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INLEIDING 

 
De kinderopvang wordt, naast het gezin en de school, tegenwoordig als een belangrijk 
pedagogisch milieu beschouwd, omdat steeds meer kinderen een deel van hun dagen in de 
kinderopvang doorbrengen. Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'. 
In dit plan zullen wij het kader aangeven waarbinnen wij dit pedagogisch handelen vorm 
geven. De ouder(s) / verzorger(s) en kinderen kunnen er op rekenen een eenduidige kwaliteit aan te 
treffen. 
 
Het pedagogisch beleid geeft richting aan het dagelijkse handelen van de groepsleiding. Maar 
vormt tevens de basis voor de inrichting van de omgeving waarin het kind verkeert. Ouders voeden 
hun kinderen op; dat is hun verantwoordelijkheid. Een deel van deze taak leggen zij echter neer bij 
anderen, bijvoorbeeld de kinderopvang. Voor de kinderopvangpartner moet daarom duidelijk zijn 
hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Het pedagogisch beleidsplan is een plan voor 
lange termijn en beschrijft in grote lijnen wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en 
waarom we dat zo doen. 
 
Een concrete uitwerking van het pedagogisch beleidsplan, hebben we verwerkt in een 
pedagogisch werkplan voor zowel het kinderdagverblijf Het Beertje Heesch als het Beertje Geffen 
en een pedagogisch werkplan voor de buitenschoolse opvang Geffen en Heesch. Sinds januari 
2015 valt ook het peuterspeelzaalwerk onder Het Beertje. Ook hier is een apart werkplan voor 
aanwezig. In het werkplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch 
medewerksters hun kerntaak vervullen, omschreven. Het pedagogisch beleidsplan verhoudt zich 
tot het pedagogisch werkplan, als een productomschrijving tot de praktische handleiding. 
 
Het beleid is breed geformuleerd en gaat daarom niet specifiek in op de verschillende 
leeftijdsfasen van kinderen. 
 

 
 
 
Directie Kinderopvang Het Beertje 
Versie februari 2020
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1. Pedagogische Doelstelling 
  
1.1  Pedagogische visie 
 

De visie van Kinderopvang Het Beertje kan in een korte en krachtige zin worden samengevat: 
 
“Een goede basis voor later”. 
 
Kinderopvang Het Beertje streeft ernaar om een kind meer te bieden dan opvang alleen. In een 
vertrouwde omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers proberen we alles uit het kind 
te halen.  We kijken naar wat een kind kan en bieden dan spel aan dat net boven zijn of haar niveau 
ligt. We zoeken daarbij altijd naar de balans tussen uitdaging en geborgenheid.  
 
Hierbij staat Rust, Reinheid en Regelmaat hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat de dag 
geleefd wordt volgens een voor de kinderen herkenbaar ritme, waarin regelmatig rustmomenten zijn. 
De werkwijze van Het Beertje is er op gericht om kinderen een uitdagend kader te bieden waarbinnen 
ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich te ontwikkelen.  
 

1.2 Doelstelling 
Het hoofddoel van Kinderopvang Het Beertje is kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar op 
een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden. We zorgen niet alleen voor de 
verzorging van kinderen, maar ook voor opvoeding en een stuk educatie. 
 
Het hoofddoel van de Buitenschoolse opvang is om ervoor te zorgen dat alle kinderen opgevangen 
worden in een knusse sfeer, waarbij de nadruk zal liggen op gezelligheid, respecteren van de 
eigenheid van individuen, eigen initiatieven en zelfstandigheid van het kind. Bij de kinderen vanaf 4 
jaar ligt het accent vooral op vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Men 
kan hierbij denken aan het opbouwen en behouden van sociale contacten met anderen, anderen 
respecteren, elkaar helpen, samen spelen en delen. 
 
 

1.3 Opvoedingsdoelen van Het Beertje 
 

Het pedagogisch beleidsplan is uitgewerkt aan de hand van de vier opvoedingsdoelen voor gezin en 
kinderopvang van professor J.M.A. Riksen – Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen – Walraven 
ligt ten grondslag aan de Wet Kinderopvang en de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang. Het Beertje 
vertaalt deze doelen van Professor Riksen – Walraven naar de opvoedingssituatie binnen Het Beertje. 
De vier opvoedingsdoelen zijn: het zorgdragen voor….. 
 

 Gevoel van –emotionele- veiligheid; 
 Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie; 
 Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie 
 De kans om zich waarden en normen eigen te maken, de “cultuur”.  

 
Om deze opvoedingsdoelen te bereiken zijn vijf belangrijke middelen nodig. De belangrijkste 
pedagogische middelen zijn: 
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 De pedagogische medewerker 
 De andere kinderen 
 De omgeving 
 Activiteiten aanbod 
 Het spelmateriaal 

Bovenstaande punten zullen in dit plan nader uiteengezet worden en zal duidelijk worden hoe wij als 
kinderopvangorganisatie kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Een meer praktische en 
concrete uitwerking van deze opvoedingsdoelen en middelen is terug te vinden in de pedagogische 
werkplannen die voor elke locatie zijn opgesteld. Hierin wordt concreet ingegaan hoe het er in de 
dagelijkse praktijk aan toe gaat. 
 
 

2.Een gevoel van emotionele veiligheid 
 

Emotionele veiligheid en vertrouwen vormen de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Om 
zijn omgeving te durven verkennen en relaties met anderen aan te gaan, moet een kind zich veilig 
voelen, zichzelf kunnen zijn. 
 
In een veilige omgeving kunnen kinderen nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe uitdagingen aangaan. 
Het bieden van veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden 
van de kinderen op zich, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere 
pedagogische doelstellingen in de weg staat. 
 

2.1 Emotionele veiligheid en de pedagogisch medewerker 
 
Bij de dagopvang brengen de kinderen de dag door in hun eigen, vertrouwde groep met hun eigen, 
vertrouwde pedagogisch medewerker. Voor een veilige hechting is het van belang dat elke groep in de 
organisatie beschikt over vaste pedagogisch medewerkers. Het kind moet de gelegenheid geboden 
worden om zich bij iemand veilig en beschermd te voelen. Een kind dat een goede vertrouwensband 
heeft met de pedagogisch medewerker zal zich veilig voelen om zichzelf te zijn. Met het inroosteren 
van de pedagogisch medewerkers wordt rekening gehouden met de kinderen die meerdere dagen 
komen, zodat de kinderen dezelfde pedagogisch medewerkers op hun groep krijgen. 
 
Bij de BSO werken 5 vaste pedagogisch medewerkers, er is weinig wisseling en de kinderen die 
meerdere dagen komen zien ook vaak dezelfde pedagogisch medewerker. Elke dag is er wel een 
vertrouwd gezicht voor een kind. Als pedagogisch medewerkers vrij zijn of door ziekte niet kunnen 
werken, worden zij vervangen. Er wordt dan bekeken hoe het intern opgelost kan worden of dat 
iemand uit de directie bijspringt.  
 
Het gedrag van de pedagogisch medewerker is ook bepalend voor het gevoel van veiligheid van het 
kind. De basishouding is een positieve benadering van de kinderen met een opgewekte, vriendelijke 
uitstraling en hartelijkheid. Wij willen dat de Pedagogisch medewerkers  aandacht hebben voor de 
signalen van alle kinderen en hier adequate op reageren.   
 
In het directe contact met het kind letten we erop, dat we aandacht hebben voor het kind door 
oogcontact en door goed te luisteren. Met het kind praten gebeurt zoveel mogelijk op ooghoogte van 
het kind; dit betekent vaak letterlijk  “door de knieën gaan” om op gelijke hoogte met het kind te zijn. 
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We proberen in te schatten wat het kind begrijpt en kent en houden hier rekening mee. Wij verheffen 
onze stem zo min mogelijk en leggen de kinderen uit waarom we iets doen, of waarom we iets van de 
kinderen verlangen. Lichamelijk contact, een knuffel is hierbij onmisbaar. 

Om een band met het kind op te bouwen bij de BSO is het nodig dat de pedagogisch medewerker er 
voor het kind is, interesse en aandacht toont voor het kind en zijn omgeving. De pedagogisch 
medewerkers gaan vaak in gesprek met het kind. Het lopen van en naar school is bijvoorbeeld 
hiervoor een uitgelezen mogelijkheid of het samen maken van een kleurplaat. Kinderen voelen zich 
dan vrij om te praten over van alles en nog wat.  

Een gevoel van veiligheid heeft ook te maken met het vertrouwen van het kind in de pedagogisch 
medewerker dat deze hem zullen beschermen tegen gevaren zowel fysiek als emotioneel. Dit doen we 
bijvoorbeeld door het kind in bescherming te nemen als het gepest wordt (pestprotocol). 

