR. Dit kan per weekdag 
verschillen, maar moet wel voor elke week hetzelfde zijn. De tijden waarop wordt afgeweken van de 
BKR, worden actief naar alle ouders gecommuniceerd door de locatiemanager. 
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3.4.5 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 groepsmemo’s. 
 
3.4.6 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. 
 
3.4.7 Screening, gedrag en dossier 
Elke nieuwe medewerker (ook oproepkrachten) wordt uitgebreid gescreend. Dit betekent dat er 
minimaal twee gesprekken plaatsvinden, twee referenties worden na getrokken 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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4. Speciale thema’s 
 
4.1 Eten en drinken 
Eten en drinken bij KinderRijk vindt op een plezierige manier plaats waarbij pedagogisch medewerkers 
aan tafel aanwezig zijn en waarbij de interactie met en tussen kinderen gestimuleerd wordt. Er mag 
met fantasie met voeding omgegaan worden waarbij er respect dient te zijn voor voeding en voor 
elkaar. Dit past bij onze visie op het spelend leren en ontdekken. Het aantal momenten van eten en 
drinken is beperkt gehouden. Dit is in het belang van de ontwikkeling van een goed eetpatroon én een 
gezond gebit. Ook blijft er zo voldoende tijd beschikbaar voor diverse andere activiteiten. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen eet- en drinkmomenten en tussendoor momenten. 
 
4.1.1 Gezonde voeding is meer dan eten 
Kinderen echt geïnteresseerd maken voor gezonde voeding, dat is wat je op een 
kinderdagverblijfgroep ziet gebeuren. Ze proeven, ze eten, benoemen de kleuren, vormen, namen van 
groentes en fruit en proeven veel verschillende smaken. De kleintjes beginnen met hun handen, 
daarna een lepeltje en dan nog een vorkje, motorische vaardigheden worden zo geoefend.  
 
KinderRijk heeft de ambitie om kinderen zo jong mogelijk te laten kennis maken met gezonde voeding. 
De kinderen motiveren elkaar, “zien eten, doet eten”. Doordat de kinderen hun dagelijkse portie 
vitamines en groentes al binnen hebben, ondersteunen en ontlasten wij ouders. Door ook te kiezen 
voor een biologisch, vegetarische warme lunch dragen wij bij aan een beter milieu. 
 
KinderRijk volgt de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum en de adviezen van de faculteit 
gezondheidswetenschappen van de VU. Dit betekent een gevarieerd, natuurlijk voedingsaanbod met 
beperkt gebruik van verzadigd vet, suiker en zout en veel groente en fruit. Wij geven de kinderen 
water (eventueel met een schijfje sinaasappel of schijfje citroen), (lauwe) thee zonder theïne en suiker 
en melkproducten. 
 
Op een punt wordt afgeweken van de richtlijnen en dat is op het gebied van “light” producten. 
KinderRijk kiest ervoor deze niet aan te bieden aangezien er nog onduidelijkheden zijn over het effect 
van het gebruik van suikervervangers zoals sacharine en aspartaam bij jonge kinderen. 
 
4.1.2 Voedingsmiddelen op verzoek van ouders 
In overleg met ouders wil KinderRijk tegemoet komen aan wensen ten aanzien van voeding wat 
betreft geloofsovertuiging of dieet. Voorwaarde hiervoor is dat het in het groepsproces past en dat de 
handelingen voor de pedagogisch medewerkers in de praktijk uitvoerbaar zijn. Van de ouders 
verwacht KinderRijk dat zij deze voedingsmiddelen zelf kopen. Deze producten worden door 
KinderRijk niet vergoed. De ouder is verantwoordelijk voor de afspraken met de pedagogisch 
medewerkers.  
 
Wanneer het gaat om het weglaten van bepaalde voeding, bijvoorbeeld kinderen die geen 
(varkens)vlees eten, wordt met de ouders overlegt hoe hierover met hun kind of de groep kan worden 
gepraat en hoe wordt omgegaan met mogelijke vragen, nieuwsgierigheid of jaloezie.  
 
Alleen bij ernstige allergieën met grote risico’s, zoals voor pinda’s, kan worden besloten een product 
helemaal niet aan te bieden op de groep. De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor beslissingen 
over speciale voedingsafspraken. Bij voorkeur wordt bovenstaande overgenomen in beleid. 
 
4.1.3 Eet- en drinkmomenten 
Onder dit eet- en drinkmoment wordt verstaan het ochtend- en middagtussendoortje op de 
kinderdagverblijven en de lunch op de kinderdagverblijven, de halve dagopvang en buitenschoolse 
opvang. Het eet- en drinkmoment heeft een duidelijk gezamenlijk start- en eindmoment en past in de 
dagstructuur. Het eetmoment wordt vooraf aangekondigd zodat kinderen zich kunnen voorbereiden en 
een andere activiteit goed kunnen afronden of kunnen opruimen waar ze op dat moment mee bezig 
zijn. Een eetmoment wordt beschouwd als activiteit. 
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Het eten en drinken is een gezamenlijke activiteit die echter niet perse met z’n allen hoeft plaats te 
vinden. Kinderen tot een jaar hebben hun eigen ritme, daarna volgen kinderen steeds meer het vaste 
ritme van de groep. Als er voor bepaalde kinderen reden is om van een groepsritme af te wijken, dan 
gebeurt dat. Denk hierbij aan een kind dat omvalt van de slaap. Pedagogisch medewerkers zorgen 
dat er aangesloten wordt op die behoeften van kinderen die in het belang zijn van de kinderen. 
 
