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1. Welkom bij KinderRijk 
 
Voor je ligt ons pedagogisch beleidsplan. Hierin vertellen we je alles over onze visie op ontwikkeling en 
opvoeding bij onze kinderdagverblijven, halve dagopvang en buitenschoolse opvang. We leggen uit hoe 
we bij KinderRijk omgaan met kinderen en waarom we dat zo doen.  
 
Onze interactie met kinderen, intensieve contacten met ouders en de deskundigheid van onze 
medewerkers vormen de basis voor dit beleidsplan. Daarnaast maken we gebruik van de meest recente 
wetenschappelijke pedagogische kennis en vertalen we de wettelijke eisen naar beleid, werkinstructies 
en dus de dagelijkse praktijk. We laten ons ook inspireren door de kinderarts Emmi Pikler, de pedagoog 
Loris Malaguzzi en psycholoog Thomas Gordon. 
 
Dit pedagogisch beleid is een basisdocument, bedoeld om ouders een kijkje in de wereld van KinderRijk 
te geven. Daarnaast heeft iedere locatie een eigen pedagogische werkwijze en een eigen werkwijze 
veiligheid & gezondheid, waarin locatiespecifieke uitleg te lezen is. Voor medewerkers zijn er nog vele 
interne documenten beschikbaar waar dieper wordt ingegaan op specifieke werkwijzen en trainingen op 
relevante (pedagogische) gebieden.  
 
We wensen je veel plezier met lezen! 
 
 

2. Missie en visie KinderRijk 
 

2.1  Missie 
Wij stellen ouders in staat om opvoeding en werk te combineren door hen de zekerheid te bieden van 
een uitdagende, veilige en rijke ontwikkelomgeving voor hun kind.  
 

2.2 Visie 
Wij verRijken samen met kinderen hun wereld, door ruimte te geven aan de magie van het ontdekken en 
creëren.  

 
Bij KinderRijk is iedereen welkom. Door een omgeving te bieden waarin spelen, leren, ontdekken en 
experimenteren samenkomen, kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en bouwen zij zelfvertrouwen 
op. We ondernemen zoveel mogelijk verschillende activiteiten waarbij kinderen op een speelse manier 
uitgedaagd worden hun grenzen te verleggen en met eigen ideeën te komen. Iedere dag is er iets nieuws 
om samen te ontdekken, zijn er kleine en grote magische momenten die zorgen voor plezier. 
 
Wij halen de wereld van buiten naar binnen en verrijken zo de blik van kinderen, waarbij er aandacht is 
voor de eigenheid van ieder kind. Wij leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor de 
omgeving, zowel binnen de eigen groep als daarbuiten. Levenslang leren is voor ons een 
vanzelfsprekendheid. 
 

2.3 Zo kijken wij naar kinderen 
Wij zien kinderen als krachtige, competente personen met veel talenten en mogelijkheden. Ze zijn van 
nature nieuwsgierig, creatief en willen ontdekken. Wij bieden verantwoorde kinderopvang in een veilige 
en gezonde omgeving. Hierbij zijn vier pedagogische basisdoelen te onderscheiden. Deze vier doelen 
zijn wettelijk vastgelegd.  
  
[1. emotionele veiligheid] Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs in hun eigen tempo en op hun eigen 
manier. Alleen kinderen die zich veilig voelen, richten hun blik naar buiten. Ze gaan op ontdekkingsreis 
om zo nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde 
omgeving. Onze basishouding is warm en belangstellend. Wij geven ieder kind het gevoel dat het welkom 
is. En tonen oprechte belangstelling.  
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Daarnaast geven we de kinderen een gevoel van veiligheid en zekerheid door te zorgen voor vaste, 
herkenbare patronen in gedrag en een vaste, herkenbare structuur bij activiteiten.  
 

[2. sociale competenties] Kinderen zijn al vanaf hun geboorte gericht op het maken van sociale contacten 
en het krijgen van reacties van anderen. Wij helpen ze hierbij door het creëren van een veilig sociaal 
klimaat, waardoor ze oefenen met sociale vaardigheden, zoals samenwerken, zich in een ander kunnen 
verplaatsen en anderen helpen. Kinderen krijgen een gevoel van veiligheid, wanneer ze samen met 
bekende leeftijdsgenoten en vertrouwde pedagogisch medewerkers zijn.  
 

[3. persoonlijke competenties] Wij bieden kinderen een rijke speel-leeromgeving waarbij er aandacht is 
voor alle ontwikkelingsgebieden. Naast het vrije spel bieden we gedurende de dag diverse activiteiten 
aan. Hierbij sluiten we aan bij de ontwikkeling van het kind. Zo helpen we kinderen zich vaardigheden 
eigen te maken, zoals zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en lef. Dit helpt het 
zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. 
 

[4. normen en waarden] Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het belangrijk te leren wat 
de regels, normen en waarden zijn. Het respect hebben voor zichzelf, de ander en hun omgeving hoort 
hierbij. Wij bieden structuur en grenzen zonder kinderen in hun eigenwaarde aan te tasten. Dit gebeurt 
spelenderwijs en we gebruiken hierbij de unieke mogelijkheden die groepsopvang biedt. Wij gebruiken de 
mogelijkheid van de groep om socialisatie en cultuuroverdracht te bevorderen. Kinderen komen bij ons in 
aanraking met andere culturen en de diversiteit van onze samenleving. 
 

 Mentor 
Ieder kind heeft een mentor. De mentor is een van de vaste gezichten op de groep en is 
verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling en het bijhouden van het kinddossier. 
De mentor onderhoudt een speciale band met het kind, zodat het zich veilig kan voelen. 
Voor baby’s is de mentor in principe ook de primaire verzorger. Waar mogelijk verschoont 
de mentor de baby, geeft de fles, legt het kind in bed en haalt hem/haar er ook weer uit.  

 Vriendschappen opbouwen en onderhouden 
De meerwaarde van samenzijn in een groep is dat het kinderen de gelegenheid biedt om 
sociale ervaringen en vaardigheden op te doen, zoals vriendschappen opbouwen, samen 
spelen en delen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten. Wij begeleiden 
de kinderen in hun onderlinge contacten en helpen ze waar nodig een plekje te verwerven in 
de groep.  

 Kindvolgend werken 
Bij ons ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs, in hun eigen tempo en op hun eigen 
manier. Wij sluiten hierop aan door ze te ‘volgen’ in hun ontwikkeling. In een positieve sfeer 
kunnen kinderen alleen of met elkaar spelen. Tijdens vrij spel momenten grijpt de 
pedagogisch medewerker kansen om het spel te verrijken, zonder vooraf opgestelde doelen. 
Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker gedurende de dag meerdere malen een 
begeleid spel of activiteit aan om de kinderen extra te stimuleren of te prikkelen in hun 
ontwikkeling.  
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Een verdere uitwerking van de aspecten van verantwoorde kinderopvang, zoals omschreven in de Wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, is terug te lezen in hoofdstuk 3. Pedagogisch handelen. 
 

2.4 Opvoeden doen we samen 
Wij beschouwen het in groepsverband verzorgen en opvoeden van kinderen als onze kerntaak. 
Opvoeding is een belangrijke verantwoordelijkheid van ouders en pedagogisch medewerkers samen. De 
basis hiervoor is een goede en continue communicatie en informatie-uitwisseling tussen ouders, kinderen 
en pedagogisch medewerkers, gebaseerd op gelijkwaardigheid en partnerschap. Wij vinden het 
belangrijk dat ouders zich welkom voelen en hun wensen, ideeën en eventuele zorgen delen met ons.  
 
[kennismaking] Tijdens de wenperiode, de allereerste kennismaking met de groep, nemen wij graag de 
tijd om het kind en de ouder te laten wennen aan de nieuwe situatie. Door afspraken met elkaar te maken 
en verwachtingen over en weer uit te wisselen, leren de ouders en de pedagogisch medewerkers elkaar 
kennen en ontstaat er een basis voor onderling vertrouwen.  
 