Overdracht dagopvang 
Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van kinderen, is voor ons de overdracht van belang. Om 
te bereiken dat ouders en groepsleiding begrip hebben voor en duidelijkheid hebben over elkaars 
situatie, zijn er een aantal vaste momenten waarop er overleg is tussen ouders en groepsleiding. Dit 
begint al, voordat het kind geplaatst is, bij het kennismakingsgesprek. Hier worden de ouders 
geïnformeerd over de gang van zaken binnen Kinderopvang Het Beertje. Onderwerpen zoals de 
groepsgrootte, dagindeling, de wenperiode, wie werkt welke dagen op de groep, hoe wordt er 
gewerkt, opleiding pedagogische medewerkers en welke regels worden gehanteerd, komen hierbij 
aan de orde. De groepsleiding krijgt dan ook informatie van de ouder over het kind. De verzorging, eet, 
slaap- en andere gewoontes worden besproken. De informatie kan voor de allerkleinsten geregistreerd 
worden in een heen en weer schrift. Daarnaast hecht Het Beertje belang aan een persoonlijke 
benadering van de ouders, door bij het brengen en halen van het kind, de ouder kort te informeren 
over de meest belangrijke zaken. 

Overdracht BSO 

Het contact met de ouders / verzorgers van het kind op de BSO is niet minder belangrijk.  Ook hier 
worden ouders voor een intakegesprek uitgenodigd, zodra de ouders hun kind hebben opgegeven. 
Belangrijke zaken, zoals allergieen, medicatie en bijzonderheden van het kind worden genoteerd, 
maar ook de gang van zaken op de buitenschoolse opvang wordt besproken. 
Elk kind heeft de mogelijkheid om een middagje te komen kijken op de BSO en alvast te wennen aan 
de nieuwe opvang. Heeft een kind meer tijd nodig om te wennen, dan zal dit in overleg met de 
pedagogisch medewerkers afgestemd worden. Pedagogisch medewerkers zullen het kind begeleiden 
tijdens het wennen, zodat het zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep.  
 

Het is belangrijk dat we het kind kennen zoals het thuis is en dat de pedagogisch medewerkers met 
het kind over de thuissituatie kunnen praten. Het geeft het kind een veilig gevoel dat je zijn ouders / 
verzorgers kent. Doordat Het Beertje weinig wisseling heeft in de pedagogisch medewerkers is er een 
vertrouwd contact met de ouders. De pedagogisch medewerkers nemen ook de tijd om bij het halen 
van uw kind in gesprek te gaan. Omdat er bij de BSO vaak sprake is van korte ophaalmomenten staan 
de pedagogisch medewerkers ook altijd open voor een gesprek op een ander moment.  
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Ten aanzien van de fysieke veiligheid is de pedagogisch medewerker zich bewust van de risico’s die 
kinderen kunnen lopen en is alert op het voorkomen hiervan. Op elke vestiging is minimaal één 
pedagogisch medewerker aanwezig die de BHV-cursus heeft gevolgd. De pedagogisch medewerkers 
zijn op de hoogte hoe er gehandeld wordt met betrekking tot ziekte en ongevallen,calamiteiten, 
handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg en ten aanzien van hygiëne. Zij zijn in 
het bezit van een EHBO-certificaat. 
 

2.1.1 Het Mentorschap 
 
Het mentorschap speelt ook een belangrijke rol in het bevorderen van een gevoel van veiligheid bij 
kinderen. Elk kind dat wordt opgevangen bij Kinderopvang Het Beertje wordt gekoppeld aan een vaste 
pedagogisch medewerker (mentor).  De mentor is een pedagogisch medewerker van de eigen 
stamgroep, die het kind regelmatig ziet. Er wordt ook gekeken naar een eventuele ‘klik’. 
De mentor doet het intakegesprek zodat er meteen kennis gemaakt wordt. Bij afwezigheid van de 
mentor kan de intake plaats vinden met een andere pedagogisch medewerker. De mentor zal zo snel 
mogelijk zorgen voor een overdracht van de collega die de intake heeft gedaan en bij aanwezigheid 
kennismaken met het kind en ouder. De mentor ontfermt zich vanaf het eerste begin over het kind en 
zorgt dat het kind kennismaakt met de ruimte, de huisregels, de overige pedagogisch medewerkers en 
de andere kinderen binnen de groep.  Geleidelijk aan leert het kind op deze manier omgaan met de 
groepsnormen en het dagritme.  Met het oog op een betere signaleringsfunctie is de mentor altijd 
verantwoordelijk voor de ‘grote lijnen’ van de aan de mentor toevertrouwde kinderen. Als er 
bijzonderheden zijn rond de ontwikkeling van een kind dan bespreekt de mentor deze met de ouders. 
Bij de dagopvang houdt de mentor één keer per jaar een tien minuten gesprek met de ouders. Bij de 
BSO zal dit gesprek met het kind plaatsvinden. Bij zorgen rondom een kind worden ouders tussentijds 
uitgenodigd voor een of meerdere extra gesprekken.   De mentoren worden in het gehele proces 
ondersteund en gecoacht door de leidinggevende. 
 
Deze mentor heeft de volgende specifieke taken:  
 

 De mentor is contactpersoon voor kind, ouder, collega’s en met toestemming van ouder 
eventueel voor derden.  

 De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind in de gaten.   
 Bij zorgen of vragen met betrekking tot het kind maakt de mentor dit inzichtelijk. De 

eventuele gesprekken die hieruit voortkomen worden door de mentor gevoerd in overleg met 
de leidinggevende.   

 De mentor is het aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen over de opvangdag van het 
kind. De algemene dagelijkse overdrachtszaken kunnen natuurlijk gewoon met alle 
pedagogisch medewerkers van de betreffende dag worden besproken.  

 De mentor is verantwoordelijk voor het plannen en houden van de intake- en het eventuele 
exitgesprek.  

 De mentor is op de hoogte van persoonlijke zaken van het kind, bijvoorbeeld het kennen van 
de sporten en hobby’s die het kind volgt of heeft. Verder regelt de mentor het vieren van de 
verjaardag en afscheid bij vertrek van de locatie of opvang.  
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2.2 Emotionele veiligheid en de groep 
 

De groep als sociale omgeving wordt tot een vertrouwde omgeving gemaakt. Het zorgen voor een 
vertrouwde omgeving heeft te maken met de aanwezigheid van bekenden. Oftewel: er is sprake van 
een vaste groep, waar het kind een eigen plek heeft. In een vertrouwde groep kunnen kinderen 
gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
 
De groepen bij dagopvang Het Beertje hebben een vaste samenstelling hetgeen de veiligheid en de 
mogelijkheid om vertrouwd te raken met groepsgenoten.  In onze dagopvang Heesch is er gekozen 
voor verticale groepsopbouw waarbij 0 tot 4 jarigen in een groep samen optrekken. De 
groepsgrootte is 12 tot maximaal16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Binnen de verticale groepen krijgt het contact tussen jongere en oudere kinderen meer aandacht. 
Kinderen leren om te gaan met jongere en oudere kinderen, zo leren ze van elkaar en leren ze aan 
elkaar. Door de verschillende leeftijden zijn er ook verschillende rustpunten en verschillend 
spelaanbod. Het verschil in leeftijd doet ook een beroep op vaardigheden als rekening houden met 
elkaars behoeften en mogelijkheden. Verticale groepen zijn kleiner en vaster: er zijn minder 
wisselingen in de samenstelling van de groep en kinderen zitten langere tijd bij dezelfde pedagogisch 
medewerker. Daarnaast zitten broertjes en zusjes bij elkaar in de groep. Dit zorgt bij de kinderen voor 
een veilig gevoel. 
 
Op het kinderdagverblijf Het Beertje Geffen zijn er twee horizontale stamgroepen, de 
Sprookjesgroep en de Disneygroep. De sprookjesgroep is voor kinderen tussen de 0 en 2 jaar. 
Wanneer een kind 2 jaar is gaat het over naar de peutergroep (Disneygroep) voor kinderen vanaf 
2 jaar tot aan de basisschool. 
De voordelen van een horizontale groep: 

● Meer leeftijdsgerichte activiteiten 
● Meer rust voor zowel baby, dreumes & peuter 
● Ruimte beter inrichten naar de behoeften van de kinderen 
● Meer uitdaging voor elk kind 

 
 
Ook op de buitenschoolse opvang hebben de groepen een vaste samenstelling, zodat de kinderen 
vertrouwd raken met de kinderen om hen heen en zichzelf durven te zijn.  
 
Op de BSO in Geffen zijn er twee basisgroepen van maximaal 20 kinderen. Een stamgroep voor 
kinderen  uit groep 1 t/m groep 3 en een stamgroep voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Door de 
kinderen op leeftijd in te delen kunnen de pedagogisch medewerkers gerichte activiteiten 
aanbieden. De kinderen hebben eigen leeftijdgenootjes om mee te spelen en ook hun eigen 
speelgoed. Het drinkmoment wordt gescheiden gehouden, maar de kinderen zijn daarna vrij om ook 
met kinderen uit de andere groep te spelen in bijvoorbeeld de andere ruimte. Het kan namelijk zo zijn 
dat een vriendje in een andere groep zit of dat een kind wel de leeftijd heeft voor de andere kant, 
maar toch nog graag met jongere of oudere kinderen speelt. We willen dit samenspelen graag 
stimuleren, het geeft een kind een veilig gevoel als er kinderen zijn waar hij of zij aansluiting mee 
heeft op welke groep dan ook.  
 