Pedagogisch medewerkers eten mee met de kinderen, met wat op tafel staat, eveneens met 
traktaties. Keuzes vanuit geloofsovertuigingen worden gerespecteerd. 
 
Drinken is in principe gekoppeld aan eten. Tussendoor kan er altijd water gedronken worden. Drinken 
wordt ook gestimuleerd wanneer nodig, bijvoorbeeld op warme dagen. Als kinderen niet willen eten of 
drinken worden ze hiertoe niet gedwongen. Kinderen die écht geen fruit willen eten of écht niet willen 
drinken worden op een creatieve manier alternatieven geboden, door bijvoorbeeld komkommer aan te 
bieden zodat een kind toch vocht binnenkrijgt. Daarnaast wordt onderzocht wat de achterliggende 
reden is hiervan. 
 
Eten en drinken wordt niet ingezet als straf of beloning voor kinderen. 
 
Op de kinderdagverblijven eten we drie keer per week een warme vegetarische lunch voor kinderen 
vanaf 8 maanden, de overige twee dagen eten we brood. De jongere kinderen doen een hapje mee 
om te ontdekken wat groente is en kennis te maken met voeding. 
 
4.1.4 Tussendoormomenten 
Onder deze tussendoormomenten wordt verstaan het ochtend- en middagtussendoortje op de 
buitenschoolse opvang en het eindemiddag tussendoortje op het kinderdagverblijf. 
 
De tussendoormomenten hebben een minder gezamenlijk karakter, zeker naarmate de kinderen 
ouder worden (op de buitenschoolse opvang) zal er meer behoefte zijn aan een eigen invulling van 
het tussendoormoment. De behoefte en het belang van kinderen is hierbij leidend. Wel is er altijd 
tenminste één pedagogisch medewerker aan tafel uitnodigend aanwezig voor de kinderen die het 
prettig vinden om hiervan gebruik te maken. Dit moment wordt op de buitenschoolse opvang ook vaak 
gebruikt om met de kinderen de belevenissen van die dag door te nemen. Het is duidelijk een sociaal 
moment. 
 
4.1.5 Traktaties en festiviteiten 
Wij stimuleren om bij feestjes vooral de nadruk te leggen op het ritueel: een bijzonder moment waarbij 
het “feestvarken” centraal staat. Samen met de andere kinderen van de groep kan het kind genieten 
bijvoorbeeld van een bijzondere activiteit, passend bij de leeftijd. (bijv. een beweegactiviteit, 
poppenkast met een “jarige” pop, een disco etc.) 
 
Indien er toch getrakteerd wenst te worden, dan alleen op gezonde tussendoortjes.  
Omdat wij de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet zoveel mogelijk proberen te beperken, bieden 
wij bij hoge uitzondering de kinderen snoep, chips en zoete dranken aan (bijv. Sinterklaasfeest). 
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5. Verschillende leeftijdsgroepen 
 
KinderRijk vangt kinderen op in de leeftijd van 9 weken tot einde basisschoolleeftijd, dus tot circa 13 
jaar. Binnen deze doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen worden verschillende leeftijdscategorieën 
onderkend met hun eigen ontwikkelingsfasen en taken. 
 
5.1 Baby’s 
Op de kinderdagverblijven worden baby’s opgevangen in babygroepen met 9 kinderen van 0-2 jaar, 
maar vooral in verticale groepen met 12 kinderen van 0-4 jaar. De wet definieert ‘baby’ als een kind 
van geboorte tot de leeftijd van 1 jaar. Als KinderRijk over baby’s spreekt dan gaat het veelal om 
kinderen tot de leeftijd van circa 1,5 jaar. 
 
In de opvang met baby’s, een kwetsbare groep, laat KinderRijk zich inspireren door het gedachtegoed 
van Emmi Pikler. De volgende uitgangspunten staan centraal in de omgang met baby’s: 
 
Door te voldoen aan de belangrijkste behoeften, geeft dat de baby een basis ven vertrouwen. Het gaat 
om de behoefte aan aandacht, veiligheid en geborgenheid enerzijds en om de behoefte om de wereld 
te verkennen anderzijds. De interactie tussen baby en pedagogisch medewerker staat centraal. De 
belangrijkste aspecten van deze interactie zijn: 

• Emotionele ondersteuning 
• Respect voor autonomie 
• Structuur en continuïteit (heldere overgangsmomenten, herkenbaar voor het kind. 
• Het handelen begeleiden met taal, benoemen wat we zien en horen.  

 
Vaste gezichten 
Om te kunnen voldoen aan de behoeften van de baby’s en de interactie tussen baby en pedagogisch 
medewerker zo optimaal mogelijk te laten functioneren worden er maximaal twee vaste gezichten aan 
één baby (0 - 12 maanden) toegewezen. Mocht er een groep zijn waarin vanwege het kind-aantal 
standaard met drie medewerkers wordt gewerkt, kunnen het ook drie zijn.  
 
Dit houdt in dat als het kind aanwezig is, er altijd minimaal één van deze vaste gezichten van het kind 
op de groep werkt. Er kunnen dus meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de 
betreffende groep werken, naast de ‘vaste’ gezichten. De vaste gezichten worden bepaald per kind, 
niet op groepsniveau. 
 
De stamgroep van kinderen van 0 tot 4 jaar bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar of de 
stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
KinderRijk volgt hierin de landelijke richtlijnen uit de Wet Kinderopvang. 
 