De kennismakingsfase gaat in op de eerste contractdag. Het kind is de hele dag welkom. De ouder kan 
desgewenst een deel van de dag op de vestiging blijven. Het is belangrijk dat het kind in eigen tempo kan 
wennen aan de nieuwe omgeving en zich prettig voelt. Dit geldt ook voor de ouder. De pedagogisch 
medewerkers bekijken goed wat voor het kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen dit met 
de ouders. In overleg kunnen gemaakte afspraken over de wenperiode aangepast worden.  
 
Wanneer het kind van groep verandert binnen dezelfde locatie, wordt het kind zorgvuldig begeleid in de 
kennismaking met de nieuwe groep. De pedagogisch medewerker van de oude stamgroep speelt hierin 
een belangrijke rol. Deze medewerker schat in hoe lang de wenmomenten op een dag zijn en hoe lang 
diens aanwezigheid gewenst is op de nieuwe groep.  
 
[in gesprek] Tijdens het brengen en halen nemen wij de tijd om met de ouder uit te wisselen wat het kind 
bezighoudt. Wij sluiten zo aan bij de belevingswereld van het kind en vergroten de betrokkenheid van 
ouders. Voor het kind is het prettig om te ervaren dat zijn ouders en de pedagogisch medewerkers het 
samen ook goed hebben. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt het makkelijker om ervaringen te 
delen.  
 
Via de ouderapp vertellen de pedagogisch medewerkers wat zij ondernemen met de kinderen. Op onze 
website, via de ouderapp en in de vestigingsnieuwsbrieven informeren wij ouders over onze (extra) 
activiteiten. Naast de dagelijkse contactmomenten tussen ouders en pedagogisch medewerkers is er een 
jaarlijks oudergesprek. In dit gesprek nemen we de tijd om samen te kijken naar hoe het gaat met het 
kind.  
 
[ouderbetrokkenheid] Om kinderen optimale ontwikkelkansen te kunnen bieden, is een goede 
samenwerking en afstemming tussen ouders en de opvang van groot belang. Goed contact en regelmatig 
overleg tussen ouders en de medewerker is onderdeel van goede opvang. Hierdoor 
kunnen ouders en medewerkers de verschillende leefwerelden voor het kind “verbinden”. 
Afstemming en informatie-uitwisseling is daarbij van groot belang. Dit is bij voorkeur 
tweerichtingsverkeer. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het aanbod en aanpak op de 

 Respect krijgen en ontvangen 
Wij begeleiden kinderen in het functioneren in een groter geheel: in de groep, op de locatie, 
in de maatschappij. Opvang in groepsverband biedt daartoe een unieke gelegenheid. Zo 
leggen we uit dat slaan of pesten niet mag, omdat dit de ander pijn of verdriet doet. De 
kinderen krijgen complimenten als ze aardig zijn voor elkaar. De pedagogisch medewerkers 
zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie als het gaat om respect. Ze gaan daarom op een 
respectvolle manier met de kinderen om en verwachten van de kinderen hetzelfde.  
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groep, waarbij de groep de ouders informeert. Maar ook andersom geven de ouders aan de groep 
informatie over de thuissituatie en het kind. De groep kan deze informatie weer gebruiken bij het 
vormgeven van het aanbod op de groep. We streven dus naar het realiseren van een wederkerige relatie. 
Dit wordt ook wel pedagogisch partnerschap genoemd. Daar wordt onder verstaan: 
 
De wederzijdse en gelijkwaardige betrokkenheid van ouders en de opvang bij de opvoeding en de 
begeleiding van kinderen, om zo optimaal mogelijke omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling 
van kinderen, thuis en op de opvang. 
 
Vanuit de gedachte van het pedagogisch partnerschap is er sprake van een gelijkwaardige relatie, waarin 
ieder zijn/haar eigen rol heeft en herkent. Door wederzijdse belangstelling en interesse leert men van 
elkaar en worden inzichten uitgewisseld. De ouder doet dit vanuit de rol als eindverantwoordelijke voor 
het kind, de pedagogisch medewerker van de opvang als professional. 
 
Ouders hebben een belangrijke stem in de manier waarop wij ons werk doen. Elke vestiging heeft een 
oudercommissie, gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Daar waar 
het samenstellen van een oudercommissie niet direct lukt, is sprake van een alternatieve 
ouderraadpleging. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen door mee te 
denken over wat we de kinderen bieden en hoe we dat doen. Daarnaast is er ook een centrale 
ouderraad. Deze is samengesteld uit oudercommissieleden van diverse vestigingen. De ouderraad stelt 
zich ten doel te participeren in het algemene beleid van KinderRijk om zo de kwaliteit van de opvang 
KinderRijk breed te waarborgen of te verbeteren. 
  
Alle ouders krijgen na aanvang van de opvang, wanneer hun kind een of meerdere jaren geplaatst is en 
na beëindiging van de opvang een uitnodiging om deel te nemen aan het continue 
klanttevredenheidsonderzoek. Hiermee monitoren we het hele jaar door hoe ouders onze dienstverlening 
ervaren, wat we kunnen verbeteren en hoe we nog beter kunnen inspelen op behoeften en vragen van 
ouders.  
 

2.5 Samen met onderwijs 
Wij vinden een goede aansluiting tussen onderwijs en opvang van groot belang, zowel inhoudelijk als 
praktisch. Wij geloven dat onderwijs en opvang elkaar moeten opzoeken, met als doel kinderen van vier 
tot twaalf jaar een optimaal dagarrangement te bieden. Een doorgaande lijn van de (halve) dagopvang 
naar de basisschool en een optimale aansluiting biedt kinderen en ouders herkenning en stabiliteit. 
Hiervoor is regelmatig contact tussen KinderRijk en de diverse basisscholen. 
 
Voor het kind is de overgang van de (halve) dagopvang naar de basisschool en de BSO een spannende 
stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden we het kind rond de leeftijd van 3,5 
jaar regelmatig groepsoverstijgende activiteiten aan, waarbij het uitgedaagd wordt om samen nieuwe 
vaardigheden en materialen te ontdekken. Er is aandacht voor zelfstandig kunnen spelen, voor samen 
kunnen spelen met leeftijdgenootjes en er is passend ontwikkelingsmateriaal. Er is extra aandacht voor 
het stimuleren van de zelfredzaamheid, aansluitend bij de ontwikkeling van het kind.  
 
Na de overgang naar de basisschool en de BSO zorgen we voor een overzichtelijke en veilige opvang 
voor de 4-jarigen. Juist in de startperiode vinden wij afstemming met het basisonderwijs van groot belang. 
Dit geldt uiteraard ook voor de afstemming met de ouder.  
 
Wij werken zo goed mogelijk samen met de basisscholen die in of dicht bij onze locaties liggen. Om 
ouders de mogelijkheid te bieden om informatie over het kind vanuit het KDV of HDO over te dragen aan 
de school en de BSO is er een formulier ontwikkeld dat overgedragen kan worden. Zo kan er goed 
aangesloten worden bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Voor de VVE-locaties dragen wij de 
informatie over de ontwikkeling van het kind over aan de school. De ouder moet hiervoor actief 
toestemming geven. 
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3. Pedagogisch handelen 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij ons en alle ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. Daarin spelen onze pedagogisch medewerkers een cruciale rol. De manier waarop zij 
omgaan met kinderen zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen, sociale 
vaardigheden leren en weten wat de regels, normen en waarden zijn. Onze pedagogisch medewerkers 
zijn bekend met de zes interactievaardigheden en zetten deze in al naar gelang de behoeften van de 
kinderen zelf. Het welbevinden van de kinderen en hun ontwikkeling is het doel, het pedagogisch 
handelen is een manier dit te bereiken wanneer er begeleiding bij nodig is. Soms kan juist een stapje 
terug doen, niet-handelen, namelijk óók dit doel bereiken. 
 