De groepsgrootte is in Heesch maximaal 20 kinderen aan de ene kant en een klein groepje van 6 
kinderen in de andere ruimte (bestuurskamer). De grote kinderen vanaf groep 6 hebben hun 
drinkmomentje in een aparte ruimte, zodat zij ook met kinderen van hun eigen leeftijd de dag kunnen 
doornemen.  
 
Na schooltijd wordt er altijd gezamenlijk aan tafel gezeten om iets te eten en te drinken. Op deze 
momenten kunnen de kinderen vertellen wat ze die dag hebben meegemaakt. Pedagogisch 
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medewerkers proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten op bepaalde gebeurtenissen rondom 
het kind, of interesses van het kind.De pedagogisch medewerkers houden in de gaten of alle 
kinderen zich dan veilig kunnen voelen, zonder “last“ te hebben van andere kinderen. Als een kind 
iets aan het vertellen is in de groep, krijgt het hiervoor ook de ruimte, en zorgen de pedagogisch 
medewerkers ervoor dat het kind niet gestoord wordt in zijn verhaal. 
 

2.3 Emotionele veiligheid en de binnen -en buitenruimte 
De ruimtelijke omgeving moet een fysieke, maar ook emotioneel een veilige plaats zijn, met 
voldoende uitdaging voor elk kind afzonderlijk. Dit geldt zowel voor de binnen- en de buitenruimte. 

 

Bij het Beertje wordt ieder kind van de dagopvang opgevangen in een vaste stamgroep met eigen 
groepsruimte. De omgeving is daarom bekend en vertrouwd en dat geeft het kind een gevoel van 
veiligheid. Een vertrouwde omgeving is er één met een duidelijke structuur waar je de weg kunt 
vinden. Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze meer behoefte aan een eigen plek. Hiermee 
wordt rekening gehouden in de inrichting van onze lokalen. We maken gebruik van hoekjes en 
mogelijkheden om zichzelf terug te trekken. Daarnaast moet het gebouw en de inrichting voldoen 
aan een aantal eisen zodat het kind zich hier thuis, maar ook vrij kan voelen. De vloeren en muren zijn 
in rustige kleuren gehouden en worden regelmatig versierd met kleurige posters, maar vooral met het 
knutselwerk van de kinderen. Het houten meubilair heeft een warme uitstraling. De groepsruimte is 
zodanig ingedeeld dat kinderen van verschillende leeftijden gerichte activiteiten kunnen doen en de 
pedagogisch medewerker vanuit elke hoek het kind goed in de gaten kan houden. 
 
Elke groep heeft een aparte slaapruimte. In elke groepsruimte staat een hoge box, zodat de kleine 
baby een veilige en rustige plek heeft, op ooghoogte met de pedagogisch medewerker. Eveneens is 
de buitenruimte ook ruim van opzet. Er is plaats voor rust en actie, alleen en samen spelen. 
Kinderen kunnen veilig en ongestoord spelen met kansen om pret te maken. 
 
BSO Kinderen worden ook in een bekende, veilige  en voor hen vertrouwde omgeving uitgedaagd 
en geprikkeld om nieuwe positieve ervaringen op te doen. De groepen hebben een min of meer 
vaste inrichting. Dit draagt bij tot een gevoel van veiligheid. 
De BSO ruimte is zodanig ingericht dat kinderen zelf kunnen kiezen waar ze willen gaan spelen, en 
met wie. Er zijn verschillende hoekjes ingericht. Op de buitenschoolse opvang vragen we de 
kinderen mee te denken over de inrichting van de ruimte. We streven ernaar het kind op te vangen 
in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de thuissituatie.  We richten de BSO zo in dat het 
kind zich veilig voelt om op ontdekking te gaan. Ook hangen zelfgemaakte knutselwerkjes aan de 
lijn, zodat de omgeving tot een persoonlijke wordt gemaakt. 
 
Op zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang maken we afspraken over het gebruik 
van de ruimten zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er kan en mag. 
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2.4 Emotionele veiligheid en de aangeboden activiteiten 
Veiligheid komt ook tot uitdrukking in een bekende en duidelijke dagindeling. Kinderen hebben 
behoefte aan duidelijkheid en structuur. Op de dagopvang heeft elke dag daarom dezelfde indeling. 
Er is een vast moment voor eten, drinken, verschonen en slapen. Structuur en continuïteit bevordert 
de rust in de groep. Bij de baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden 
wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen. Wij achten het van belang dat het ritme op 
het kinderdagverblijf niet teveel afwijkt van het ritme thuis. Ook biedt het programma ruimte voor 
het kiezen van eigen activiteiten en wel of niet mee willen doen met de groep. 
 

Het aanbieden van activiteiten op enkele vaste momenten op de dag geeft het kind veiligheid en 
geborgenheid. De kring (aan tafel zitten) is zo’n vast moment; iedere ochtend en iedere middag. 
Tijdens de kring krijgen kinderen fruit en drinken, en is er een activiteit in de sfeer van liedjes zingen, 
een verhaal vertellen of het doen van een spelletje. 

 

 
 
Op de buitenschoolse opvang is er ook een bepaalde structuur. Wanneer de kinderen uit school 
komen zullen zij eerst aan tafel gaan om iets te drinken en te eten. Wanneer iedereen klaar is met 
eten mogen de kinderen gaan spelen. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan, maar er 
is ook zeker tijd om zelf te spelen. Een kind hoeft niet altijd aan alle activiteiten mee te doen. Een 
kind doet wel mee aan de eetmomenten. Bij activiteiten worden kinderen wel gestimuleerd om mee 
te doen, het kind wordt uitgedaagd en geprikkeld, maar er moet niets. Je kunt steun bieden (en 
daardoor veiligheid) aan een kind tijdens een activiteit door: 
 

- De activiteit aantrekkelijk te maken, zodat het kind wordt uitgedaagd; 
- Te troosten en te helpen; 
- Kinderen zelf laten spelen en op afstand toezien; 
- Aan- en in te voelen hoe het kind zich voelt en daarop actie te ondernemen. 

 

2.5 Emotionele veiligheid en het spelmateriaal 
Het materiaal is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Bijvoorbeeld 
voor de allerkleinsten zijn dit veel verschillend aanvoelende materialen (hard, zacht, warm, koud). 
En voor de oudsten spelmateriaal dat meer een beroep doet op de cognitieve (verstandelijke) 
vaardigheden (spelen) en materiaal dat voldoende uitdaging biedt.  
 
In kinderopvang Het Beertje is ruim voldoende spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen (dagopvang 
en buitenschoolse opvang) aanwezig. Het materiaal is voor een deel zodanig opgesteld dat kinderen 
de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en zelfstandig te gebruiken. De groepsleiding stimuleert, helpt 
en adviseert het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en of uitdagend materiaal. De groepsleiding 
weet waarin het kind goed is, wat hij leuk vindt, wat zijn mogelijkheden en uitdagingen zijn. 
 
De kinderen van de dagopvang mogen altijd hun vertrouwde knuffel, speen of iets dergelijks van 
thuis meenemen. Na het afscheid nemen worden deze, als het kind eraan toe is, in het mandje van 
het kind gelegd om kwijtraken te voorkomen. Alleen bij het slapen of als het als troost nodig is, wordt 
deze knuffel of speen te voorschijn gehaald. 
 
Het materiaal in de binnen- en buitenruimte mag geen (grote) gevaren opleveren voor de gezondheid 
van de kinderen. Grote speelobjecten worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid. 
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Daarnaast wordt er bewust omgegaan met materiaal door de pedagogisch medewerker. In de buurt 
van baby´s liggen bijvoorbeeld geen kleine objecten die ze in de mond kunnen stoppen;de puzzels op 
de groep zijn uitdagend maar niet te moeilijk voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar etc. 
 

Bij de buitenschoolse opvang mogen de kinderen zelf weten waar ze mee willen spelen.  Het 
materiaal ligt voor de kinderen binnen handbereik en alles heeft een vaste, vertrouwde plek. Door 
speelgoed een vaste plek te geven weten kinderen waar zij het kunnen vinden. Dit geeft een 
vertrouwd gevoel. Er is een gevarieerd aanbod, met voor elk kind wel wat. Timmeren, knutselen, 
sporten of spelletjes.  Ze krijgen alle ruimte om te experimenteren met verschillende materialen en 
met verschillende spelsituaties.  