Vaardigheden van de pedagogisch medewerkers 

Interactie tussen kind en pedagogisch medewerkers staat centraal: 
• Tijdens de verzorgingsmomenten is er exclusieve aandacht van de pedagogisch medewerkers 

voor het kind. De medewerker benoemt wat ze doet, wat het kind ziet en creëert zo een veilige 
sfeer en geborgenheid. Het kind krijgt de ruimte voor eigen initiatief en de pedagogisch 
medewerker volgt. Ze laat het kind weten dat ze er is door oogcontact en door zacht te praten. 

• De pedagogisch medewerker observeert; waar is het kind mee bezig en wat heeft het erbij 
nodig? 

• Ieder kind is uniek; pedagogisch medewerkers accepteren het eigen tempo van het kind en 
gaan uit van de competente baby. 

• Pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een sfeervolle, rustige groep, waar het kind zich 
veilig en geborgen kan voelen, maar ook uitgedaagd wordt door een aantrekkelijk aanbod van 
materiaal. 

• Pedagogisch medewerkers reflecteren met collega’s door samen stil te staan bij hoe om te gaan 
met dit specifieke kind. Hierdoor wordt bewuster omgegaan met baby’s en kan hun ontwikkeling 
beter ondersteund worden. 
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Contact met ouders 

De communicatie tussen pedagogisch medewerkers en de ouders van de baby is erg belangrijk. Bij de 
kennismakingsperiode is er intensief contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers over het kind 
en de gewoontes van de groep. De medewerker, bij voorkeur de mentor van het kind, stelt de ouders 
vragen over de verzorgingsstijl thuis en de persoonlijke voorkeuren van de baby. Samen vullen ze de 
ontwikkelingstabel 0 tot 2 jaar in. De pedagogisch medewerkers en ouders werken samen om de 
overgangen aan het begin en eind van de dag prettig en voor de baby overzichtelijk te laten verlopen. 
Emotionele ondersteuning en geborgenheid staan hierbij centraal. 
 
Er wordt gewerkt met een vaste dagindeling, deze geeft de baby houvast, maar pedagogisch 
medewerkers kijken ook goed naar de individuele behoefte van het kind. Ze gaan respectvol om met de 
wensen en vragen van de ouders en vinden in overleg met ouders een passende aanpak waarbij het 
belang van de baby centraal staat. 
 
De pedagogisch medewerker geeft ouders informatie over het verloop van de dag met betrekking tot 
verzorging drinken, slapen, verschonen, plezier, verdriet, etc. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. 
 
De inrichting binnen 
De babyopvang in zowel de baby-, als de verticale groep kenmerkt zich door de rustige, voorspelbare 
omgeving. Storende factoren, zoals telefoon, radio of medewerkers die binnen lopen, zijn tot een 
minimum beperkt. Er is rust aan wanden en plafond. De vloer daarentegen is het ontdek- en 
speelterrein van de baby. 
 
Voor de allerkleinsten is er een hoge box en voor de iets grotere baby is er een grondbox met harde 
ondergrond waarin het kind wordt geprikkeld om te bewegen. De pedagogisch medewerker zorgt voor 
uitnodigend materiaal binnen bereik van het kind. 
 
Het kind heeft de mogelijkheid om zijn eigen interesse en behoefte te volgen, de pedagogisch 
medewerker is in de buurt. Dit helpt het kind uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en 
zelfverzekerd mens. 
 
Er is een rustige plek om te voeden, een moment van exclusieve aandacht. 
 
De inrichting buiten 
Buitenlucht is bijna overal en bijna altijd (en niet alleen in de kinderopvang) beter dan binnen. Dit 
betekent dat baby’s ook regelmatig buiten zijn. In de buitenlucht bouwen baby’s meer vitamine D op, 
waardoor ze meer weerstand krijgen. 

• De kinderdagverblijven beschikken over een veilige buitenspeelplek voor baby’s, waar zij 
ongehinderd kunnen bewegen. Vaak betekent dit een afgeschermde, schaduwrijke speelruimte 
op het speelterrein met passend speelmateriaal. 

• Slapen in buitenbedjes (met toestemming van de ouder); kinderen slapen buiten vaak rustiger dan 
binnen. 

 
Meubilair en materialen voor baby’s 

• Speelmateriaal: voorwerpen die het kind gemakkelijk vast kan pakken. Veel huishoudelijke 
materialen, bijvoorbeeld een plastic vergiet, mandjes, plastic bekers, vormpjes, zakdoek 
waaronder het zich kan verstoppen, etc., maar ook kosteloze materialen zoals een wc rol. Bij 
gekocht speelgoed is hanteerbaarheid (openheid) belangrijk, dus lichte auto’s, evenals “geen 
toeters en bellen”. 

• Er is vooral veel van hetzelfde materiaal, zodat ieder kind kan ontdekken, kan stapelen, kan 
verstoppen, series kan leggen, etc.  

• Voor de kruipers en schuivers is de kruipkist een aangename ontdekkingstocht en motorische 
inspanning. 

• Vaste materialen zoals railingen op kindhoogte en spijlenhekjes bieden het kind letterlijk 
houvast bij het zich oprichten, gaan staan en blijven staan. 

 
Een baby wisselt zo’n drie maal per minuut van positie, die mogelijkheid wordt de baby’s ook geboden. 
Dat betekent dat het gebruik van Maxi-cosi, schommelstoel, wippertje, bumbo, hangmatjes (tot 3 à 4 
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maanden) en ook kinderstoelen tot een minimum wordt beperkt. Gebruik wordt in ieder geval beperkt tot 
hooguit een kwartier zodat de continue bewegingsvrijheid van kinderen kan worden gegarandeerd. 
 