In het interne document ‘pedagogisch handelen voor pedagogisch medewerkers’ is op concrete wijze 
beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de volgende zes interactievaardigheden: 
 

 Sensitieve responsiviteit  
 Respect voor autonomie  
 Structureren en leidinggeven  
 Praten en uitleggen 
 Ontwikkeling stimuleren  
 Begeleiden van onderlinge interacties 

 
Deze interactievaardigheden komen onder andere terug in de training Oog voor Interactie (OVI), die 
wordt aangeboden aan de pedagogisch medewerkers. 
 

3.1 Sensitieve responsiviteit  
Onze medewerkers geven de kinderen een gevoel van veiligheid. Dit doen ze door positief te reageren 
en de kinderen te laten weten er voor hen te zijn als dat nodig is. Zo krijgen kinderen vertrouwen in 
anderen en voelen zij zich gezien, gehoord en begrepen. Door de positieve aandacht krijgen kinderen 
bovendien de boodschap dat zij de moeite waard zijn en ontwikkelen zij zelfvertrouwen. Als kinderen 
vertrouwen hebben in zichzelf en zich veilig voelen, durven en willen ze de wereld om zich heen 
ontdekken, onderzoeken, nieuwe ervaringen opdoen en leren.  

 

3.2 Respect voor autonomie 

We hebben respect voor de autonomie van de kinderen. Wij stimuleren hen om respect te hebben voor 
zichzelf, de ander en hun omgeving. Dit doen we door hierover te praten en het goede voorbeeld te 
geven. Het draagt bij aan het vertrouwen dat een kind in zichzelf heeft, waardoor hij weer verdere 
stappen durft te zetten. Zo geven we kinderen een basis om zelfstandig beslissingen te nemen en zich 
verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag.  

 
3.3 Structureren en leidinggeven 

Door rituelen en regels te bieden aan kinderen brengen we een ordening aan in de wereld om hen heen. 
Daarbinnen krijgen kinderen de ruimte om hun gang te gaan en te ontdekken. Bij rituelen en regels gaat 
het om vaste volgordes in bepaalde handelingen en gebeurtenissen, waardoor bekende patronen 
ontstaan.  
 
Pedagogisch medewerkers geven op een effectieve en positieve manier richting aan gedrag van kinderen 
op momenten dat zij niet in staat zijn om zelf hun gedrag te bepalen. Doel is veiligheid en daarbij 
overzicht en gezamenlijkheid, waarbij we positief gedrag belonen en negatief gedrag ombuigen.  
 

3.4 Praten en uitleggen 
Om kinderen emotioneel te ondersteunen, gebruiken de pedagogisch medewerkers taal om de gevoelens 
van de kinderen te benoemen. Wij laten de kinderen vaak en veel aan het woord en tonen zo respect 
voor hun wensen en ideeën.  
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Pedagogisch medewerkers gebruiken (beeld)taal om structuur te bieden. Het doel is contact hebben met 
elkaar en de wereld leren begrijpen. Zo wordt in de halve dagopvang veelal gewerkt met pictogrammen 
voor de dagindeling en emoties.  
 

3.5 Ontwikkeling stimuleren 
Het stimuleren van de ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van ons werk. We dagen kinderen uit om 
nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. We zorgen voor een goed voorbereide omgeving, zodat 
kinderen zich welkom voelen en worden geprikkeld om actief en zelfstandig te spelen. De pedagogisch 
medewerker kijkt, luistert en sluit aan op de interesses van de kinderen. Daarnaast wordt het spel verrijkt 
door verschillende activiteiten aan te bieden.  
 

3.6 Begeleiden van interacties 
Kinderen leren van elkaar en kunnen oefenen met verschillende rollen en sociale vaardigheden. Ze 
hebben plezier met elkaar, leren om te gaan met ruzies en vriendschappen te sluiten en dat is de 
toegevoegde waarde van de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers bevorderen actief positieve 
interacties tussen kinderen door situaties te creëren die dit gedrag uitlokken. Ook helpen pedagogisch 
medewerkers kinderen in het verwoorden van hun gevoelens en mening richting anderen en stimuleren 
zij vriendschappen.  
 
 

4. De groep 
 

4.1 Stamgroepen 
Bij KinderRijk worden kinderen opgevangen in stamgroepen (KDV en HDO) of basisgroepen (BSO). Elk 
kind heeft zijn eigen vaste stamgroep of basisgroep. Uitzonderingen zijn tijdelijk mogelijk. Een kind mag 
in twee stamgroepen geplaatst worden voor bepaalde tijd mits de einddatum duidelijk is. Ouders moeten 
hiervoor schriftelijk toestemming geven en er heeft vooraf eerst overleg plaats gevonden met de 
locatiemanager. 
 

4.2 Werkwijze, omvang en opbouw stamgroepen 
Bij KinderRijk worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 9 weken tot 13 jaar. Elk kind is gekoppeld 
aan maximaal drie pedagogisch medewerkers. Aan de 0-jarigen worden maximaal twee vaste 
pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze 
twee pedagogisch medewerkers werkzaam. 
 
Bij het KDV bieden wij dagopvang voor minimaal twee dagen per week. Wanneer er vraag is naar 
afname voor één dag per week is dit mogelijk met de kanttekening dat de pedagogisch medewerkers het 
welbevinden van het kind goed in de gaten zullen houden. Zo nodig adviseert de locatiemanager de 
ouders om in het belang van het kind de plaatsing uit te breiden. Op de HDO bieden wij halve dagopvang 
voor minimaal twee ochtenden en op de BSO voor minimaal één dag per week.  
 
Bij KinderRijk worden kinderen opgevangen in verticale- en horizontale groepen.  
 
Voor de groepsgrootte, leeftijdsopbouw en de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen en het 
aantal aanwezige pedagogisch medewerkers volgen wij de wettelijke regels. In de pedagogische 
werkwijze van de vestigingen is meer informatie over de groepen opgenomen, zoals de maximale 
groepsgrootte en de hoeveelheid aanwezige pedagogische medewerkers. Er staan nooit twee 
invalmedewerkers tegelijk op een groep, waar nodig wordt gewisseld met een vaste medewerker van een 
andere groep. 

 
4.3 Samenvoegen 

Bij KinderRijk zorgen we er altijd voor dat we kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden. Dit betekent 
dat elk kind geplaatst is in één vaste groep met bijbehorende vaste pedagogisch medewerkers. Het kan 
voorkomen dat groepen worden samengevoegd. Door het samenvoegen van groepen zorgen we ervoor 
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dat we niet afwijken van het vaste-gezichtencriterium. Uitgangspunten bij het samenvoegen van groepen 
zijn:  
 

 Elk kind heeft een vaste basisgroep; 
 Elk kind is gekoppeld aan maximaal drie pedagogisch medewerkers;  
 Bij samenvoegen van groepen wordt de leeftijdsopbouw en de beroepskracht-kindratio (BKR) 

gevolgd; 
 Elk kind heeft naast zijn stamgroep/basisgroep maximaal één andere basisgroep; 
 Ouders weten bij plaatsing van de samenwerking met een tweede groep; 

 

4.4 3-uursregeling 
Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang wijken wij af van de beroepskracht-kindratio (BKR) voor 
maximaal drie uur per dag. Tijdens deze uren, die niet aaneengesloten hoeven te zijn, kunnen wij minder 
pedagogisch medewerkers inzetten. Voorwaarde hiervoor is dat minimaal de helft van het op grond van 
de BKR vereiste aantal pedagogisch medewerkers wordt ingezet. 
Iedere locatie vult de 3-uursregeling op eigen wijze in, afgestemd op dat wat het beste bij de locatie past. 
In de pedagogische werkwijze van de locatie is 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 wordt door de locatiemanager actief gecommuniceerd naar alle 
ouders en de oudercommissie.  
 