Als er nieuw speelgoed kan worden aangeschaft, worden de mening en de wensen van de kinderen 
hier expliciet in meegenomen. Hiermee laten we zien dat we de kinderen respecteren en hun mening 
serieus nemen. Bovendien voorkom je hiermee dat er speelgoed wordt aangeschaft dat de kinderen 
niet aanspreekt 

3.   Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke 
competentie 

 

Met persoonlijke competentie worden persoonskenmerken bedoeld als veerkracht, zelfstandigheid 
en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit, die het kind in staat stellen om zich aan te passen aan 
verschillende situaties en omstandigheden. Het kind kan hierdoor problemen adequaat aanpakken 
en zich goed aanpassen aan veranderde omstandigheden. Kinderen ontwikkelen hun 
persoonlijkheid, hun ‘ik’. Kortom het gaat om: weten wat je kunt,weten wie je bent, hoe 
reageer je op anderen en andere situaties, wat interesseert je, wat vindt je leuk, wat maakt je 
blij, boos of verdrietig en waarom. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen zijn hier kernwoorden. 
 
 

3.1 Persoonlijke competentie en de pedagogisch medewerker 
 
De pedagogisch medewerker stimuleert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind, door 
op een positieve manier in te gaan op initiatieven van het kind (´dat heb je mooi gemaakt´) en door 
het kind uit te dagen om nieuwe dingen te proberen. De pedagogisch medewerker laat het kind 
zoveel mogelijk vrij in dit proberen en ontdekken. Zij stimuleert dit door het geven van tips of het 
bieden van uitdaging. Zo leert het kind zijn persoonlijke kwaliteiten kennen en ontwikkelen. Door 
kinderen verantwoordelijkheid te geven over de dingen die ze (bijna) kunnen, ontwikkelen ze 
zelfvertrouwen. 
Wanneer deze ontdekkingsreis ten koste gaat van de veiligheid of wanneer de ontwikkeling van het 
kind zelf of van andere kinderen in gevaar komt, zal de pedagogisch medewerker ook de grens 
aangeven. Zij zal het kind uitleggen waarom zij dit niet wil en biedt het kind vervolgens, als het 
mogelijk is, een alternatief aan. 
 
Voorbeelden van zelfstandigheid stimulering: 

 Tijdens het eten op de dagopvang laten we het kind zelfstandig eten en drinken en 
moeten zij zelf het bordje met fruit doorschuiven naar het kindje naast zich.  

 Bij het aankleden worden de baby’s gestimuleerd om zelf de armen in de mouwen te 
steken.  

 De kinderen leren al snel zelfstandig eten met een vorkje 
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 De kinderen leren zelfstandig drinken uit een beker 
 Ook het opruimen van hetspeelgoed wordt met zijn allen spelenderwijs gedaan waarbij 

de pedagogisch medewerker de kinderen tot helpen aanspoort door het geven van kleine 
opdrachten.   

 Bij het naar buiten gaan stimuleren we de kinderen om zelf hun jasjes aan te trekken. 
Indien dit niet lukt, zullen wij altijd bereid zijn te helpen en uit te leggen hoe ze dit wel 
zelf kunnen leren.  

 Wanneer peuters gaan slapen mogen ze proberen zichzelf uit te kleden.  
 Als de kinderen wat ouder zijn, 2,5 3 jaar dan begeleiden de pedagogisch medewerkers de 

kinderen bij het problemen oplossen, bijvoorbeeld als ze moeite hebben met een puzzel of 
als het kind een speeltje wil waar een ander kind meespeelt. De pedagogisch medewerker 
beschrijft als eerst het probleem:  
“Ties zit op de tractor, maar jij wil ook graag op de tractor rijden”. Dan wordt het kind 
gevraagd wat hij zelf denkt dat hij nu kan doen. Het kind wordt geprezen voor de 
oplossingen die het aandraagt en laat het kind zelf de oplossing toepassen. 
 

Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker gevoelig is voor wat een kind al wel en nog niet 
kan. Dit houdt in: niet té snel hulp bieden, om het kind te leren om niet meteen op te geven, maar 
te kijken of het op een andere manier kan. Aan de andere kant betekent dit dat kinderen niet (té) 
gefrustreerd raken en wel de gelegenheid krijgen om hulp te vragen en te ontvangen. De 
pedagogisch medewerker worden hierin gecoacht door de leidinggevende en pedagogisch coach. 
 
Bij de dagopvang van Het Beertje werken met het Voor –en vroegschoolse educatieprogramma Uk & 
Puk. Uk en Puk is een educatief programma. Het programma is verdeeld in thema's die activiteiten 
bevatten waarmee gewerkt wordt aan; 

*de spraak- en taalontwikkeling 
*de sociaal-emotionele ontwikkeling 
*de motorische en zintuiglijke ontwikkeling 
*en het bevat rekenprikkels voor ontluikende rekenvaardigheden (voorbeeld; als je drie 
potloden hebt, hoeveel kinderen kunnen er dan met je mee kleuren?) 

 
Op alle groepen werken we met hetzelfde thema. De thema's van Uk en Puk zijn doordacht van opzet 
en heel uitgebreid. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, praatplaten, voorbeelden voor knutsel- en 
andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor 
onze pedagogisch medewerksters. Uk en Puk heeft dus alles waarmee de pedagogisch medewerkers 
heel gestructureerd aan de slag kunnen met een thema, en dus heel gestructureerd werken aan de 
(persoonlijke) ontwikkeling van de kinderen. De knutselwerkjes worden opgehangen op de groepen, 
om vervolgens te worden meegegeven aan de ouders. Een klein deel van de knutselwerken komt in 
een map terecht, die wij bijhouden voor elk kind. Zodra een kind bij ons vertrekt wordt deze map 
meegegeven als aandenken aan de tijd bij ons!  
 
 
Op de buitenschoolse opvang is het voor de groepsleiding van belang om klaar te staan, begrip te 
tonen en ruimte te geven. Door in eerste instantie als coach op te treden, in plaats van als helper of 
politieagent, wordt de ontwikkeling van de identiteit en de zelfredzaamheid gestimuleerd.  
 
De kinderen die  de buitenschoolse opvang bezoeken zijn al vrij zelfstandig. We proberen de kinderen 
te stimuleren door ze aan te moedigen zich hier steeds een stapje verder in te ontwikkelen. We 
geven  ze verantwoordelijkheden die ze aan kunnen en prijzen als het lukt. We geven de kinderen het 
gevoel dat ze best fouten mogen maken en bespreken met hun wat zede volgende keer anders 
kunnen doen. We laten kinderen doen wat ze zelf of met de steun van een volwassenen kunnen. 
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Bijvoorbeeld door in een andere groep iets te halen leert het kind vertrouwen te hebben in zichzelf 
en in anderen.  

3.2 Persoonlijke competentie en de andere kinderen 
Binnen de groep is er ruimte voor eigen initiatieven en ideeën met betrekking tot de activiteiten die 
het kind wil gaan doen. Het stimuleren van samenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid. Het kind leert door samen te spelen zichzelf kennen, wat het leuk vindt en wat niet. 
Het kan dan gebeuren dat het kind iets leuk vindt dat tegelijk door een ander kind niet leuk wordt 
gevonden. Op deze manier ontwikkelt het kind zijn eigen voorkeur en smaak. In de omgang met 
andere kinderen, leert het kind allerlei gevoelens te ontdekken en daar geleidelijk mee om te gaan. 
 
Naarmate de kinderen elkaar beter kennen, spelen zij meer samen en is hun spel van hoger niveau. 
Goede relaties met leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. 
De aanwezigheid van andere kinderen biedt het kind de mogelijkheid om emoties en behoeftes te 
leren communiceren met anderen. Het kind kan ervaringen leren delen met een of meerdere 
anderen; elkaar troosten, met elkaar plezier maken etc. 
Een kind ervaart vanzelf op een kinderopvang, dat aandacht soms gedeeld moet worden en dat het 
niet altijd kan doen, wat het op dat moment wil; je hebt simpelweg geen 15 fietsjes. Eveneens 
worden kinderen op Het Beertje gestimuleerd zich te profileren binnen de groep bijvoorbeeld tijdens 
een kringactiviteit. Zij kunnen dan iets van zichzelf laten zien en/of vertellen. Hierbij rekening 
houdend met de leeftijd /ontwikkelingsfase en karakter van het kind. 
 
Het programma Uk & Puk draagt hier ook aan bij.  Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de 
kinderen en voeren activiteiten uit in een grote of kleine groep. Alle activiteiten van Uk & Puk lokken 
interactie uit, tussen het kind en de pedagogisch medewerker, maar ook tussen kinderen onderling. 
Het is aan de pedagogisch medewerker om dit proces te leiden, zorgen dat elk kind aan bod komt. 
 