Voor het gebruik van de kinderstoel geldt dat alle kinderen die zelf kunnen zitten aan tafel mee-eten, 
kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten, zitten tijdens het eten niet aan tafel, maar hebben juist dan 
volop beweegruimte op de vloer. 
 
5.2 1,5 tot 3 jarigen 
Voor dreumesen is de wereld 1 grote ontdekkingstocht (exploratie). Ze gaan mee doen met het 
groepsritme, maar soms redden ze dat nog net niet en dus wordt goed gekeken naar hun individuele 
behoeftes. 
 
Zowel binnen als buiten valt er veel te ontdekken en het kind verkent hierin zijn mogelijkheden. De 
ruimtes zijn ingericht om de eigen grenzen op te zoeken, met inachtneming van de veiligheid en 
geborgenheid die een dreumes nodig heeft. 
 
Er is materiaal beschikbaar voor fantasiespel. Vooral peuters doen graag de volwassene na: 
schoonmaken, koffie drinken, zagen en timmeren etc. Zo leren zij de wereld beetje bij beetje begrijpen. 
 
5.3 3 tot 5 jarigen 
Voor een kind rond de leeftijd van 3,5 jaar wordt de omgang met leeftijdsgenootjes steeds 
belangrijker, net als sociale competenties. Om een passend aanbod te bieden aan deze grote peuters 
worden er voor de kinderen van 3-4 jaar regelmatig groep overstijgende activiteiten aangeboden, 
waarbij kinderen worden uitgedaagd om samen nieuwe vaardigheden en materialen te ontdekken. 
Hierbij is aandacht voor zelfstandig kunnen spelen, sociale competenties / omgang leeftijdgenootjes 
en passend ontwikkelingsmateriaal. 
 
Een andere uitdaging waar deze kinderen voor staan is de overgang naar de basisschool en de 
buitenschoolse opvang. KinderRijk richt zich erop om deze overgang zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de zelfredzaamheid van 
kinderen, uiteraard aansluitend bij de ontwikkeling van het individuele kind. Ook biedt KinderRijk 
ouders de mogelijkheid om kind-informatie over te dragen aan school en buitenschoolse opvang, 
zodat er op school en op de opvang goed aangesloten kan worden bij het kind. 
 
KinderRijk laat de kinderen al zoveel als mogelijk kennismaken met de nieuwe situatie vanaf hun 4e 
jaar. Zo wordt op gecombineerde vestigingen de mogelijkheid geboden tot gezamenlijk buiten spelen 
voor kinderen van 3-5 jaar en wordt er al een bezoek aan de buitenschoolse opvang gebracht. 
Na de overgang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang zorgen we voor een overzichtelijke 
en veilige opvang voor de 4 jarigen. De afstemming met onderwijs is juist in de startperiode op de 
buitenschoolse opvang van groot belang. Dit geldt ook voor de afstemming met ouders. Daarom biedt 
KinderRijk aparte ouderbijeenkomsten voor de ouders van nieuwkomers op de buitenschoolse 
opvang, juist om hen te informeren en ondersteunen bij deze belangrijke overgang. 
 
5.4 4 tot 8 jarigen 
Kinderen in deze leeftijdscategorie maken grote stappen in hun ontwikkeling door. Zowel cognitief als 
sociaal-emotioneel. Het kind ontdekt meer en meer zichzelf en dan ook in relatie tot anderen. Vanaf een 
jaar of 5 worden de eerste vriendschappen aangegaan. 
 
Ook in de taalontwikkeling vindt er een ontwikkeling plaats van passieve naar actieve woordenschat. En 
het (passief) doorzien van de taalsystematiek. Op school begint het lezen en schrijven, dat zich voortzet 
op de buitenschoolse opvang. Concentratie, taakgerichtheid, gevoel voor plicht en verantwoordelijk 
komen daar bij kijken. 
 
Qua spel (gedrag) is er een verdere ontwikkeling van basisvaardigheden op het gebied van fijne 
motoriek (knippen, tekenen, puzzelen, plakken) als op bewegingsgebied (fietsen bijvoorbeeld). 
Rond 7 jaar is een “scharnierleeftijd”, dat wil zeggen het geheugen en het geweten komen nu echt op 
gang. In de groep doen kinderen graag gezelschapsspelletjes, kijken naar wie zich aan de regels houdt 
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en spelen veel samen. De omgeving, inrichting en materialen die worden aangeboden sluiten hier zoveel 
mogelijk op aan. 
 
Bij de buitenschoolse opvang zijn veel groepen ingedeeld op basis van 4 tot 8 jarigen. Dit is de 
uitvalsbasis. Maar door de groepsruimtes in te delen in verschillende hoeken en door groep overstijgend 
te werken door activiteiten aan te bieden, is er aandacht en ruimte voor de specifieke 
ontwikkelingsbehoeften en wensen van het kind. Zo is er bijvoorbeeld een verkleedhoek of een 
theaterruimte voor kinderen die behoefte hebben aan fantasiespel of een leeshoek met kijk- en 
leesboeken voor kinderen die zich liever even terugtrekken. Tegelijkertijd kan een pedagogisch 
medewerker met een groepje dat daar belangstelling voor heeft gaan zagen in het atelier of een hut 
gaan bouwen in de tuin. 
 