4.5 Vierogen- en orenprincipe 
Een pedagogisch medewerker is in principe niet alleen met één of meerdere kinderen, zonder gezien of 
gehoord te worden door iemand anders. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. Onze locaties zijn zoveel 
mogelijk transparant ingedeeld, zodat er zoveel mogelijk zicht is op de groepen. 
Op locatieniveau is in de pedagogische werkwijze en/of de werkwijze veiligheid en gezondheid uitgewerkt 
hoe aan het vierogen- en orenprincipe wordt voldaan . 
 

4.6 Vaste gezichtencriterium 

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 kindaantal 
dagelijks met drie medewerkers wordt gewerkt, kunnen het er ook drie zijn.   
Voor kinderen van 1 jaar en ouder zijn er per week maximaal drie vaste gezichten aan een kind 
toegewezen. Mocht er een groep zijn waarin vanwege het kindaantal dagelijks met drie medewerkers 
wordt gewerkt, kunnen het er ook vier 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. 
 

4.7 Aanvraag incidentele extra dag(en) 
Indien een ouder incidenteel opvang wenst op een andere dag of het kind een keer een extra dag wil 
brengen, dan kan dit via de ouderapp worden aangevraagd. Indien dit mogelijk is, krijgt de ouder een 
bericht. Er wordt rekening gehouden met het aantal aanwezige kinderen en de beroepskracht-kindratio. 
Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat een kind incidenteel op een andere groep 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 stamgroep dat de ouder toestemming moet 
geven. 
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5. De organisatie 
 

5.1 Investeren in kwaliteit 
Onze kracht zit in onze medewerkers. Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van 
persoonlijke en sociale competenties en het samen vormgeven aan regels, normen en waarden zijn de 
basis van ons pedagogisch beleid. Hierbij spelen onze medewerkers een belangrijke rol. Zij zijn goed 
opgeleid en doorlopen daarnaast een uitgebreid scholings- en opleidingsprogramma. Hun kennis en 
ervaring groeit en hun deskundigheid blijft up-to-date. Naast onze jarenlange ervaring en opgebouwde 
kennis laten wij ons inspireren door het gedachtegoed van onze pedagogische inspiratoren en recente 
wetenschappelijke inzichten. 
 
Onze afdeling pedagogiek en kwaliteit verbindt de pedagogische wetenschap aan de praktijk en toetst 
met behulp van audits gebaseerd op de NCKO-Kwaliteitsmonitor de pedagogische kwaliteit op elke 
groep. Onze pedagogisch coaches ondersteunen en adviseren de pedagogisch medewerkers in het 
verbeteren van de pedagogische kwaliteit van hun dagelijks werk. Hiervoor zetten zij diverse 
coachingsvormen in, zoals coaching on the job, het doen van observaties en het voeren van individuele 
en groepsgesprekken.  
 
Op een aantal locaties werkt een senior pedagogisch medewerker. De senior pedagogisch medewerker 
werkt samen met de leidinggevende en verricht ondersteunende werkzaamheden op het gebied van 
kennisoverdracht, voorbeeldgedrag, signalering en communicatie op pedagogisch inhoudelijke 
onderwerpen.  
 

5.2 Inzet beroepskrachten in opleiding  
Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van stagiairs op zowel mbo- als hbo-niveau en zijn een 
erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij bevoegd zijn om op te treden als leerbedrijf in de opleiding voor het 
beroep van pedagogisch medewerker. Het opleiden van stagiairs is voor ons een manier om bij te dragen 
in de groei van KinderRijk met behoud van kwaliteit.  
 
De stagiairs volgen over het algemeen opleidingen die kwalificeren tot het werken als pedagogisch 
medewerker in de kinderopvang. Elke stagiair wordt begeleid door een vaste pedagogisch medewerker, 
die is opgeleid in het begeleiden van stagiairs. De werkbegeleider ziet er op toe dat de stagiair de 
stageopdrachten regelmatig en volgens plan kan uitvoeren, bespreekt de resultaten daarvan met de 
stagiair op een vastgesteld tijdstip en informeert de locatiemanager over de voortgang van de stage. 
Indien nodig en op cruciale momenten tijdens de stage (bijv. tussentijdse of eindevaluaties) zal een 
gesprek plaatsvinden tussen stagiair, werkbegeleider en leidinggevende. Daarbij is veelal ook de 
stagebegeleider van de opleiding aanwezig. 
 
We bieden stageplekken aan voor studenten die de Beroepsopleidende Leerweg volgen (BOL) en voor 
studenten die de Beroepsbegeleidende Leerweg volgen (BBL). Bij de BOL is de stagiair tenminste één 
dag per week bezig in de praktijk, de overige dagen worden op school doorgebracht. Bij de BBL is de 
stagiair in ieder geval drie dagen per week bezig in de praktijk.  
 
Daarnaast kan het voorkomen dat een student van andere opleidingen stage loopt op een van de 
KinderRijk locaties. Denk hierbij aan de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (mbo niveau 2), universitaire 
onderzoekstages of de opleiding vmbo kader.  
Deze studenten zijn altijd boventallig aanwezig op locatie. De taken op de locaties richten zich vooral op 
ondersteunende en licht organisatorische taken. De pedagogisch medewerkers richten zich op de 
verzorging, de ontwikkellijnen, het opvoeden en observeren van kinderen en het voeren van gesprekken 
met ouders. De studenten houden zich vooral bezig met de randvoorwaarden in de opvang. Deze 
stagiairs worden begeleid door een pedagogisch medewerker en of, indien relevant, door een gastvrouw 
of de locatiemanager. 

  

https://www.kinderrijk.nl/gedachtengoed/
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KinderRijk biedt tevens de mogelijkheid voor het volgen van een Eerder Verworven Competenties traject 
(EVC). De toekomstige pedagogisch medewerker beschikt al over de benodigde competenties, 
bijvoorbeeld door gewerkt te hebben als gastouder of op een andere wijze groepen kinderen begeleid te 
hebben. Het enige dat ontbreekt is het diploma. Tijdens de EVC-procedure maakt de medewerker kennis 
met onze organisatie en bouwt intussen een portfolio op waarin de competenties worden vastgelegd. 
Wanneer het traject is afgerond, beschikt de pedagogisch medewerker over de juiste kwalificaties.  
 
 

5.3 Screening nieuwe medewerkers 
We houden minimaal twee gesprekken met sollicitanten en doen een referentiecontrole. Ook maken wij 

gebruik van de mogelijkheid om een sollicitant een dag proef te laten draaien. In het 
arbeidsvoorwaardengesprek nemen we de gedragscode en het Protocol kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang door en nieuwe medewerkers tekenen ervoor dat zij 
zich hiernaar zullen gedragen. Een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht om aan het 
werk te kunnen gaan in de kinderopvang. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de medewerker 
via het Personenregister Kinderopvang gekoppeld aan KinderRijk, waarna een continue screening 
plaatsvindt. 
 

6. Verschillende werksoorten 
 
Elke leeftijdsperiode brengt speciale ontwikkelingstaken met zich mee. Bij KinderRijk begeleiden wij 
kinderen bij het doorlopen van deze taken. Kinderen ontwikkelen zich op de eerste plaats lichamelijk 
steeds verder, maar ook vanuit de maatschappij zijn er verwachtingen over hoe kinderen zich dienen te 
gedragen. Het gaat hierbij om motorische, emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden, die steeds 
complexer worden naarmate kinderen ouder worden.  
 
Wij vinden dat kinderen krachtig en competent zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingszin 
maakt dat zij creatief zijn en kennis ontwikkelen. Vanaf de geboorte zijn kinderen gericht op het maken 
van contact met andere mensen. Wij geven kinderen veel persoonlijke aandacht en de ruimte om in hun 
eigen tempo hun ontwikkelingstaken te volbrengen.  
 