Ook wordt het in alle groepen gestimuleerd dat grotere kinderen de kleinere helpen. 
Zelfstandigheid speelt ook een rol in het contact met anderen. Als een kind bijv. iets van een ander 
kind wil, stimuleren we het om dat zelf te vragen, in plaats van naar de pedagogisch medewerker toe 
te komen. 
 

3.3 Persoonlijke competentie en de omgeving 
De groepsruimte en het (spel)materiaal dienen enerzijds het kind uit te dagen om ermee aan de slag 
te gaan en om te verkennen. Aan de andere kant is het materiaal vertrouwd, haalbaar en gericht op 
herhaling. Kinderen moeten hun mogelijkheden kunnen ontdekken, zonder overspoeld te worden 
door té veel nieuwe dingen. De ruimte is erop gericht om in kleine groepjes in hoekjes te kunnen 
spelen of alleen. De kinderen kunnen gedurende dag vrij spelen in de diverse hoekjes met 
verschillende ontwikkelingsmaterialen. De ruimten worden onder andere ingericht naar aanleiding 
van het thema Uk & Puk .  
 
Doordat de verschoningsruimte direct aan de groepsruimte zit, kunnen kinderen zelfstandig naar het 
toilet en naar de kraan terwijl de pedagogisch medewerker toch een oogje in het zeil houdt. 
In de groepsruimten vindt je vrijwel al het materiaal op kindhoogte, zodat kinderen zelf kunnen 
kiezen en pakken. Ook contact met de samenleving buiten de opvangomgeving zijn in dit kader van 
belang; Met de peuters verlaten we de stamgroep om een wandeling in het bos te maken, we gaan 
naar de kinderboerderij of speeltuin in de buurt.  
 
Ook bij de BSO ruimte is alles zodanig ingericht dat kinderen zelf kunnen doen wat ze willen en zelf 
het spel –of knutselmateriaal kunnen pakken wat ze nodig hebben.  
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Naast verschillende hoekjes om rustig te spelen, kunnen de kinderen ook buiten spelen. Hier kan 
gerend, gesprongen worden. Dit stimuleert de grove motoriek van het kind, en het zelfvertrouwen 
(“kijk eens wat ik al kan/ durf!”). Kinderen krijgen hier ook de ruimte zich aan elkaar te meten, zich 
met elkaar te vergelijken (competitie). 

 

3.4  Persoonlijke competenties en activiteiten 
Activiteiten die vooral veel mogelijkheden bieden voor het verder ontwikkelen van persoonlijke 
competenties zijn bijvoorbeeld, samenspel, fantasiespel, drama, naspelen/meespelen. Door te leren 
verliezen en winnen, door lastige situaties zelf op te lossen, door grenzen te verkennen en te 
verleggen en mogelijkheden te ontdekken, door dingen zelf te maken en daar complimenten voor te 
krijgen, leren kinderen wat zij kunnen en wie ze zijn. Dreumesen en peuters krijgen geleidelijk aan 
steeds meer behoefte om de eigen gang te gaan, zelfstandig te zijn. Ze willen klauteren en klimmen 
en ervaren wat je allemaal kunt doen. De groepsleiding laat ruimte aan het kind voor eigen initiatief 
en eigen ideeën met betrekking tot het aangaan en uitvoeren van een activiteit.  Dit om het kind in 
de ontwikkeling te stimuleren. 
 
Naast vrij spelen wordt de kinderen een of meerdere keren per dag een gerichte activiteit 
aangeboden meestal naar aanleiding van een Uk & Puk thema. Met deze gerichte activiteiten 
proberen wij de motorische, sociale, emotionele en de taalontwikkeling te stimuleren. 
 

Taalontwikkeling: Liedjes zingen, interactief verhaaltjes voorlezen, met de kinderen 
praten over de vakantie of dingen die zij thuis hebben meegemaakt. 
Motorische ontwikkeling: knutselen, huppelspelletjes, “ schipper mag ik overvaren”, 
bal rollen, dansen op muziek.We proberen elke dag naar buiten te gaan. 
Sociale ontwikkeling: kring spelletjes, zoals “zat een klein zigeunermeisje”, spelletjes met 
z’n allen. 
Cognitieve ontwikkeling: Samen tellen, kleuren benoemen, naar aanleiding van 
een verhaaltje dieren benoemen. 

 
 
Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters met betrekking tot de 
verschillende leeftijdsgroepen (0 tot 1,5 en 1,5 tot 2,5 en 2,5 tot 4). Uk & Puk bestaat uit allerlei 
activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de 
belevingswereld van het kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt 
iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij 
laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden de kinderen betrokken 
bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig 
voelen. 
 
Als de baby’s slapen wordt er regelmatig tijd gemaakt om met de grotere kinderen in kleinere 
groepjes activiteiten te doen die aansluiten op hun leeftijd en ontwikkeling.   
 
Bij Het Beertje werken we met het observatieprogramma KIJK. We kunnen op deze manier snel 
signaleren op welk gebied een kind extra gestimuleerd of extra uitgedaagd moet worden. We kunnen 
een kind hierdoor gerichtere activiteiten aanbieden. 
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Ook maken we uitstapjes die gerelateerd zijn aan het thema. Bijvoorbeeld een rondleiding bij de 
brandweer, tandarts of kapper. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit van onze kinderopvang, maar 
prikkelt ook de interesse van de kinderen.  
 
Kinderen in de basisschoolleeftijd willen bijzondere, spannende, leuke, gevarieerde activiteiten 
kunnen doen, maar hebben daarnaast vooral ook behoefte om vrij te zijn en met hun vrienden en 
vriendinnen te kletsen en juist niets te hoeven. We betrekken de kinderen uitdrukkelijk bij wat er op 
de bso te doen is. Inspraak van kinderen in het activiteitenaanbod vinden wij belangrijk. Kinderen 
leren hiermee hun mening te vormen en uit te dragen. De pedagogisch medewerkers staan open 
voor de wensen van kinderen en informeren geregeld bij de kinderen wat zij nodig hebben of waar ze 
graag mee spelen. We hebben ook een kinderraad die eens in de maand met elkaar om de tafel gaan. 
Hun bevindingen worden dan besproken met de directie.  
 
Als kinderen niet weten wat ze moeten doen / zich vervelen bieden we ze een paar activiteiten aan 
om te gaan doen. Als ze hier geen zin in hebben, blijven we niet telkens andere dingen opnoemen, 
maar mogen ze zich even gaan “vervelen”: dit stimuleert kinderen om zelf een oplossing te bedenken 
voor hun probleem (niet weten wat te doen) en daarmee dus de creativiteit. 
 
Op de BSO worden activiteiten aangeboden die bijdragen aan de motorische, sensomotorische, 
emotionele en creactieve ontwikkeling.  Zang, dans, sport, musicalles, knutselen met verschillende 
materialen of figuurzagen zijn hier voorbeelden van. 
  

3.5  Persoonlijke competenties en het spelmateriaal 
Het spelmateriaal dat bij Het Beertje wordt aangeboden past bij leeftijd, ontwikkelingsfase, fysieke 
en geestelijke mogelijkheden van een kind. Het materiaal maakt emoties los van plezier, pret, 
verrassing, verwondering, ongeduld of teleurstelling. Er is op de verschillende groepen 
(BSO/dagopvang) voldoende materiaal aanwezig dat aansluit op de verschillende interesse, 
nieuwsgierigheid en durf van een kind. Bij het aanbod van spelmaterialen letten we op variatie, 
waarbij aan alle verschillende ontwikkelingsgebieden aandacht wordt besteed. 
 

 Het spelmateriaal wordt aangepast aan het niveau  van het kind. Bijvoorbeeld eerst de Duplo 
dan de basislego daarna de Lego end an pas het technische lego. 

 Waneer we merken dat een kind interesse heeft voor bepaald materiaal proberen we daarop in 
te spelen, waardoor de ontwikkeling gestimuleerd wordt. 

 We kijken per individueel kind wat het ontwikkelingsniveau is en vanuit deze mogelijkheden 
proberen we de ontwikkeling verder te stimuleren. Dit doen we ook aan de hand van het 
observatiesysteem KIJK. 

 Ook gebruiken wij vaak kosteloos materiaal, zoals grote dozen. Kinderen mogen hier dan zelf 
een huis of garage van maken waar zij zelf in kunnen. Dit stimuleert de fantasie. 

Bij de buitenschoolse opvang is er voldoende spelmateriaal aanwezig dat de persoonlijke 
competentie van de kinderen stimuleert. Door het spelen van spelletjes leren de kinderen (naast 
sociale vaardigheden) bovendien incasseren / verliezen. Tevens krijgen de kinderen de vrijheid om 
zelf de regels van het spel te bepalen (stimuleert de creativiteit), waarbij eerlijk spel wel een 
voorwaarde is. 
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4.   Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie 
 

Sociale competentie omvat vaardigheden en kennis over hoe je met anderen omgaat, je weg vinden 
in een groep, samenwerken, rekening houden met anderen, conflicten voorkomen en oplossen, het 
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. In de interactie met andere kinderen, met andere 
volwassenen, de ervaring van “in een groep zijn” en daar je weg in vinden, ervaren en ontdekken 
kinderen wat wel en niet werkt in de omgang met elkaar. Kinderen ontwikkelen hierdoor hun sociale 
vaardigheden en hun kennis hierover. 

