
Pedagogisch beleidsplan Blooming Kids kdv | november 2018                               1	

 
 
 

 
 
 

 



Pedagogisch beleidsplan Blooming Kids kdv | november 2018                               2	

 
 

 

 
 

Welkom bij Blooming Kids kdv!  
 

Dit is het pedagogisch beleidsplan van kinder ontwikkelplek Blooming Kids:  
een leeromgeving voor kinderen van 0-4 jaar 
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Voorwoord 
 
In dit plan laten wij u kennismaken met het pedagogisch beleid van Blooming Kids 
kdv, een leeromgeving voor kinderen van 0-4 jaar. Het plan geeft aan welke 
uitgangspunten en werkwijze wij hanteren voor de omgang met elkaar ten opzichte 
van de begeleiding en opvoeding van de kinderen. Hoe profileren wij ons als 
Blooming Kids, leer – en ontwikkelplek voor kinderen? Het pedagogisch beleidsplan 
geeft huidige en toekomstige ouders inzicht in de gang van zaken binnen Blooming 
Kids en het plan biedt de pedagogisch medewerkers steun bij het dagelijks werk. Het 
pedagogisch beleidsplan is tevens een verantwoording van ons werk en dit is ook 
belangrijk voor ouders en controlerende instanties. In dit plan zijn de belangrijkste 
aspecten van de vier pedagogische basiscompetenties uit de Wet Kinderopvang 
opgenomen: een gevoel van (fysieke en emotionele) veiligheid, bevorderen van 
sociale competentie, bevorderen van persoonlijke competenties en socialisatie en de 
overdracht van waarden en normen.  
 
Het handelen van de pedagogisch medewerkers is de basis van het beleidsplan.  
 
‘De pedagogisch medewerker verzorgt en begeleidt het kind met respect, zonder 
onderscheid te maken in levensbeschouwing, waarden, normen en gewoonten van 
het kind en de ouder. Elk gezin heeft een eigen cultuur. Elke cultuur heeft eigen 
waarden en normen. Ieder kind heeft zijn eigen integriteit. De pedagogisch medewer- 
ker zorgt voor een sfeer waarbinnen elk kind zich thuis voelt’ (Beroepscode 
Kinderopvang, 2015, FNV Zorg & Welzijn). 

Het handelen doen wij als medewerkers niet alleen. Dit is een wisselwerking tussen 
ouders, kinderen en het team bij Blooming Kids. Dit pedagogisch beleidsplan is dan 
ook tot stand gekomen in samenwerking met deze drie partners. Waarvoor dank aan 
de kinderen, ouders en collega’s. 
 
‘Je komt niet ver als je je er niet van bewust bent WAAROM je iets doet en welke 
waarden van jezelf en van je organisatie je wilt laten zien’ (Curtis & Carter, 2010). 
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Inleiding 
	
Wat kan de lezer verwachten in dit pedagogisch beleidsplan van Blooming Kids? In 
de volgende hoofdstukken geven wij onze pedagogische visie weer, gaan wij dieper 
in op onze uitgangspunten, laten wij zien hoe wij inspelen op de ontwikkelingen van 
kinderen, hoe wij omgaan met de overdracht van waarden en normen en benoemen 
wij onder andere de rol van ouders bij Blooming Kids en het naleven van protocollen.  
 
In dit pedagogisch beleidsplan refereren wij regelmatig aan bekende of invloedrijke 
pedagogen en ervaringsdeskundigen binnen de kinderopvang. Dit doen wij door het 
aanhalen van quotes uit literatuur die wij verweven in de tekst. De literatuurlijst is te 
vinden achterin dit beleidsplan op pagina 42.  
 
Maar eerst iets over kinder ontwikkelplek Blooming Kids. Wie zijn wij, wat doen wij en 
hoe werken wij?  
 
Wij zijn Blooming Kids. Een plek, een omgeving gericht op de ontwikkeling van 
kinderen. Deze plek is speciaal voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. 
Er is ruimte voor twee verticale groepen waar kinderen spelenderwijs met elkaar 
leren. De beroepskrachten, ook wel pedagogisch medewerkers genoemd, hebben 
minimaal een MBO-opleiding of zijn hoger opgeleid. Ook is er een pedagoog 
werkzaam bij Blooming Kids en zijn wij een leeromgeving voor studenten.  
 