Wij vangen kinderen op binnen drie werksoorten; het kinderdagverblijf, de halve dag opvang (voor 
peuters) en de buitenschoolse opvang. Iedere locatie heeft zijn eigen pedagogische werkwijze. Deze is 
per locatie terug te vinden op onze website, www.kinderrijk.nl. 

 
6.1 Het kinderdagverblijf 

Binnen het kinderdagverblijf worden kinderen opgevangen vanaf negen weken tot vier jaar. De opvang 
vindt in principe plaats in verticale groepen (0-4 jaar).  

 
6.1.1 0-2 jarigen  

Kinderen onder de twee jaar ontdekken de wereld voor het eerst. Voor hen is alles nieuw en gebeuren er 
onverwachte dingen.  

 
Emotionele ontwikkeling  
Eén van de belangrijkste ontwikkeltaken op deze leeftijd is de hechting aan een of meerdere 
ouder(s)/opvoeder(s). Kinderen die veilig gehecht zijn, gebruiken de ouder/opvoeder als veilige basis 
voor het ontdekken van de wereld. Wij zorgen ervoor dat baby’s een vaste mentor hebben en dat de 
dagindeling op de groep afgestemd is met thuis.  

 
  

http://www.kinderrijk.nl/
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Motorische ontwikkeling 
In de eerste twee jaar verloopt de motorische ontwikkeling in een razendsnel tempo. Kinderen leren 
objecten vast te pakken, te rollen, gaan zitten, kruipen, lopen en klauteren. Hierdoor kunnen zij de 
omgeving steeds beter verkennen en gebruiken. Wij helpen baby’s hierbij door hen de ruimte en 
gelegenheid te geven, bijvoorbeeld door hen af te schermen van de rest van de groep, waardoor baby’s 
ongestoord en veilig kunnen oefenen met rollen en tijgeren.  

 
Sociale ontwikkeling 
Jonge kinderen zijn in eerste instantie op zich zelf gericht, maar krijgen steeds meer aandacht voor de 
wereld om hen heen. Kinderen gaan steeds meer naast elkaar spelen en kijken graag naar andere 
kinderen. Wij ondersteunen dit proces door gezamenlijke activiteiten te organiseren of door kinderen te 
betrekken bij het spel van andere kinderen. Een voorbeeld is samen met een baby naar het spel van 
oudere kinderen te kijken en te benoemen wat er gebeurt.   
 
Cognitieve ontwikkeling 

In de eerste twee jaar neemt de taalontwikkeling een enorme vlucht, zowel het passieve taalgebruik (wat 
een kind begrijpt) als het actieve taalgebruik (wat een kind zegt of gebaart). Door onder andere het 
benoemen van gebeurtenissen, het voorlezen en het zingen van liedjes wordt de taalontwikkeling verder 
gestimuleerd.  

 
6.1.2 2-4 jarigen 

Vanaf ongeveer twee jaar gaan kinderen steeds duidelijker beseffen dat zij zelf dingen kunnen 
veroorzaken. Peuters ontdekken dat zij een eigen persoon zijn en leren hoe de wereld in elkaar steekt.  
 
Emotionele ontwikkeling 
Kinderen tussen de twee en vier jaar gaan hun grenzen aftasten, maar kunnen tegelijkertijd nog niet altijd 
woorden geven aan hun emoties. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen hierbij, door de 
emoties te benoemen. Een voorbeeld zijn de emotie-pictogrammen op de groep, die een kind kan 
aanwijzen.  

 
Motorische ontwikkeling 
Zelfstandigheid gaat een belangrijke rol spelen in het leven van een 2-4 jarige. Zelf met bestek eten, zelf 
aan- en uitkleden, zindelijkheid, allemaal vaardigheden waarmee geoefend moet worden. Wij 
ondersteunen deze ontwikkeling door peuters veel ruimte te geven om te oefenen met deze 
vaardigheden. Vies worden en fouten maken mag bij ons.  
 
Sociale ontwikkeling 
In deze leeftijdsfase leren kinderen om te gaan met leeftijdsgenoten. Ze leren samen spelen, initiatief te 
nemen, voor zichzelf op te komen en iets te delen. De pedagogisch medewerker ondersteunt dit door 
activiteiten aan te bieden die gericht zijn op samenwerking, zoals samen een spelletje doen.  
 
Cognitieve ontwikkeling 
De woordenschat van kinderen breidt zich verder uit in deze fase. De zinnen worden langer en 
complexer. Bijvoorbeeld door het werken met thema’s wordt de taalontwikkeling door de pedagogisch 
medewerker verder gestimuleerd. Kinderen ontwikkelen op deze leeftijd eigen talenten en hebben de 
drang om te onderzoeken. Wij bieden peuters naast groepsactiviteiten ook veel ruimte voor zelfstandige 
activiteiten.  

 
6.2 Buitenschoolse Opvang 

Kinderen tussen 4 en 12 jaar worden na schooltijd, op roostervrije dagen en in de schoolvakanties 
opgevangen op onze buitenschoolse opvanglocaties. Hier spelen kinderen in vertrouwde en veilige 
groepen met leeftijdsgenoten.  
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6.2.1 4 tot 8-jarigen 
Wij begeleiden de ontwikkeling van de jongste groep kinderen op de BSO door hen individuele aandacht 
te geven. We zien elke dag als een magische ontdekkingstocht, net als de kinderen dat doen. Samen met 
hen ontdekken wij steeds weer iets nieuws. We ondernemen zoveel mogelijk activiteiten. Het is fijn om te 
ontdekken waar je goed in bent en waar je veel plezier aan beleeft. Is het theater, muziek, natuur, of houd 
je van techniek of sport? We verzinnen verschillende sprankelende thema’s en stoere activiteiten met de 
kinderen om hen op een speelse manier uit te dagen hun grenzen te verleggen.  
 
Emotionele ontwikkeling  
Kleuters hebben een hele eigen kijk op de wereld. Zij leven in een magische wereld waar werkelijkheid en 
fantasie door elkaar heen lopen. Voor kleuters die net naar school gaan hebben wij extra aandacht voor 
een goede wenperiode, in een tijd waar alles voor hen even op zijn kop staat. 
 
Motorische ontwikkeling 
In deze leeftijdsfase gaan kinderen hun motorische vaardigheden steeds verder ontwikkelen. Wij helpen 
hen hierbij door spelvormen aan te bieden waardoor kinderen spelenderwijs hun vaardigheden steeds 
meer verfijnen. 
 
Sociale ontwikkeling 
Op deze leeftijd worden de eerste echte vriendschappen gesloten. Kinderen zijn steeds beter in staat om 
zich in te leven in anderen, voor zichzelf op te komen en te onderhandelen.  
 
Cognitieve ontwikkeling 
De jongste groep kinderen op de BSO is veel bezig met het leren van nieuwe (schoolse) vaardigheden. 
Op de BSO kunnen kinderen spelenderwijs verder oefenen met wat zij op school hebben geleerd.  
 

6.2.2 8+ kinderen 
Wij geven oudere kinderen binnen de BSO veel ruimte om hun eigen interesses en talenten te 
ontdekken. De pedagogisch medewerker zorgt voor een goed evenwicht tussen activiteiten en ruimte 
voor vrij spel en laat de keuze bij de kinderen. 
 
Emotionele ontwikkeling  
Kinderen van 8 jaar en ouder krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en ontwikkelen een eigen mening. 
Ook lukt het beter om eigen gevoelens te benoemen en impulsen te beheersen. Wij luisteren naar 
kinderen en geven hen de ruimte om hun mening te delen.  
 
Motorische ontwikkeling 
Kinderen op deze leeftijd hebben een goede hand-oog-coördinatie en hebben de meeste vaardigheden 
goed onder de knie. De pedagogisch medewerker zorgt voor uitdagende activiteiten waardoor kinderen 
op deze leeftijd blijven bewegen.  
 