4.1 Sociale competentie en de pedagogisch medewerker 
In het aanleren van sociale vaardigheden heeft de pedagogisch medewerker een voorbeeldfunctie. 
De pedagogisch medewerker beschikt over de vaardigheid om interacties tussen kinderen in goede 
banen te leiden. Haar houding en gedrag zijn voor het kind bepalend hoe het kan reageren op 
verschillende situaties en gebeurtenissen. Van belang bij het ontwikkelen van sociale competentie is 
het stimuleren van het samen dingen doen. 
 
De kinderen worden gestimuleerd om elkaar te waarderen, te respecteren en rekening te houden 
met elkaar.  De kinderen wordt geleerd dat ze niet alleen aan zichzelf, maar ook aan anderen moeten 
denken. Dit betekent dat het kind even moet wachten totdat de ander uitgepraat is of totdat de 
ander klaar is met een bepaald speeltje. Het kind wordt op deze manier bewust gemaakt van de 
aanwezigheid van anderen. 
De manier waarop er wordt gecommuniceerd is daarbij van belang. Uitleg over de gevoelens, 
gedachten en ideeën van andere kinderen zijn hierbij belangrijk. De pedagogisch medewerker 
stimuleert de communicatie, door het kind aan te moedigen iets te vragen aan de ander. Ook als er 
onenigheid of kleine conflicten ontstaan tussen kinderen. Kinderen kunnen die vaak op een goede 
manier oplossen als ze daar de gelegenheid voor krijgen. De pedagogisch medewerker geeft waar 
nodig hulp, ondersteuning en advies. Per situatie schat de pedagogisch medewerker in wat dit kind 
nodig heeft. Ze sluit daarbij aan op de ontwikkelingsfase van het kind. 
 
De pedagogisch medewerker draagt bij aan de sociale competenties van een kind door: 
 

 Het goede voorbeeld te geven door vriendelijk en geduldig te reageren 
 Als het kind binnenkomt, wordt het duidelijk begroet en bij naam genoemd.  
 Het verschonen zien de pedagogisch medewerkers als quality time. Even een momentje met 

z’n tweeën. Er wordt tijdens het verschonen samen gezongen, gepraat, goed oogcontact 
gemaakt. 

 We communiceren letterlijk op het niveau van de kinderen, door veel bij hun op de grond te 
zitten, door de knieën te gaan en de kinderen aan te kijken.  

 
Actief en aandachtig luisteren 

 De pedagogisch medewerker maakt en houdt oogcontact met het kind.  
 Als het kind is uitgesproken dan toont de pedagogisch medewerker interesse door vragen te 

stellen. 
  
Praten, uitleggen en luisteren 

 De pedagogisch medewerkers verwoorden wat ze gaan doen  
 De pedagogisch medewerkers verwoorden wat er gaat gebeuren 

  
 
Praten over gevoelens van het kind zelf of van een ander kind 



Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang Het Beertje                                     Versie 10 2020 Pagina 16 
 

 De pedagogisch medewerker verwoordt de gevoelens van het kind en bevestigt ze. 
Bijvoorbeeld: “Dat ziet er pijnlijk uit, ben je gevallen?”. “Ik kan me voorstellen dat het pijn 
doet!”. 

 De pedagogisch medewerkers benoemen het gedrag dat gewaardeerd wordt. Dat klinkt 
bijvoorbeeld zo: “ Heel goed dat jij het schoentje van Jantje even aan hem gegeven hebt” of 
“Lief van je Niels, dat jij Eva getroost hebt”. 

 De pedagogisch medewerker verwoordt de gevoelens van een ander kind als het verdrietig is. 
“Teun is verdrietig omdat zijn beer is afgepakt, nu kan hij er niet mee knuffelen. Begrijp je 
dat?”  

 
 
De sociale houding die het kind geleerd wordt komt overeen met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau. 
Naarmate kinderen ouder worden en naar de  Buitenschoolse opvang gaan, zal hen geleerd worden 
om meer rekening met elkaar te houden. Op de Buitenschoolse opvang zal de pedagogisch 
medewerker invulling geven aan begrippen zoals solidariteit, samenwerken, delen, en respecteren, dit 
door verschillende activiteiten te organiseren. De begeleiding in de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen wordt deels vorm gegeven door het hanteren van regels/ uitgangspunten in de omgang 
van kinderen met elkaar en met de groepsleiding. 
 
De belangrijkste regels en uitgangspunten zijn: 

 Op je beurt wachten; volwassenen en kinderen laten uitspreken; naar anderen luisteren; 
 Respect  hebben  voor  elkaar;  je  bewust  zijn  van  de  verschillen  tussen  mensen,  maar 

geen vooroordelen hebben; 
 Samen spelen en samenwerken (stimuleren); rekening houden met elkaar; delen; elkaar 

helpen; geven en nemen; 
 Kinderen over teleurstellingen heen helpen; kinderen laten merken dat fouten maken erbij 

hoort; 
 Emoties bespreekbaar maken en laten merken dat eht normaal is om je emoties te tonen; 
 Het zelfvertrouwen en het getoonde initiatief stimuleren door een positieve benadering, 

onder  andere door het geven van complimenten; 
 Laten merken dat pesten, a-sociaal –en agressief gedrag niet wordt getolereerd; 
 De kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontplooien; soms is het goed om als 

groepsleiding afstand te nemen van de kinderen; 
 Kinderen  een  hoeveelheid  vrijheid  en  verantwoordelijkheid  geven  dat  is  afgestemd  

op de ontwikkelingsfase van het kind. 
 

 

4.2 Sociale competentie en de andere kinderen 
 

Binnen Het Beertje is er voldoende mogelijkheid voor kinderen om sociale ervaringen op te doen. Er 
is een duidelijke verdeling tussen individuele momenten en groepsmomenten (Uk & Puk activiteiten). 
Gedurende de hele dag zijn kinderen samen met andere kinderen, soms in een grote groep, soms in 
kleinere groepjes. Door met elkaar leuke dingen te doen, plezier te hebben, maar ook verdriet te 
delen en elkaar te troosten, door samen te eten, iets nieuws te ontdekken, samen te spelen, op je 
beurt te wachten en rekening houden met elkaar,  ontstaat een gevoel van saamhorigheid. Binnen de 
groep kunnen vriendschappen ontstaan: deze kunnen gestimuleerd worden door daar positieve 
aandacht aan te geven (vriendjes mogen samen dingen doen). 
 
Een peuter moet nog leren in groepsverband wat hij met speelgoed kan doen. Hij leert niet alleen 
door stimulering van de pedagogisch medewerker, maar ook omdat hij andere kinderen ziet spelen. 
Hij leert omgaan met ‘de kleinste’, ‘de traagste’, ‘de drukste’ van de groep. In het algemeen zie je dat 
de oudere kinderen vaak zeer zorgzaam zijn voor de jongeren. Zo komen oudere peuters hulp van de 
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leiding halen als het de kleintjes bijv. nog niet lukt om de jas te pakken. De pedagogisch medewerker 
stimuleert de oudere kinderen om mee te helpen met de verzorging van de kleine baby's door ze bijv. 
het speentje te laten geven of te troosten door het wipstoeltje te wiegen. 
Kinderen ontwikkelen ook vriendschappen met elkaar. Ze herkennen hun groepsgenootjes en bij 
binnenkomst zijn de kinderen blij elkaar te zien. Er wordt door de grotere kinderen bewust gekozen 
naast wie men aan tafel zit of met wie men iets wil doen. Door de pedagogisch medewerker wordt 
natuurlijk in de gaten gehouden dat er geen kinderen buiten de groep komen te staan. 
Door dit samen spelen, dingen delen en elkaar helpen  leert het kind zijn sociale kwaliteiten kennen 
en te ontwikkelen.  
 
De Buitenschoolse opvang is een goede gelegenheid voor het verder ontwikkelen van de sociale 
vaardigheden van kinderen, ze zijn immers ook voortdurend bezig met anderen. Door de groepswijze 
opvang bij de BSO ontstaat een zogenaamde peer-groep voor de kinderen. Peergroepen zijn 
kweektuinen waarin het kind allerlei sociale vaardigheden verwerft. Het leert onderhandelen, 
samenwerken, conflicten oplossen, helpen en beschermen, maar ook een ander aftroeven, voor 
zichzelf opkomen en leiding geven. Kleine leeftijdsverschillen tussen kinderen bieden daarbij de 
mogelijkheid tot het experimenteren met sociale rollen en vaardigheden. Geaccepteerd worden door 
anderen, imitatie van anderen en identificatie met anderen speelt een belangrijke rol voor zowel de 
sociale als persoonlijke ontwikkeling. Sociaal contact wordt bevorderd door uit school gezamenlijk te 
drinken en fruit te eten, het aanbieden van groepsactiviteiten en door samen te spelen. 
 