Wat doen wij? Wij bieden kinderen dagelijks een veilig sociaal emotionele omgeving 
zodat zij spelenderwijs met diverse mogelijkheden kunnen ontdekken en tot optimale 
ontwikkeling kunnen komen. Blooming Kids biedt ruimte en mogelijkheden in een 
uitdagende en stimulerende omgeving. Ieder kind krijgt de ruimte om zijn interesses 
en creativiteit optimaal te kunnen ontwikkelen en in zijn eigen tempo op te groeien en 
daarbij hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Het kind wordt op zowel motorisch, 
sociaal, emotioneel en cognitief gebied begeleid, ondersteund en uitgedaagd.  
 
‘Kinderen die vrij mogen onderzoeken en ontdekken bouwen aan hun innerlijke 
steunpilaar, aan een geloof in zichzelf. Met zo’n motivatie, die van binnenuit komt, 
heb je de eerste vonk te pakken. De vonk zorgt voor een goed fundament om 
leerprocessen op te bouwen’ (Weterings & Plamper, 2014). 
 
Buitenspelen en voor de jongste kinderen, buiten zijn, en bewegen zijn voor ons 
belangrijke punten binnen onze visie op het goed en gezond kunnen ontwikkelen van 
het kind. Blooming Kids maakt veel gebruik van de tuin maar wij benutten ook zeker 
de mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen door op pad te gaan naar het bos en 
park.  
 
Wij werken met een klein vast team van pedagogisch medewerkers, zodat de 
kinderen bekend zijn met deze beroepskrachten en er zo min mogelijk wisselingen 
plaatsvinden. Dit draagt bij aan de emotionele veiligheid van de kinderen en hun 
ouders. Kinderen worden bij Blooming Kids bij binnenkomst enthousiast ontvangen 
door het vaste team van Blooming Kids. Dit zorgt ervoor dat ieder kind en ouder zich 
welkom voelt.  
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Blooming Kids is een verantwoorde en stimulerende aanvulling op de opvoeding van 
de ouders/verzorgers en daarom een meerwaarde in hun ontwikkeling. Dit komt 
mede door: 
 

- veilige en ruime buitenspeelmogelijkheden; 
- het activiteitenaanbod; 
- samen met leeftijds - en andere groepsgenoten ontdekken en leren; 
- bij een groep horen; 
- begeleiding door (HBO) professionals. 

 
 
Blooming Kids vindt de relatie met ouders belangrijk. Wat houdt deze relatie in voor 
Blooming Kids? Deze relatie bestaat uit het communiceren en afstemmen over zowel 
het volgen van de ontwikkeling van het kind alszijnde het bijdragen aan de kwaliteit 
van het kindercentrum. Blooming Kids vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn 
bij het kindercentrum. Pedagogisch medewerkers hebben een rol in de opvoeding 
van het kind. Door de verbinding met ouders op te zoeken, kunnen we afstemmen op 
elkaar en dat komt het welbevinden van het kind ten goede en dit is ten gunste van 
de ontwikkeling. Wij gaan de verbinding met ouders aan door open te staan voor de 
ouders en naar ze te luisteren, wij stellen vragen en gaan met elkaar het gesprek 
aan. Met dit ouderperspectief in ons achterhoofd verzorgen en stimuleren wij het 
kind. We staan open voor de wensen en ideeën van ouders over opvoeding. 
Afstemming hierover is noodzakelijk.  

Blooming Kids onderscheidt zich door uitgebreide contactmogelijkheden tijdens het 
halen en brengen. Hiertoe hebben wij bewust gekozen voor kleinschaligheid, waarbij 
de veiligheid en geborgenheid gewaarborgd kan worden. In een overzichtelijke, 
sfeervolle omgeving kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij 
hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. Wij accepteren kinderen zoals 
ze zijn en laten ieder kind in zijn waarde. Hierdoor kunnen kinderen zichzelf goed 
ontwikkelen en ontdekken en krijgen de kans om zichzelf te kunnen zijn én worden. 

Kleinschalig, huiselijk en vaste gezichten zijn voor Blooming Kids zeer belangrijk. 
Ook in de bezetting van het team zorgen wij ervoor dat onze beroepskrachten op 
vaste dagen aanwezig zijn. Ons team bestaat al 8 jaar uit dezelfde pedagogisch 
medewerkers met stagiaires als aanvulling op ons team. Wij denken hiermee een 
ideale mix te zijn van MBO - en HBO-kennis, persoonlijke - en werkervaringen 
waarmee we ouders kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kind(eren). 
Omdat wij werken met een klein betrokken team dat bestaat uit vaste pedagogisch 
werkers, draagt dit bij aan de emotionele veiligheid van de kinderen.  