Sociale ontwikkeling 
Bij kinderen van 8 jaar en ouder gaat de groep een steeds grotere rol spelen. Ze zijn bezig met het sluiten 
en onderhouden van wederkerige vriendschappen en kunnen eenvoudige conflicten oplossen. 
 
Cognitieve ontwikkeling 
In deze leeftijdsfase gaan kinderen steeds meer abstract denken. Het lukt hen beter om een plan te 
bedenken en dit ook uit te voeren en bij te stellen. Kinderen hebben een actieve bijdrage aan de 
(mid)dagindeling op de groep.  
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6.3 De halve dagopvang (HDO) 
Binnen KinderRijk zijn er halve dagopvang (HDO) locaties. We bieden hier 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 16 
kinderen per dag opvangen door twee pedagogisch medewerkers.  
 
Wij bieden op de HDO-locaties een peuterprogramma: een laagdrempelige- en voorschoolse 
basisvoorziening in de woonomgeving van de kinderen. De HDO heeft als doel kinderen voor te bereiden 
op de basisschool. Kinderen met verschillende achtergronden komen hier twee of meer ochtenden per 
week om samen te spelen met leeftijdsgenootjes. Ze leren via spel te ontdekken, oefenen de taal en 
raken bekend met normen en waarden. Het is vaak de eerste plek waar kinderen samen spelen en leren 
in een groep.  
 
De kern van het peuterprogramma dat wij bieden is een uitdagende speel- en leeromgeving. Op een 
aantal locaties is sprake van samenwerking met het basisonderwijs. Middels intensief overleg over het 
programma, en de kinderen in het bijzonder, komen wij tot een doorgaande ontwikkelingslijn. Op deze 
wijze verloopt de overstap van opvang naar onderwijs als vanzelfsprekend, zowel voor de kinderen als de 
ouders.  
 
Pedagogisch hoofddoel 
Het pedagogische hoofddoel is dat kinderen goed voorbereid zijn op hun start op de basisschool. Ze 
voelen zich veilig in een schoolse situatie, beschikken over de benodigde cognitieve vaardigheden, 
herkennen het schoolritme en houden zich aan de schoolregels.  
 
Doelen peuterprogramma 
Binnen het peuterprogramma ligt focus op de vier onderstaande ontwikkelingsgebieden:  

1. Taal- en communicatieve ontwikkeling: 
 Breidt passieve en actieve woordenschat uit; 
 Kan eenvoudige instructies begrijpen en uitvoeren; 
 Beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen, boeken en rijmpjes. 

2. Cognitieve ontwikkeling, in het bijzonder ontluikende rekenvaardigheden: 
 Speelt in situaties waarin basisaspecten van lengte, gewicht, inhoud, geld en tijd aan de orde 

komen; 
 Verkent de indeling en het verloop van de dag en gebruikt de namen voor de verschillende 

momenten van de dag; 
 Toont interesse in cijfers; 
 Herkent en benoemt vormen en kleuren. 

3. Motorische ontwikkeling: 
 Speelt in verschillende ruimtes die uitdagen tot springen, rennen, glijden en dansen; 
 Ontwikkelt de fijne motoriek door het spelen met fijner materiaal als potlood, blokjes en 

puzzels, het zelf smeren van de boterham en het omslaan van een bladzijde in een boek; 
 Leert de wereld om zich heen ontdekken door te ruiken, proeven, voelen en luisteren. 

4. Sociale ontwikkeling: 
 Voelt zich op zijn/haar gemak in de eigen groep en durft te experimenteren om grenzen te 

ontdekken; 
 Probeert met andere kinderen te spelen, kan al een beetje met andere kinderen delen; 
 Heeft plezier in het kennismaken met nieuwe dingen.  
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7. Speciale thema’s  
 

7.1 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  
Op de halve dagopvang (HDO) locaties werken we met een programma voor Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE), zoals Onderbouwd, Uk & Puk en Peuterplein. Een VVE-programma is er op gericht om 
onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen door kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de start op de basisschool. Elk VVE-programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met 
speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Ook binnen onze VVE-locaties staat het spelend leren 
centraal waarin de verschillende ontwikkelingsgebieden een duidelijke plek hebben binnen het vaste 
dagritme.  
 
Onze VVE-geschoolde pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan een rijke en voorbereide 
leeromgeving. De hoeken, zoals de bouwhoek, de leeshoek, de verkleedhoed en het atelier, hebben 
materialen die uitdagen tot (samen)spel. Zowel de hoeken als de materialen zijn voorzien van labels in de 
vorm van tekeningen, foto’s, pictogrammen en woorden. Zo kunnen de kinderen zelf de materialen 
vinden, pakken en weer opruimen. 
 
Een belangrijk onderdeel van het werken met een VVE-programma is het volgen van de kinderen en het 
actief betrekken van de ouders daarbij, zodat ook thuis de ontwikkeling van de kinderen wordt 
gestimuleerd. De samenwerking met scholen en samenwerkingspartners die zich bezig houden met de 
zorg om de kinderen is eveneens van groot belang.  

 
7.2 Kinderparticipatie 

Voor ons betekent kinderparticipatie alle kinderen een stem geven in zaken die hen direct aangaan, zoals 
het programma, de inrichting en groepsregels. Door een open houding, gericht op de initiatieven, 
meningen en ideeën van de kinderen, geven onze pedagogisch medewerkers hen zo veel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid over belangrijke dingen die de groep aangaan. 
 
Kinderparticipatie is een essentieel onderdeel van de opvoeding en levert een belangrijke bijdrage aan de 
sociale competenties van kinderen:  

 Kinderen die mogen meedenken en meebeslissen, leren nadenken over wat zij zelf willen. Zij 
leren om een eigen mening te vormen en deze te verwoorden en te beargumenteren. Ook 
leren zij dat anderen een eigen mening kunnen hebben.  

 Via kinderparticipatie leren kinderen al op jonge leeftijd om initiatieven te nemen, hun mening 
kenbaar te maken, te luisteren naar anderen, te overleggen, te onderhandelen en 
compromissen te zoeken. Ze leren zich te verplaatsen in anderen en wat het betekent om 
samen besluiten te nemen. Ze ervaren wat het betekent om onderdeel te zijn van een 
democratische maatschappij. 

 Als kinderen ervaren dat zij invloed hebben op anderen, dat hun mening er toe doet en dat er 
naar hen geluisterd wordt, dan ontwikkelen zij een positief zelfbeeld. Hun zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid groeit.  

 Als kinderen hun eigen programma, inrichting en groepsregels mogen vormgeven, dan wordt 
de groep een hechte leefgemeenschap. Zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers 
nemen initiatieven en voelen zich verantwoordelijk voor een leuke dag in een prettige groep.  

 
Kinderparticipatie kan bij elke leeftijd worden ingezet. Wij betrekken kinderen zo vroeg mogelijk bij de 
inrichting van de ruimtes, het aanschaffen van speelgoed en de organisatie van activiteiten. Wij laten 
kinderen zelf aan het woord, stimuleren elk kind om een eigen mening te vormen en hiervoor uit te 
komen. Bij de kinderen van 2 tot 8 jaar vinden wij het vooral belangrijk om hun mening en wensen te 
horen en zetten wij kinderparticipatie in als middel om hen meer vrije keuze te geven om te kunnen doen 
wat zij willen. Bij de 8+ kinderen zijn wij meer gericht op het geven van zo veel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid aan de kinderen, op basis van vertrouwen. Op een aantal 8+ buitenschoolse opvang 
locaties is een zogenaamde kinderraad ingesteld waar kinderen meepraten over de groepsregels, de 
inrichting en spelmaterialen en de activiteiten.  
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7.3 Multimedia 

Kinderen groeien op in een steeds digitaal wordende wereld. Multimedia, waaronder gamen, internetten, 
lezen en tv-kijken, zijn niet langer weg te denken uit ons leven. Wij vinden het belangrijk om hier op een 
bewuste en verantwoorde manier mee om te gaan en zetten het daar in waar het waardevolle toevoeging 
en/of ondersteuning kan zijn aan het aanbod. Het is geen vervanging voor andere (spel)activiteiten.  
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar worden multimedia, met uitzondering van lezen, niet structureel ingezet. 
Het gebeurt op incidentele basis en wordt altijd goed begeleid. Het persoonlijke en sociale contact staat 
voorop. 
 