De basisgroep van kinderen van 4 tot 8 jaar bestaat uit maximaal twintig kinderen in deze leeftijd. Het 
kan bij uitzondering voorkomen dat kinderen van een andere leeftijd op de genoemde groep geplaatst 
zijn. Per 10 kinderen is er één pedagogisch medewerker aanwezig. KinderRijk volgt hierin de landelijke 
rekentool van de rijksoverheid: www.1ratio.nl  
 
5.5 8+ kinderen 
Groepen voor oudere kinderen bestaan uit kinderen van 8 tot 12 jaar. Het kan bij uitzondering 
voorkomen dat kinderen van een andere leeftijd op de genoemde groep geplaatst zijn. De 
groepsgrootte voor deze kinderen bedraagt maximaal 30 kinderen, per 10 kinderen is er één 
pedagogisch medewerker aanwezig. Naarmate kinderen ouder worden, wordt hun wereld en 
zelfstandigheid groter, interesses verruimen. Groepen voor oudere kinderen bestaan uit kinderen van 
circa 8 tot 12 jaar. Naarmate kinderen ouder worden, wordt hun wereld en zelfstandigheid groter, 
interesses verruimen. Kinderen krijgen een mening over zichzelf, zijn zich bewust van meerdere rollen 
(zoon, broer, vriend, leerling etc..). Ze krijgen wisselende vriendschappen en deze worden ook 
serieuzer. 
 
8+ kinderen ontwikkelen zich motorisch verder. Hebben vaak meer behoefte aan bewegingsvrijheid en 
ruimte voor zichzelf. Gezag van volwassenen is niet altijd meer vanzelfsprekend, wat ook van de 
pedagogische medewerkers extra vaardigheden vraagt op communicatief gebied. 
Om in te spelen op al deze behoeftes is er een aantal uitgangspunten die we van belang vinden bij 8+ 
opvang. 
 

• Zowel de binnen- als buitenruimte biedt voldoende mogelijkheden om ‘eigen plekjes’ te creëren 
waar uitdaging en ontdekkingsmogelijkheden geboden worden. Dit kan door uitdaging te 
bieden qua sport- en spelruimtes, maar ook op creatief en ontdekkingsgebied. Bijvoorbeeld een 
ontdek/laboratoriumhoek, chillruimte, muziekkamer, theaterruimte. 

• Bewegingsruimte buiten is groter voor deze leeftijdsgroep. Aanwezigheid van een voetbalveldje, 
een grasveld, een picknicktafel waar aan gezeten en gekletst kan worden zijn hier voorbeelden 
van. 

• Aandacht voor respectvol omgaan met elkaar is juist voor deze leeftijdscategorie van groot 
belang. Zowel onderling als groep als naar de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch 
medewerkers worden hier extra in getraind om hier goed mee om te kunnen gaan. Op deze 
manier draagt KinderRijk bij aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen op een niet 
schoolse wijze. 

  

http://www.1ratio.nl/
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6. Peuterprogramma 
 
Dit hoofdstuk is per juni 2013 toegevoegd aan het pedagogisch beleid van KinderRijk. Het 
peuterprogramma is in ontwikkeling en zal daarom regelmatig worden bijgesteld op basis van 
relevante ontwikkelingen en inzichten in de praktijk. 
 
Binnen KinderRijk zijn er Halve Dag Opvang (HDO) locaties. We bieden daar opvang voor kinderen 
van twee tot vier jaar van 8.00 uur ‘s ochtends tot 13.00 uur ’s middags. Op iedere groep worden 
maximaal 14 kinderen per dag opgevangen met twee pedagogisch medewerkers. 
 
Iedere locatie heeft haar eigen Pedagogische Werkwijze. Deze is per locatie terug te vinden op de 
website www.kinderrijk.nl. 
 
KinderRijk biedt op de Halve Dag Opvang locaties een peuterprogramma, een laagdrempelige- en 
voorschoolse basisvoorziening, in de woonomgeving van de kinderen. Kinderen (met verschillende 
achtergronden) komen hier één of meerdere ochtenden per week om samen te spelen met 
leeftijdgenootjes. Ze leren via spel te 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. 
 
6.1 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. 
 
6.2 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 medewerkers en ander kind. 
• Beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen, boeken en rijmpjes. 

                                                           
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.kinderrijk.nl/
http://www.slo.nl/jongekind/doelen
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• Kan de pedagogisch medewerkers nadoen als zij stukjes uit het boek uitbeelden. 
• Doet mee met spelletjes rond taal.  

 
2. Cognitieve ontwikkeling in het bijzonder ontluikende rekenvaardigheden: 
• 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 tel-rij 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. 

 
3. 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. 

 
6.3 Ontwikkelingsgebieden en bijbehorende activiteiten 
Binnen het peuterprogramma staat het spelend leren centraal. Dit betekent logischerwijs dat er meer 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen dan de hiervoor genoemde drie, zowel op individueel als op 
groepsniveau. 
 
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 
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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-zintuigelijke 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 en ruimte. De buitenruimte is makkelijk toegankelijk 
vanuit de groepsruimte, dus voor kinderen een uitdaging die altijd aanwezig is. 
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 
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 
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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. 
 
6.4 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. 

• 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 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 Individuele Situatie’ dat is 
afgestemd op de leeftijd van het kind. Dit wordt één maal per jaar besproken met de ouders in 
een 10-minuten gesprek. 

• Er zijn groeiboeken om belevenissen en activiteiten te documenteren.  
• Er is een zogenaamde ‘warme overdracht’ naar de basisschool en de buitenschoolse opvang 

ca. 3 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.  

 
6.5 VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie 
Twee Halve Dag Opvang locaties zijn een VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) locatie en werken 
met Kaleidoscoop, een programma gericht op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale 
aandacht voor de taalontwikkeling. 
 