Wanneer ouders actief willen meedenken over het beleid van onze organisatie, 
bestaat er de kans om plaats te nemen in onze oudercommissie. Ouders die niet 
deelnemen aan een oudercommissie, kunnen contact opnemen met de leden 
hiervan of kunnen de pedagogisch medewerkers aanspreken. 
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Pedagogische visie Blooming Kids 
 

“Kinderopvang Blooming Kids is een kleinschalig en betrokken team van mensen. Wij 
begeleiden kinderen op een gelijkwaardige en professionele wijze bij het zelf 
ontdekkend leren. Wij delen het vertrouwen in het competente1 kind” (Blooming Kids, 
2017). 

 

Onze pedagogische visie is gebaseerd op de volgende punten: 

• Blooming Kids werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn 
eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo en heeft ook het recht om 
zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Regelmatige afstemming en 
uitwisseling tussen ouders en pedagogisch werkers over de kinderen vinden wij 
belangrijk. Door af te stemmen zijn de ouders en pedagogisch medewerkers op 
de hoogte van wat zij en wij belangrijk vinden in de begeleiding, ondersteuning, 
verzorging en opvoeding van hun kind(eren). De kleinschaligheid van onze 
opvang biedt de mogelijkheid niet alleen kinderen, maar ook de ouders goed te 
leren kennen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid ontwikkelen zodat zij veerkrachtig het leven dat in beweging is 
kunnen (be)leven.  

• Blooming Kids is een partner in opvoeding en is daarom duidelijk over hoe wij 
werken en vanuit welke visie. Als pedagogisch medewerkers hebben wij een 
begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Wij spelen in op de 
ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing 
en behoeften. Wij doen dit door echt te kijken en te luisteren naar het kind.  

‘Hoewel kinderen de reputatie hebben niet naar volwassenen te luisteren, is het 
omgekeerde ook het geval. Volwassenen luisteren vaak ook niet naar wat 
kinderen zeggen. De vraag van de volwassene is echter doorgaans een vraag 
naar gehoorzaamheid, die van het kind een smeekbede dat er naar zijn of haar 
verhaal geluisterd wordt’ (Delfos, 2011). 

• Wij gaan in overleg met collega’s en zoeken op deze wijze de meerstemmigheid 
op. Dat zorgt voor verschillende perspectieven in plaats van alleen jouw eigen 
kijk op een situatie. Wij streven ernaar dit zo objectief mogelijk te doen, zonder 
aannames en oordelen. Dit komt naar ons idee de ontwikkeling van het kind ten 
goede.  
 

• Wij werken met afspraken en richtlijnen die voor alle kinderen van toepassing 
zijn. Op deze manier herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en afspraken 
en weten zij waar ze aan toe zijn. Onderdeel hiervan is ook werken met een 
grotendeels vaste dagindeling. De hoeveelheid activiteiten en de tijd die we 
hiervoor nemen, verschilt, afgezien daarvan ligt de dagindeling vast. Dit geeft de 
kinderen structuur en regelmaat. Door deze regelmaat wordt er een veilig klimaat 

																																																													
1	Onder competentie wordt verstaan een samenhangend geheel van: motivatie en houding; kennis en inzicht; en 
vaardigheden (Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar, Singer & Kleerekoper, 2009, pag. 62). 
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geschapen voor de kinderen. 
 

• Ondanks de afspraken, is opvoeden flexibel zijn en met gezond verstand werken. 
Flexibel zijn betekent voor ons afstemmen op de behoeften van het kind en de 
situatie. Als iets voor het ene kind goed is, wil dat niet altijd zeggen dat het voor 
het andere kind ook zo is. Waar de ene ouder succes heeft, kan het bij een ander 
soms geen effect hebben. Opvoeden gaat dus om het zoeken naar een 
evenwicht tussen het werken vanuit een vaststaand kader en het leveren van 
maatwerk. Bij Blooming Kids doen wij dit door te kijken naar de behoeftes en 
potentie van het kind.  