De groepsleiding kijkt en luistert goed naar zowel de individuele kinderen als naar de totale groep. 
Zij geven kinderen de ruimte om te leren omgaan met ruzietjes en conflicten. Kinderen zien en 
leren veel van elkaar, zij zien hoe een ander kind een situatie oplost. 
 
We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten / aandachtsgebieden: 
Bij  conflicten  /  ruzies  gaan  we  uit  van  het  zelfoplossend  vermogen  van  de  kinderen;  de 
groepsleiding komt pas in actie als blijkt dat de kinderen er zelf niet uitkomen. 
 
Alert zijn op de verschillende rollen / karakters van kinderen en hierop inspelen; 

o kinderen  die  niet  voor  zichzelf  op  kunnen  komen:  komen  met  hulpvraag  of  zoeken 
bescherming bij groepsleiding: 

o kinderen die altijd zelf conflicten / ongewenste situaties oplossen 
o kinderen die zich altijd aan andere kinderen aanpassen en dus nooit in conflict raken 

4.3 Sociale competentie en de omgeving 
 

Het Beertje zorgt ervoor dat de inrichting van de ruimtes en het aanbod van spelmateriaal en 
activiteiten uitnodigt tot sociale interacties. Ons kinderdagverblijf beschikt over een ruime binnen –
en buitenruimte. Kinderen kunnen veilig en ongestoord spelen. Pedagogisch medewerkers bieden 
ook buiten verschillende spellen aan waarbij de sociale competenties van het kind wordt 
gestimuleerd, (kringactiviteiten, groepsspelen enz.). Daarnaast biedt Kinderopvang Het Beertje 
ruimten met afwisseling in rustige plekken en actieplekken. De ruimten bieden kansen voor 
gezamenlijke en gevarieerde spelervaringen zoals imitatie/fantasiespel. Zowel op de dagopvang als 
de buitenschoolse opvang zijn er voldoende hoekjes waar 2 tot 4 kinderen samen iets kunnen doen, 
maar ook plekken waar je in grote groepen iets kunt doen. De pedagogisch medewerker hebben met 
de kinderen duidelijke afspraken gemaakt. Er mag ruimte zijn om lekker actief en druk te doen, 
echter er moet ook rekening gehouden worden met de andere kinderen in de groep die op dat 
moment meer behoefte hebben met rust. Door afspraken te maken over het gebruik van de ruimte, 
leren kinderen omgaan met de behoeften van anderen. 
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Het programma Uk & Puk ondersteunt de pedagogisch medewerkers.  Er worden aanwijzingen 
gegeven voor het inrichten van de ruimte.  
 
Bij de dagopvang en de Buitenschoolse opvang staan de tafels en stoelen zo opgesteld dat de 
kinderen en de pedagogisch medewerkers elkaar allemaal kunnen zien en horen. Het stimuleert de 
gezamenlijke interactie, gezellig praten en luisteren naar elkaar. 
 
 

4.4 Sociale competentie en de activiteiten 
In de groepen van Het Beertje is een duidelijke en vaste verdeling tussen groepsmomenten en 
momenten die kinderen individueel invullen. De activiteiten met de hele groep worden 
afgewisseld met activiteiten in kleine, wisselende groepen. Het Uk & Puk programma is hierbij 
een vast onderdeel.  De activiteiten geven de kans positief voorbeeld gedrag te laten zien met 
betrekking tot sociale competentie. Puk heeft hierbij vaak een rol voor kinderen in de dreumes 
en peuterleeftijd.  Bijvoorbeeld dat de pedagogisch medewerker vraagt of de kinderen Puk 
willen troosten of helpen, ervaringen met hem te delen of proberen een oplossing te 
bedenken.  

Veel activiteiten zijn gericht op samen een spel doen, samen zingen of bewegen, waardoor 
het saamhorigheidsgevoel in de groep wordt vergroot. Daarnaast stimuleren de 
verschillende activiteiten in de kleine of grote groep kinderen om onderling samen te 
werken, beurten te verdelen, naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen. 

Er worden vaak kringspelletjes gedaan, zoals “Jan Huijgen in de ton” of “er zat een klein 
zigeunermeisje”. Het lijken simpele spelletjes, maar er zit zoveel in. Kinderen worden 
spelenderwijs bewust gemaakt van zichzelf en van hun invloed op andere kinderen en het 
deelnemen aan een groepsproces (kringvormen, samen vallen) 

De peuters bij Het Beertje gaan weleens op bezoek bij het verzorgingstehuis. De kinderen spelen 
dan spelletjes of kleuren samen met de oudere mensen.  Ze leren hier rekening houden met de 
ouderen en ervaren dat zij niet alles meer zelf kunnen. De kinderen ondervinden waar zij de 
ouderen bij kunnen helpen. 

 

Op de BSO stimuleren we de kinderen elkaar te helpen, bijvoorbeeld door hen samen een taak te 
geven (bijvoorbeeld in de vakanties afwassen). De oudere kinderen stimuleren we samen een 
activiteit te organiseren (bijvoorbeeld het bedenken en uitzetten van een speurtocht). 
 

4.5 Sociale competentie en het spelmateriaal 
Het spelaanbod op de dagopvang en BSO sluit aan bij de wens om zowel individueel als gezamenlijk 
spel aan te bieden. Het spelmateriaal is uitdagend, grensverleggend en ontwikkelingsgericht, houdt 
rekening met de diversiteit in leeftijd, sekse, sociale en culturele achtergrond. Puzzels, spelletjes, 
verkleedkleren, playmobil, lego, barbiepoppen en auto’s dragen bij aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Spelmateriaal waarbij kinderen leren samenwerken of rekening houden met elkaar 
wordt ook geregeld ingezet.  Het Beertje heeft bijvoorbeeld een groot doek waar ballen opgegooid 
worden. Kinderen moeten allemaal een stukje doek vasthouden. De kinderen moeten met elkaar 
proberen de ballen op het doek te houden.  

 

Er is voldoende spelmateriaal bij de BSO aanwezig dat de sociale competentie van de kinderen 
stimuleert. Buitenspeelgoed als een voetbal, springtouw zorgt ervoor dat kinderen met elkaar gaan 
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spelen. Binnen zijn er verschillende spelletjes die de kinderen samen kunnen doen (Monopoly e.d.). 
Deze spellen leren de kinderen op hun beurt te wachten, omgaan met winnen en verliezen. 
 

5.   De kans om zich normen en waarden eigen te maken, de 
"cultuur" 

 

Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden, normen 
en regels van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen. Binnen Het Beertje is er voor kinderen 
een heel eigen mogelijkheid om de cultuur waar ze in leven eigen te maken. Dit omdat kinderen te 
maken hebben met groepen en in een groep doen zich relatief veel ‘leermomenten’ voor, 
bijvoorbeeld bij conflicten tussen kinderen, maar ook in het samen beleven van leuke momenten 
zoals een feestje. Kinderen ontmoeten er veel verschillende mensen en maken de kinderen kennis 
met een diversiteit aan normen, waarden en vaak ook verschillende culturen. 

 

5.1 Eigen maken van normen en waarden en de pedagogisch 
medewerker 

 

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in het uitdragen en voorleven van waarden en 
normen. Jonge kinderen weten nog niet wat goed is en wat niet goed. Ze leren door ervaring en 
ontdekken waar grenzen zijn en wat er van hen verwacht wordt. Ze zien van de pedagogisch 
medewerkers wat goed is en wat niet goed. De pedagogisch medewerkers geven het goede 
voorbeeld en leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Er worden afspraken gemaakt met het 
kind en maken duidelijk wat de regels zijn. Ook vindt Het Beertje het belangrijk dat de pedagogisch 
medewerker en het gezin afspraken maken over omgangsvormen en elkaar inzicht geven in 
persoonlijke normen en waarden. 
 
Wanneer een kind gecorrigeerd moet worden zal de pedagogisch medewerker het kind vanuit 
zichzelf toespreken: Ik wil niet dat jij dit doet, want…/ Ik vind… Verder zullen kinderen gestuurd 
worden door het belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag: Liever tegen 
het kind dat lekker zit te eten zeggen “wat zit jij goed te eten!” in de hoop dat de buurman ook zijn 
vork weer ter hand neemt, dan deze buurman confronteren met zijn niet-eten. Gedrag dat 
gevaar/pijn oplevert voor het kind zelf of voor anderen wordt door de groepsleiding niet 
geaccepteerd. Net als herhaaldelijk niet luisteren, dingen kapot maken, en ander storend gedrag. De 
pedagogisch medewerker zal het kind duidelijk maken dat dit niet mag en waarom dit niet mag. Ook 
hier weer door middel van de ik-boodschap. Wordt dit gedrag herhaaldelijk vertoond door hetzelfde 
kind, dan kan het kind door de pedagogisch medewerker even (niet langer dan 5 minuten) buiten de 
activiteit geplaatst worden. Dit kan variëren van even niet mee mogen doen tot apart op een stoeltje 
of even bij de pedagogisch medewerker komen. We hopen het kind hiermee te leren dat dit gedrag 
echt niet getolereerd wordt.  
 