Ook binnen deze twee VVE locaties staat het spelend leren centraal waarbinnen de zeven 
ontwikkelingsgebieden, binnen Kaleidoscoop sleutelervaringen genoemd, een duidelijke plek hebben 
binnen het vaste dagritme. Een dagelijks terugkerend onderdeel van het vaste dagritme is de cyclus van 
vooruitkijken, speelwerken en terugkijken. Andere vaste onderdelen zijn het speelleren in de kleine 
groep en het speelleren in de grote groep. 
 
Met betrekking tot de inrichting en het gebruik van materialen werken de twee locaties volgens het eigen 
interne AIM (Accommodatie – Inrichting – Materialen) beleid. De hoeken, zoals de bouwhoek, de 
leeshoek, de verkleedhoek en het atelier, hebben materialen die uitdagen tot (samen)spel. Zowel de 
hoeken als het materiaal zijn voorzien van labels in de vorm van tekeningen, foto’s, pictogrammen of 
woorden. Zo kunnen de kinderen zelf de materialen vinden, pakken en weer opruimen. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Malaguzzi 
KinderRijk heeft zich bij de totstandkoming van het pedagogisch beleid laten inspireren door het 
gedachtegoed van drie pedagogen: Malaguzzi, Pikler en Gordon. Zij staan voor een sterk kindbeeld en 
gaan uit van het competente kind. Deze pedagogen bieden ondersteuning en inspiratie als het gaat om 
uitwerking van het pedagogisch beleid. Het is nadrukkelijk niet zo dat de visies en methodieken van deze 
pedagogen volledig zijn overgenomen. 
 
Malaguzzi 
 
100 talen 
 
Het kind heeft honderd werelden om te ontdekken, 
honderd werelden om uit te vinden, honderd werelden om te dromen. Het kind 
heeft honderd talen (en nog eens honderd, honderd, honderd), maar de 
omgeving en samenleving stelen er negenennegentig. 
 
Loris Malaguzzi 
 
KinderRijk heeft dezelfde visie op hoe kinderen leren en zich ontwikkelen als in de filosofie van Reggio 
Emilia. Deze visie gaat uit van een enorm vertrouwen in de potenties en ideeën van kinderen. Om 
optimaal te kunnen aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van kinderen, is het belangrijk dat men 
ziet wat ze bezig houdt en wat kinderen boeiend en prettig vinden. Voortdurend goed kijken, luisteren 
en zich verplaatsen in kinderen is de kern van deze pedagogische benadering en vormt voor KinderRijk 
het vertrekpunt in haar omgang met kinderen. 
 
Reggio Emilia en Loris Malaguzzi 
Grondlegger van de pedagogiek van Reggio Emilia is de Italiaan Loris Malaguzzi (1920-1994). In 1945 
was Malaguzzi als leerkracht betrokken bij de bouw van een nieuw kindercentrum in Italië. Hij ontdekte 
dat hij van de kinderen zelf heel veel kon leren, over hoe ze zijn, wat ze zijn, wat ze willen en op welke 
manier. Geïnspireerd door verschillende visies gecombineerd met zijn eigen ideeën en de praktijk, 
ontwikkelde hij een eigen pedagogiek, de pedagogiek van Reggio Emilia. De rode draad van deze 
pedagogiek is “wat kinderen kunnen en zijn”. Alles komt uit de kinderen zelf! Het wordt ook wel de 
pedagogiek van het kijken en luisteren genoemd: kinderen leren verstaan en begrijpen. 
 
Pedagogische visie: sterk kindbeeld 
Het centrale richtinggevende concept van Reggio is het gehanteerde kindbeeld. De navolgende 
begrippen zijn eigenlijk allemaal de uitwerking van dit kindbeeld. 
 
Elk kind is uniek! Omdat ieder kind dus anders is, kunnen kinderen niet als object benaderd worden. 
Kinderen hebben vele eigen ideeën, gedachten en gevoelens. Ieder kind uit zich, gedraagt zich, 
ontwikkelt zich op zijn eigen manier in een eigen tempo en heeft een eigen leerproces. 
Volgens zijn visie worden kinderen geboren met veel capaciteiten en zijn ze al vanaf de eerste dag 
door en door sociale wezens die uit zijn op communicatie met de ander en de wereld. Al van heel jong 
af aan weten, kunnen, voelen en willen kinderen veel en zijn ze goed in staat om hun eigen leerproces 
vorm te geven. 
 
Een ander belangrijk kenmerk van kinderen is hun creativiteit. Malaguzzi ziet kinderen als uitvinders en 
vindingrijke denkers. In zijn visie zijn het meer makers van kennis dan consumenten van kennis en zijn 
het geen uitvoerders, maar vormgevers van een situatie. Tot slot herkent Malaguzzi in kinderen 
leergierige en nieuwsgierige personen, hij vindt het onderzoekers en ontdekkers. 
 
Uitgangspunt van de Reggio-benadering is dat kinderen al van jongs af aan gericht zijn op communicatie. 
Communiceren, zichzelf uitdrukken, kunnen kinderen in potentie op honderd manieren, in honderd talen. 
Zij kunnen zich uitdrukken in dans, in muziek, in drama, in klei, op papier en zoveel meer. Iedere taal 
heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het tot bloei brengen van, al deze potentiële talen, 
naast de gesproken en geschreven taal, verrijkt de mogelijkheden tot communicatie tot uitwisseling en 
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leren over zichzelf, de anderen en de wereld. Het ontwikkelen van deze talen wordt dus gezien als 
middel om te communiceren en heeft niet als doel kunstdisciplines te beoefenen. 
 