	
‘Ontwikkelen en leren lijkt bij jonge kinderen vanzelf te gaan. Ze gaan 
uitdagingen aan, doen elkaar na en willen hun triomfen delen. Kinderen worden 
geboren met een enorm vermogen en motivatie om te leren. Kinderen 
ontwikkelen zich in interactie met hun sociale omgeving (…) en pedagogisch 
medewerkers hebben van meet af aan grote invloed op die ontwikkeling. Ze 
voeden op en leiden de ontwikkeling en het leren in een bepaalde richting’ 
(Singer & Kleerekoper, 2009, pag. 61).  
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De ontwikkeling van het kind 
	
Wat is ontwikkeling? Alle fysieke en psychologische veranderingen, die een mens 
ondergaat vanaf de conceptie tot de dood.  
 
In de wet Kinderopvang staan vier pedagogische basisdoelen opgenomen als 
definitie van verantwoorde kinderopvang.  

• Het bieden van emotionele veiligheid;	
• Het bevorderen van persoonlijke competentie;	
• Het bevorderen van sociale competentie;	
• Socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen 

en waarden.	

 
Deze pedagogische doelen zijn het centrale uitgangspunt van ons dagelijks werk op 
de groep. Toegespitst op het kinderdagverblijf, kun je op de volgende formulering 
komen voor de vier pedagogische basisdoelen.  
 
Iedere pedagogische medewerker wil op deze plek bereiken:  
1. dat kinderen zich lichamelijk en emotioneel veilig voelen, omdat veiligheid een 
basisvoorwaarde is voor ontdekken en ontwikkelen.  
2. Dat kinderen zich persoonlijk ontwikkelen op het kinderdagverblijf. Het 
bevorderen van zelfstandigheid, weerbaarheid en flexibiliteit in diverse 
ontwikkelingsgebieden. Deze diverse ontwikkelingsgebieden en hoe wij deze 
stimuleren wordt beschreven in het hoofdstuk ‘De ontwikkeling van kinderen’. 
3. Dat kinderen zich sociaal ontwikkelen ‘kijk, we doen het samen’. Leren 
verplaatsen in een ander, kunnen communiceren, delen, samenwerken, helpen en 
conflicten oplossen.  
4. Blooming Kids geeft aandacht aan het overdragen van waarden en normen. 
Afspraken maken en stellen van regels. Pedagogisch medewerkers ‘leven voor’ en 
kinderen maken kennis met regels uit een andere cultuur.  
 
Hoe zien deze pedagogische doelen er in de praktijk uit bij Blooming Kids?  
 
1. Ten aanzien van de emotionele veiligheid vindt Blooming Kids het belangrijk dat 

het kind zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt. In een emotioneel veilige 
omgeving durft een kind zichzelf, andere mensen en nieuwe dingen te gaan 
ontdekken. Blooming Kids vraagt van haar pedagogisch medewerkers 
pedagogische - en interactievaardigheden. Dat houdt in goed kijken en luisteren 
naar de kinderen, zien wat een kind interessant vindt, een lastige of bedreigende 
situatie met een grapje oplossen, een onzeker of twijfelend kind steun geven zodat 
het iets nieuws durft uit te proberen, aanvoelen wat de stemming in de groep is. 
Het betekent oog hebben voor gebeurtenissen die onveilig voor een kind zijn, 
zoals pesten en buitensluiten of de spanning van een negatieve groepssfeer. En 
het vraagt oordeelloos communiceren.   
 
‘Nooit negatief. Praat in het kindercentrum nooit negatief over ouders. Kinderen 
pikken dat op, voelen zich afgewezen en onveilig’ (Singer & Kleerekoper, 2009).  
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De pedagogisch medewerkers organiseren de groep zodanig dat er een vrolijke 
en positieve groepssfeer heerst, voorspelbaarheid in het dagritme en duidelijkheid 
over regels en afspraken. Ook kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat, 
moeten zich thuis kunnen voelen.  

Een goede aanpak tussen de pedagogische aanpak thuis en bij Blooming Kids 
geeft kinderen duidelijkheid. Als ouders vertrouwen hebben in Blooming Kids dan 
helpt dat kinderen zich veilig te voelen. De samenwerking met ouders vinden wij 
heel belangrijk.  