Voor de kinderen van 4 tot 13 jaar zijn multimedia opgenomen in het reguliere activiteitenaanbod. Naast 
het genieten en ontdekken van de vele mogelijkheden vinden wij het belangrijk dat de kinderen leren hoe 
ze multimedia op een goede manier kunnen gebruiken. Net als bij andere activiteiten wordt er over 
gesproken, worden er duidelijke afspraken gemaakt en regels opgesteld.  
 
Bij ons staat het plezier en het genieten van de mogelijkheden die multimedia bieden voorop. Naast 
plezier en ontspanning zien wij de positieve effecten die het kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. 
Dit hangt onder meer af of het goed is afgestemd op de leeftijd, de ontwikkelingsfasen en 
belevingswereld van kinderen.  
 
Om multimedia zo efficiënt en veilig mogelijk in te kunnen zetten is het van belang dat onze pedagogisch 
medewerkers mediawijs zijn. Zij volgen hiervoor workshops en trainingen.  
 
Op de buitenschoolse opvang maken de medewerkers afspraken met de kinderen over de aard en duur 
van multimediagebruik. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de afspraken worden 
nagekomen en leggen ze uit aan de kinderen en de ouders.  
 

7.4 Een speelrijke omgeving, binnen en buiten 
Spelen is voor kinderen de manier om grip te krijgen op hun omgeving, ook voor de allerkleinsten. Het is 
daarom zo belangrijk dat zij alle ruimte krijgen om te onderzoeken, te ontdekken en te spelen. Het is hun 
manier om de wereld te verkennen en hun eigen leefwereld te vergroten. Wij zien spelen als een 
essentieel onderdeel van de ontwikkeling en besteden veel aandacht aan alle binnen- en buitenruimtes, 
waar volop gespeeld kan worden. De ruimtes bieden voldoende rust én uitdaging en prikkelen 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 eigen groepsruimte, de basis voor elk kind, zijn er ruimtes die gebruikt 
kunnen worden als atelier, speellokaal of theater. Hier kunnen kinderen hun eigen talenten verder 
ontwikkelen en elkaar ontmoeten. 
 
Onze locaties zijn ruim van opzet en bieden veel transparantie. Doorkijkjes naar andere groepen en naar 
buiten verruimen de blik van de kinderen en halen de wereld van buiten naar binnen. De ruimtes zijn 
dusdanig ingericht dat kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen en de weg kunnen vinden. Ze maken 
zoveel mogelijk zelfstandig en vrij gebruik van het gebouw en de omgeving; dat maakt kinderen 
competenter. 

  

7.5 Een voorbereide omgeving 
Meerdere keren op een dag wordt het speelmateriaal klaargezet om mee aan de slag te gaan. Alles staat 
uitnodigend op ooghoogte, zodat kinderen gemakkelijk kunnen kiezen wat ze gaan doen. Het bevordert 
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en stimuleert de creativiteit.  
 
Er is een grote variatie aan speel- en ontwikkelingsmogelijkheden die aansluit bij de diverse leeftijds- en 
ontwikkelingsfasen en interesses van kinderen. Het aanwezige basismateriaal lokt verschillende soorten 
activiteiten uit, zoals constructiespel, cognitief spel, motorisch spel en rollenspel. Daarnaast is er veel 
materiaal dat op meerdere manieren kan worden gebruikt om de fantasie te stimuleren en niet al het 
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speelmateriaal komt uit de winkel of is als speelgoed ontworpen. Het gaat om kosteloos materiaal en 
huishoudelijke voorwerpen, die de moeite van het ontdekken waard zijn. Het is veilig spelmateriaal dat 
gemakkelijk hanteerbaar is en beschikbaar is in verschillende vormen en kleuren. Het geeft ruimte aan de 
initiatieven van kinderen en stimuleert hen om hun eigen spel te kunnen ontdekken. Zo kunnen 
legoblokjes best ‘groenten’ worden in de poppenhoek.  
 

7.6 Elke dag naar buiten 
Bij ons gaan alle kinderen elke dag naar buiten, wat voor weer het ook is. Op de meeste locaties hebben 
we bijzondere natuurspeelplaatsen ingericht, met zand, stenen, hout, waterbanen, planten, schelpen, 
moestuinen en nog veel meer. Het is een uitdagende omgeving die uitnodigt tot avontuurlijk en 
fantasierijk spel. Elke leeftijd vraagt om een eigen inrichting van de buitenruimte. Voor de kleineren is er 
aandacht voor veilig ontdekken en verkennen van de eigen grenzen, de groteren hebben meer uitdaging 
nodig. Op de BSO is er veel aandacht voor sport en spel. 
 
Onze binnen- en buitenruimtes zijn ingericht volgens het beleid uitgangspunten huisvesting. Het beleid is 
gebaseerd op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en de visie van onze pedagogen, Malaguzzi 
en Pikler. 

 
7.7 In- en externe zorgstructuur 

Bij ons is elk kind welkom. Voor een kind met een beperking, een achterstand of ziekte is het een 
voorwaarde dat ons aanbod een meerwaarde heeft, onze pedagogisch medewerkers voldoende 
handvatten hebben om de gewenste (extra) ondersteuning te bieden en dat de plaatsing geen nadelige 
gevolgen heeft voor de groep. Bij aanmelding wordt in overleg met de ouders een zorgvuldige afweging 
gemaakt of plaatsing reëel is. Indien nodig worden er extra gespreksmomenten ingepland.  
 

7.8 Ontwikkelings- en/of gedragsproblemen 

Bij het constateren/vermoeden van ontwikkelings- en/of gedragsproblemen gaan we altijd in gesprek met 
de ouders waarbij we ons in eerste instantie richten op het zoeken van oplossingen binnen ons aanbod, 
Er wordt een plan van aanpak opgesteld dat regelmatig geëvalueerd wordt met de ouders, en waar 
nodig, bijgesteld. Eventuele contacten met externe deskundigen lopen altijd via de ouders.  
Mochten alle inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden en het duidelijk worden dat het kind 
professionele hulpverlening nodig heeft, die wij niet bieden, dan wordt er een nieuw plan van aanpak 
opgesteld. Wij verwijzen de ouders door naar externe deskundigen, zoals het Ouder- en Kind Team 
(OKT) in Amsterdam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Amstelveen. 
 

7.9 Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag 
We werken volgens het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag binnen de 
kinderopvang (meldcode kindermishandeling). Dit protocol geeft duidelijkheid hoe te handelen wanneer 
er een vermoeden is van kindermishandeling, huiselijk geweld of grensoverschrijdend gedrag. Er zijn drie 
routes: de eerste route geeft aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk 
geweld of kindermishandeling. De tweede route laat zien hoe te handelen bij vermoedens van een 
geweld- of zedendelict door een medewerker. De derde route geeft aan hoe te handelen wanneer er 
sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Het werken volgens dit 
protocol is verplicht voor alle beroepskrachten binnen de kinderopvang. 
 