Drie ‘pedagogen’ 
Een van de Reggiaanse uitgangspunten is het concept van de 3 pedagogen. Kinderen leren in eerste 
instantie het meest van elkaar, zij zijn elkaars ‘eerste pedagoog’. Ze gaan met elkaar in gesprek, helpen 
elkaar bij hun verkenning van de wereld. Dan komt de ‘tweede pedagoog: de volwassenen. Binnen het 
kindercentrum is dit de groepsleiding. Zij bieden het kind veiligheid en sluiten aan op de behoeften en 
ontwikkeling van het kind. De rol van de volwassene is niet die van begeleider, maar als schepper van 
relaties met de omgeving; niet alleen tussen mensen, maar ook met dingen en gedachten. De ‘derde 
pedagoog’ wordt gevormd door de ruimte, de inrichting en de materialen. Men gaat er vanuit dat de 
ruimte communicatie en sociale relaties kan uitlokken. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de 
ontwikkeling en educatie van kinderen. 
 
Onderzoeken en documenteren 
Het uitgangspunt voor het onderzoeken en documenteren is dat volwassenen de kinderen niet bij 
voorbaat kennen, maar hen moeten leren kennen door hen met een open, onderzoek matige houding te 
benaderen. Om te ontdekken wat juist dat kind beweegt en welke onderwerpen zij interessant vindt. De 
hele Reggio-aanpak valt of staat met het kijken en –heel goed- luisteren naar kinderen. Door deze 
onderzoeken in woord (opnemen van gesprekken, opschrijven wat je ziet, etc.) en beeld (foto’s, video’s, 
werken van kinderen) vast te leggen ontstaat ‘pedagogische documentatie’. Deze documentatie maakt 
de denk-, maak- en leerprocessen zichtbaar en dus bespreekbaar zodat er gereflecteerd en op 
doorgeborduurd kan worden. 
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Bijlage 2: Pikler 
KinderRijk laat zich in haar pedagogische beleid en aanpak ten aanzien van de jongste kinderen 
inspireren door het gedachtegoed van Emmi Pikler, omdat juist deze pedagoge gericht is op het tot 
stand brengen van een totaliteit aan harmonieuze condities rondom het kind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmi Pikler 
Dr. Emmi Pikler (1902-1984) was een Hongaarse kinderarts. Zij heeft haar opleiding tot kinderarts in 
Wenen gevolgd en was oprichtster van het kindertehuis Lóczy. Hier heeft zij veel onderzoek gedaan 
naar de groei en ontwikkeling van baby’s en kwam tot het inzicht dat jonge kinderen hun eigen 
ontwikkelingstempo bepalen als je ze daarvoor gelegenheid geeft in een veilige, voor hen geschikte 
omgeving. 
 
Haar observaties hebben aangetoond dat baby’s naast een actief samenzijn met hun verzorgers ook 
evenzeer eigen tijd en ruimte nodig hebben waarin ze met zichzelf bezig kunnen zijn. Een belangrijke 
conclusie uit haar onderzoek is dat een balans tussen tijd voor intensieve persoonlijke verzorging en tijd 
voor de vrijheid van beweging en activiteit van belang is op de persoonlijkheidsvorming van de baby. 
 
Pedagogische Visie 
Volgens de visie van Emmi Pikler is het van levensbelang dat een kind de dingen zelf kan ontdekken. 
Om te beginnen gaat zij uit van de zelfontplooiingkracht van de baby en haar mogelijkheden en drang 
om zich te ontwikkelen en te leren. Zij (h)erkent de competenties die baby’s al vanaf jongs af aan 
hebben, zoals het gericht zijn op contact met de omgeving en het duidelijk kunnen aangeven van hun 
behoeften. 
 
Het respect voor het initiatief van het kind speelt in de visie van Pikler een belangrijke rol. Emmi Pikler 
vindt dat je de baby vanaf het moment van zijn geboorte moet zien en behandelen als een volwaardig 
mens. Het is weliswaar voor zijn fysieke welzijn volkomen afhankelijk van volwassenen, maar het is 
beduidend meer dan alleen maar een bundeltje behoeften en hulpeloosheid. 
 
Emmi Piklers benadering kenmerkt zich door twee principes: respect voor behoefte aan een stabiele 
persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind: 
 
Respectvolle verzorging 
“In het begin betekenen de handen van de volwassene voor de zuigeling alles: de mens, de wereld.” 

 -  Emmi Pikler. 
 
Emmi Pikler hechtte veel waarde aan een zorgvuldige, aandachtige fysieke verzorging van het kleine 
kind omdat dit het kind het gevoel van geborgenheid geeft. Het gevoel van veiligheid is een van de 
belangrijkste voorwaarden voor het kind om met plezier te kunnen bewegen en zelfstandig te spelen. 
Alleen als het kind deze innerlijke zekerheid voelt van geliefd (veilig) te zijn, heeft het de interesse en de 
energie om zichzelf en zijn omgeving te onderzoeken. Een vrije bewegingsontwikkeling is daarom altijd 
onlosmakelijk verbonden met een aandachtige, liefdevolle verzorging. 
 