Hoe precies gehandeld wordt is afhankelijk van verschillende factoren als leeftijd, ontwikkelingsfase, 
ernst van de situatie. De pedagogisch medewerkers passen hun handelswijze aan aan wat het 
individuele kind op dat moment nodig heeft.  Hierbij is van belang dat het negatieve GEDRAG van 
het kind wordt afgekeurd, niet het kind als persoon! 
 
Oudere kinderen in de basisschoolleeftijd weten al veel beter wat we van hen verwachten en wat wel 
en niet kan en mag in het kindercentrum. Zij kunnen beter uitleggen waarom ze handelen zoals zij 
doen en waarom iets goed is of niet goed. Met hen worden regels ook in de groep uitgebreider 
besproken. Het Beertje vindt het belangrijk dat de kinderen echt zelf betrokken worden bij het 
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vaststellen van de belangrijkste regels op de groep. Vaak zal de groep in de bso deze ook met elkaar 
opschrijven en op de groep ophangen, zodat iedereen weet wat de afspraken en regels zijn. 
Door de regels met elkaar te bespreken weten de kinderen wat hun grenzen zijn.  
 
De pedagogisch medewerkers zijn terughoudend bij het ingrijpen bij conflicten zolang kinderen elkaar 
geen pijn doen of er onveilige situaties ontstaan. Bij een conflict zal de pedagogisch medewerker 
indien nodig ondersteunen bij het oplossen. Dit kan door kinderen te begeleiden in het zelf afspraken 
te laten maken met elkaar. Bijvoorbeeld “nog twee rondjes op de fiets en dan mag ik”.  
 
Kinderen worden zoveel mogelijk individueel op ongewenst gedrag aangesproken en niet voor de 
groep daar dit erg frustrerend voor een kind kan zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
leeftijd en de aard van het kind. 
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5.2 Eigen maken van normen en waarden en de andere kinderen 
 

Kinderen leren in de groep om de ander te respecteren als persoon. Voorwaarde is de aandacht die 
er is voor verschillen tussen kinderen. Deze verschillen kunnen variëren van verschil in ontwikkeling 
tot verschil in huidskleur. Verschillen tussen kinderen kunnen gebruikt worden om kinderen te leren 
dat er verschillen mogen zijn. In alle groepen kunnen verschillen onder de aandacht worden 
gebracht. Het gaat erom dat kinderen van elkaar leren en op deze manier elkaar verrijken: hoe ga je 
met elkaar! 
 
In de BSO groepen worden met de kinderen afspraken gemaakt over 
omgangsvormen(huisregels/pestprotocol).  Met elkaar afspreken van manieren om elkaar ook aan 
de afspraken te houden, maar ook over respectvol met elkaar omgaan, je open stellen voor elkaar. 
Door middel van verwoorden van wat er gebeurt tijdens sociale interacties zoals samen iets leuks, 
spannends, akeligs, verdrietigs of ontroerends beleven.  
Er zijn verschillende regels op de BSO. Alle kinderen moeten zich hieraan houden. Ook in het spel 
gelden bepaalde “regels”: als je samen ergens aan begint, maak je het ook samen af, samen 
opruimen als je samen gespeeld hebt.  
 
Kinderen “leren”van verbale en non verbale activiteiten van pedagogisch medewerker en kinderen. 
Het leren van de taal maakt een concreet onderdeel hiervan uit. De taalontwikkeling wordt in onze 
kinderopvang gestimuleerd door onder andere veel met de kinderen te praten, voor te lezen en 
kinderen te stimuleren zelf te praten. 
 

5.3 Eigen maken van normen en waarden en de omgeving 
 

De ruimtelijke omgeving is zo ingericht dat kinderen de mogelijkheid hebben om hun eigen omgeving 
vorm te geven en te kunnen oefenen met sociale rollen. Dit houdt in dat er verkleedkleren zijn en 
beroepsgericht speelgoed (winkelspullen, doktersspullen etc.). 
Kinderen leren op een speelse manier om te gaan met waarden en normen. Bijvoorbeeld: bij het 
spelen met winkelspullen, hoort de klant te betalen. Het overtreden van regels heeft consequenties 
(de politie wordt gehaald als de klant steelt).  
 
Naast respect voor anderen vinden wij het belangrijk dat de kinderen van de dagopvang en de 
kinderen van de bSO leren om te gaan met materialen en de omgeving (wereld) om ons heen. Van de 
kinderen wordt verwacht dat ze voorzichtig omgaan met speelgoed of van andere kinderen, en dat ze 
met respect omgaan met knutselwerken van andere kinderen (dus niet stukmaken of belachelijk 
maken). Wij willen kinderen leren met zorg om te gaan met de natuur en het milieu b.v. door geen 
takken van bomen te rukken en samen voor een schone, opgeruimde leefomgeving te zorgen. 
 

5.4 Eigen maken van normen en waarden en de activiteiten 
Door middel van afspraken die stimuleren dat iedereen tijdens activiteiten rekening houdt met 
elkaar, samen deelt en elkaar helpt kan solidariteit ontstaan. Tijdens de dagelijks terugkerende 
activiteiten (maaltijd, kringactiviteit) wordt er aandacht besteed aan persoonlijke, culturele 
gebeurtenissen die aansluiten op het “echte leven” het gezin, de omgeving, de wijk. 
 

5.5 Eigen maken van normen en waarden en het spelmateriaal 
 

Spelmateriaal biedt de mogelijkheid om rollen uit het alledaagse leven te oefenen: keukenattributen, 
bedjes, poppenkast ed. Binnen Het Beertje is voldoende materiaal aanwezig waar kinderen zich mee 
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kunnen identificeren, het biedt de mogelijkheid tot rollenspellen en imitatiespel. Pedagogisch 
medewerker leren kinderen bewust om te gaan met het gebruik van materiaal, dit door afspraken te 
maken over het kiezen, gebruik en opruimen ervan. 
 

6.   Uitvoering van beleid door de pedagogisch medewerker 
 
De pedagogisch medewerker is degene die vorm geeft aan het pedagogisch beleid in haar werk met 
de kinderen bij Het Beertje.  We gaan ervan uit de elke pw’er  kennis heeft van de ontwikkeling van 
kinderen, van verzorging, gezonde voeding en hygiene. Dat is basiskennis. Het beleidsplan wordt 
besproken in teamvergaderingen. In de praktijk wordt door middel van gesprekken 
(functioneringsgesprekken) en observaties bekeken of er gewerkt wordt volgens het beleid van 
kinderopvang Het Beertje. Het in de praktijk vertalen van pedagogische visie vraagt belangrijke 
competenties van de pedagogisch medewerker: 
 
Specifiek bij baby’s 
Goed kijken en luisteren 
Oog hebben voor het unieke van elke baby.  Met de volle aandacht bij de baby zijn Geduld, de baby 
tijd geven om te reageren Zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet. In dit jaar, 2018 zullen drie 
pedagogisch medewerkers de opleiding tot babyspecialist gaan volgen. 
 
Specifiek bij dreumesen en peuters 
Respect voor de autonomie van het kind: ruimte geven 
Emotionele ondersteuning bieden Structuur bieden en grenzen stellen.  Begeleiden van interacties 
van kinderen. 
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Specifiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd: 
Concreet vorm kunnen geven aan kinderparticipatie: kinderen een stem geven en betrekken bij het 
aanbod, de activiteiten, de inrichting, de regels, gewoonten en rituelen e.d. op de groep. 
Met humor om kunnen gaan met de leeftijdsgroep. 
 
7.   Samenhang met ander beleid 
 

 
Het pedagogisch beleid staat niet op zich, maar heeft duidelijke samenhang met andere 
protocollen en afspraken.  De protocollen zijn op locatie in te zien. De huisregels en het 
reglement krijgt u bij inschrijving. Dit betreft: 

 
o Pedagogisch werkplan per locatie en groep. 
o Huisregels dagopvang/buitenschoolse opvang 
o Huisreglement dagopvang/ buitenschoolse opvang 
o Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
o Protocol Pesten (BSO) 
o Protocol buiten spelen 
o Protocol ziekte en medicijnverstrekking 
o Protocol Binnenmilieu 
o Protocol huilen 
o Protocol hygiene 
o Protocol verschonen en hygiene 
o Protocol voeding en hygiene 
o Protocol gezondheid ziektekiemen 
o Protocol inzake veilig slapen 
o Protocol vermissing kind 
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