7.10 Gedragscode 
In de gedragscode, die van toepassing is op al onze medewerkers, staat duidelijk beschreven wat wij van 
hen verwachten en binnen welke kaders gehandeld mag worden. Het is een middel om de kwaliteit van 
ons werk te bewaken en te vergroten. Daarnaast heeft het een functie in het voorkomen van ongewenst 
gedrag en het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen, niet alleen ten aan zien van de 
uitoefening van ons beroep, maar ook ten aanzien van de omgang tussen medewerkers onderling.  
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8. Voeding 
 

8.1 Gezond, samen en lekker 
Bij ons gaat gezonde voeding niet alleen over wat er daadwerkelijk op het bord ligt, het gaat ook over 
opvoeding: kinderen echt geïnteresseerd maken voor gezond eten. Daarom eten en drinken we gezellig 
samen aan een gedekte tafel. De kinderen eten, benoemen de kleuren, vormen en namen van de 
groenten en fruit en proeven veel verschillende smaken. Er mag met fantasie met voeding omgegaan 
worden, waarbij kinderen respectvol met voeding en met elkaar omgaan. Het past bij onze visie op 
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 over voor diverse andere 
activiteiten. 
 
Indien een kind geen honger of dorst heeft, wordt het op een creatieve wijze gestimuleerd of we proberen 
het op een later moment opnieuw. Bij zorgen nemen we hierover contact op met de ouders.  
 

8.2 Gevarieerde etenswaren 
De nadruk in ons voedingsbeleid, gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum, ligt ook op 
variatie in het assortiment, en meer groenten en fruit. Met de jongste kinderen maar zeker ook bij de 
BSO-locaties is het een uitdaging om met de kinderen op zoek te gaan naar gezonde, leuke voeding: 
kennis en experimenteren. De leeftijd van de kinderen speelt hierbij ook een belangrijke rol. 
 
Omdat ze veel bewegen, hebben kinderen daarnaast ook beperkt suiker en vetten nodig. Tijdens de 
broodmaaltijd bieden we daarom bijvoorbeeld volkorenbrood, appelstroop, vlees en pindakaas 
aan. Daarnaast is er yoghurt, muesli, humus en vis.  
 

8.3 Warme lunch op het kinderdagverblijf 
Op onze kinderdagverblijven bieden we op wisselende dagen in de week een warme vegetarische lunch. 
Op de overige dagen wordt de broodmaaltijd aangeboden. Het grootste voordeel van de warme lunch is 
dat kinderen, doordat ze anderen zien eten, zelf ook sneller een hapje proeven.  
De warme maaltijden worden altijd bereid met verse, pure ingrediënten. Hierdoor hebben kinderen hun 
portie vitamines en groentes al binnen.  
 

8.4 Drinken 
Tijdens de gezamenlijke momenten drinken de kinderen water, melk en thee. Het drinken van water kan 
op elk moment van de dag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren water te drinken als ze dorst 
hebben en stimuleren dit, zeker op warme dagen. 
 

8.5 Voedingsmiddelen op verzoek van ouders 
Het kan voorkomen dat kinderen bepaalde voedingsmiddelen om welke reden dan ook niet kunnen 
nuttigen, denk aan allergieën en principiële overwegingen. Hierover maakt de pedagogisch medewerker 
afspraken met ouders en kinderen. Indien een kind voedingsmiddelen krijgt die niet in ons assortiment 
zitten, dan nemen ouders dit zelf mee.  
Bij ernstige allergieën met grote risico’s, zoals voor pinda’s, kan worden besloten een product helemaal 
niet aan te bieden op de groep.  
 

8.6 Traktaties en feesten 
Bij feestjes leggen wij de nadruk op het ritueel en zorgen we voor gezonde traktaties. Dit zijn traktaties 
zonder toegevoegde suiker en met geen tot matig zout en vet. 
 
 

  

http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.kinderrijk.nl/wp-content/uploads/2016/06/voeding_standaard_assortiment.pdf
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9. Vooruitblik 
 

9.1 Seksuele opvoeding en ontwikkeling  
Wij bieden kinderen een vertrouwde en veilige omgeving waarbij plezier voorop staat. Van daaruit kunnen 
kinderen zich verder ontwikkelen. Een belangrijk ontwikkelgebied is seksualiteit. Kinderen ontdekken het 
eigen lichaam en daarbij behorende gevoelens en stellen vragen. Wij vinden het belangrijk dat onze 
pedagogisch medewerkers de kinderen hierbij zo goed mogelijk begeleiden. Het vastleggen hiervan in 
beleid, heeft de komende periode onze aandacht. Hierin zullen wij pedagogisch medewerkers handvatten 
bieden die hen ondersteunen in het respectvol en op positieve wijze begeleiden van kinderen in hun 
seksuele ontwikkeling. 
 

9.2 DoenKids  
Kinderen ontwikkelen zich door spelend te leren. Dit is mogelijk door begeleiding van professionals, onze 
pedagogisch medewerkers. Het aanbieden en begeleiden van activiteiten is een belangrijk onderdeel van 
werken bij KinderRijk. 
Ter ondersteuning zetten we een digitaal programma in: DoenKids. Het programma kan gebruikt worden 
voor: 

 Ondersteuning tijdens de brainstorm over te organiseren activiteiten; 
 Maken van activiteitenprogramma; 
 Tonen van activiteitenprogramma aan kinderen en ouders; 
 Plek om activiteiten met locaties onderling te delen; 
 Mogelijkheid om interne en externe docenten/aanbieders te boeken voor grotere activiteiten.  

 

 9.3 Internationalisering  
Wij zien in toenemende mate dat onze doelgroep internationaliseert. Bij kinderopvang leidt dit tot 

diversiteit in verwachtingen op gebieden als opvoeding en cultuur. Om goed in te spelen op de 

socialisatie van de kinderen in de groep en op de communicatie en afstemming met de ouders, wordt er 

binnen KinderRijk gewerkt met een intercultureel coach. De intercultureel coach wordt ingezet op 

specifieke interculturele vraagstukken waarbij de coach zich richt op het bevorderen van interculturele 

sensitiviteit en wederzijds begrip tussen ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen. 

 

9.4 Teamkleding 
Uit ons klanttevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat ouders de herkenbaarheid van de 
medewerkers belangrijk vinden. Met teamkleding zijn medewerkers zichtbaar en herkenbaar voor 
kinderen, ouders en externen. De komende periode heeft het volledig implementeren en evalueren van 
de teamkleding onze aandacht. 
 

9.5 Digitalisering 
KinderRijk is constant op zoek naar manieren om processen efficiënter te maken, onder andere door 
deze te digitaliseren. Inmiddels is er een ouderapp waardoor het contact met ouders nog beter verloopt, 
maar ook interne processen zoals de audits zijn inmiddels gedigitaliseerd.  De komende periode heeft het 
verder digitaliseren van processen onze aandacht.   
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Tot slot 
 

Onderstaande documenten zijn genoemd in het pedagogisch beleid van KinderRijk. Deze werkinstructies 

en beleidsstukken zijn inzichtelijk voor alle medewerkers van KinderRijk. Ouders kunnen inzage krijgen in 

deze interne documenten via de locatiemanager van de vestiging van hun kind. 

 

10.10.30.03 werkinstructie kindoverdracht 
10.10.30.03a werkinstructie kindoverdracht HDO 
10.10.30.06 formulier kindoverdracht 
10.10.30.07 formulier kindoverdracht HDO 
10.05.10.02 pedagogisch handelen medewerker BSO 
10.05.10.49 pedagogisch handelen medewerker KDV 
10.05.05.10 computer- en internetbeleid BSO 
45.05.08 uitgangspunten huisvesting 
30.15.15 beleid gedragscode 
10.10.05.21 werkinstructie ontwikkelings- en-of gedragsproblemen 
30.30.12 beleid beroepspraktijkvorming 
10.10.05.30 werkinstuctie meldcode kindermishandeling 
10.25.10.09 overzicht standaard assortiment voeding 

 

Op de website van KinderRijk (www.kinderrijk.nl), bij de vestigingspagina’s, zijn de locatie specifieke 

pedagogische werkwijzen en werkwijzen veiligheid en gezondheid terug te lezen. 

http://www.kinderrijk.nl/