Als er bij de verzorging werkelijk sprake is van samenspel, vervult dat niet alleen de behoeften van het 
kind, maar is het zowel voor het kind als voor de volwassene ook een belangrijke sociale ervaring. Een 
baby die in de loop van de verzorging steeds meer kan bijdragen aan de gezamenlijke handelingen, 
merkt dat zijn signalen echt worden gezien en begrepen. Hij merkt dat hij invloed kan uitoefenen op de 
situatie, wat zijn gevoel van autonomie en competentie versterkt. 
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Vrije bewegingsontwikkeling 
Beweging is voor een baby de sterkste uitdrukking van autonomie. Door te bewegen ‘werkt ‘een baby 
tijdens haar eerste jaar aan een eigen ontwikkelingsplan. De baby leert in het verloop van zijn 
bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij 
leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit 
te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden te overwinnen. Hij leert de vreugde en 
bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. 
Dit is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht. 
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Bijlage 3: Gordon 
KinderRijk hecht veel waarde aan goede relaties tussen kinderen en 
volwassenen en mensen onderling. De ideeën van psycholoog Thomas 
Gordon bieden goede en bruikbare handvatten over communicatie met 
kinderen die aansluiten op de KinderRijk praktijk. 
 
 
Thomas Gordon 
Thomas Gordon (1918-2002) was een Amerikaanse kinderpsycholoog en werd beroemd met zijn boek 
“Luisteren naar kinderen’ waarin hij uitlegt hoe opvoeders en kinderen beter met elkaar communiceren 
zonder dat volwassenen daarbij hun macht misbruiken. Gordon heeft meer een methode dan een visie 
ontwikkeld. De methode die hij ontwikkelde en langdurig in de praktijk heeft getoetst is in vakkringen 
revolutionair genoemd omdat Gordon erin is geslaagd de controverse te doorbreken tussen het gezag 
van volwassenen en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist. De aanpak van hem is gebaseerd op 
zijn overtuiging dat gebruik van macht binnen relaties schadelijk is. 
 
Acceptatie 
De rode draad van Gordons methode is de taal van acceptatie. Wanneer iemand in staat is de ander te 
accepteren en hem dat ook weet te vertellen, heeft hij het vermogen om de ander in belangrijke mate te 
helpen. Het feit dat hij de ander neemt zoals hij is, is een belangrijke factor voor het opzetten van een 
relatie waar in de ander kan groeien, zich kan ontwikkelen, kan leren problemen oplossen, productiever 
en creatiever kan worden en zich gelukkig zal voelen. 
 
Uitgangspunten van de methode 
Mensen hebben behoeften en die willen ze vervullen. Kinderen zijn ook mensen. Met andere woorden 
kinderen zijn gelijkwaardig aan volwassenen. Gordon vindt dat je kinderen serieus moet nemen, dat je 
moet laten zien dat je ze respecteert en dat je rekening met ze houdt. Kinderen zijn communicatief 
vaardig en competent: zij kunnen heel goed uitdrukken of verwoorden wat hen bezighoudt. Kinderen zijn 
goed in staat hun eigen problemen op te lossen als zij daarvoor de kans krijgen. Gordon is van mening 
dat je kinderen in principe zelf hun conflicten moet laten oplossen, omdat kinderen over ongelooflijke en 
meestal ongekende mogelijkheden beschikken om voor hun problemen een oplossing te vinden. 
 
Kinderen hierdoor zelfstandiger worden. Kinderen worden afhankelijk als er steeds anderen zijn die de 
problemen voor ze oplossen. 
 
Kernthema’s 
 
Passief luisteren 
Passief luisteren is het laten merken of laten voelen dat men de ander begrijpt en accepteert zoals hij of 
zij is. Het begint met bewust kijken en luisteren (observeren). Iemand (kind, pedagogisch medewerker 
of ouder) vertelt iets of laat iets zien en men luistert, kijkt en toont acceptatie. Dit kan men doen door de 
persoon aan te kijken, te hummen, te knikken of te (glim)lachen of andere gezichtsuitdrukkingen te 
laten zien. Hierdoor ervaart de andere persoon, respect, ruimte en begrip en voelt zich gewaardeerd. 
 
Actief luisteren 
Actief luisteren is het onder woorden brengen (verwoorden) van de behoefte(n), het probleem of het 
gevoel van de ander: het kind, de pedagogisch medewerker of de ouder. Dit begint uiteraard eerst met 
goed kijken en luisteren (observeren). Door het verwoorden van andermans gevoelens of behoeften 
komt men erachter wat er aan de hand is en of men iemand goed begrijpt. Dit is vooral van toepassing 
als het kind, ouder of collega aangeeft dat het met iets zit. 
 
Ik-boodschappen 
Communicatie kan mis gaan omdat jouw eigen behoefte of gevoel niet duidelijk is voor de andere 
persoon. Het gedrag of de wensen van het kind of de ander botsen op dat moment bijvoorbeeld met 
jouw behoeftes. 
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Ik-boodschappen of Ik-Taal is het onder woorden brengen (verwoorden) van je eigen gevoelens en 
behoeften. Hiermee wordt het probleem bij jezelf gehouden en geen negatieve stempel op de ander 
gedrukt (zoals met jij-boodschappen). 
 
De geen Verliesmethode 
Dit aspect doet zich voor als de volwassene en het kind in een dezelfde situatie heel verschillende 
oplossingen wensen, wanneer ze dus samen een probleem hebben. Dan moet er een situatie worden 
gecreëerd waarin naar oplossingen kunnen worden gezocht die voor beiden acceptabel zijn. In de geen 
verliesmethode benoemen beide partijen, zowel het kind als de pedagogisch medewerker, de situatie 
en bedenken samen mogelijke oplossingen en de bijbehorende voors- en tegens. Het kind wordt zo 
serieus genomen, er is een situatie van gelijkwaardigheid en een positief uitgangspunt voor de 
oplossing van de situatie, die ook nog eens de relatie ten goede komt. 
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