Hoe zorgen onze pedagogisch medewerkers dat een kind zich emotioneel veilig 
voelt bij Blooming Kids? Dit vraagt van hen sensitief responsief reageren. Het is 
belangrijk dat de pedagogisch medewerkers de signalen van het kind herkennen 
en ingaan op de behoeften. Dit doen zij door goed te kijken en te luisteren naar 
het kind. Het is de belangrijkste basishouding voor iedere volwassene die een 
band wil opbouwen met het kind. Als voorbeeld: de dag begint met een warm 
welkom bij de deur. Eerst begroet de pedagogisch medewerker enthousiast het 
kind en dan de ouder/verzorger. De pedagogisch medewerker laat hierdoor zien 
dat het kind echt gezien is. Er is contact gemaakt.  

 
De medewerkers zorgen voor een voorspelbare leefomgeving. Dit betekent in de 
praktijk dat wij werken met een vast dagritme, dat er afspraken en regels gelden 
voor iedereen en dat Blooming Kids zoveel mogelijk met vaste gezichten op de 
groep werkt. Er wordt duidelijk en positief met en naar de kinderen 
gecommuniceerd. Dat draagt bij aan emotioneel veilig voelen volgens Blooming 
Kids. Om aan het kind te laten zien dat wij echt naar hem kijken en luisteren, 
benoemen wij het gedrag dat wij waarnemen.   
 
Blooming Kids zorgt ervoor dat op de groep een kind iets van zichzelf terugziet 
van thuis. Dat kunnen foto’s zijn van vader, moeder, broer, zus en of huisdier.  
 
‘Bedenk steeds dat het erom gaat dat ouders en kinderen zich thuisvoelen en 
verbonden voelen. Laat de sfeer uitnodigend zijn en laat alle culturen zich er 
welkom voelen’ (Curtis & Carter, 2010). 
 
Voor de allerjongsten kinderen (0-18 maanden) is het belangrijk dat de 
pedagogisch medewerker zorgt voor een betrouwbare en zorgzame band. Baby’s 
zijn sterk afhankelijk van hun pedagogisch medewerker (s). Hoe zorgt een 
pedagogisch medewerker dat de ontwikkeling bij een baby wordt gestimuleerd? 
Door te zorgen voor directe behoeftebevrediging van de baby en directe aandacht. 
De pm’er houdt zich bijvoorbeeld aan het vaste eet – en slaapritme. Tijdens 
verschoonmomenten wordt er oogcontact gezocht en op een vriendelijke vrolijke 
manier tegen de baby gepraat. Dit kunnen geluidjes zijn of benoemen wat de 
pm’er gaat doen. Bijvoorbeeld: ik ga nu je luier verschonen en dan heb je weer 
lekker schone billen.   
 
De emotionele veiligheid van de dreumesen en peuters wordt gewaarborgd door 
in ieder geval een basis van vaste gezichten, een vast dagritme, vriendelijke 
communicatie en het kind wordt altijd in zijn of haar vaste stamgroep geplaatst 
waar het met kinderen speelt die het kent. Hoe ziet vriendeijke communicatie er 
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volgens Blooming Kids uit? Het kind en zijn ouder(s) krijgt bij het brengen een 
warm welkom. Als eerst wordt het kind begroet. Dit gebeurt door bijvoorbeeld: 
“Goedemorgen Willem, wat fijn dat je er weer bent. Kom maar binnen.” 
“Goedemorgen Sander (papa).” 
Een andere situatie kan bijvoorbeeld zijn wanneer een kind verdrietig is. De 
pedagogisch medewerkers troosten het kind en benoemen wat zij zien: “Dani, ik 
zie dat je geschrokken bent. Je wordt er verdrietig van.” Pedagogisch 
medewerkers knuffelen het kind of afhankelijk van de situatie, geven een aai over 
hun bol.  
Bij de jongste kinderen, de baby’s, troosten de pedagogisch medewerkers ook. Dit 
kan zijn door een knuffel en speen te geven (die verder van de baby zijn 
afgeraakt). Het kan ook zijn dat zij de baby optillen en wiegen om te troosten of 
een fles maken of een luier verwisselen.Tijdens deze handelingen wordt er altijd 
eerst oogcontact gemaakt. Doordat pedagogisch medewerkers op bovenstaande 
wijze sensitief en responsief handelen, is er balans tussen autonomie en 
afhankelijkheid bij de baby.        
 
Let op! Als er in de toekomst kinderen met een flex-contract bij Blooming Kids 
komen, is het niet noodzakelijk dat zij in een vaste stamgroep verblijven. Wel 
beschrijven hoe wij omgaan met de emotionele veiligheid van deze kinderen.  
 
     

 
 

2. Blooming Kids draagt bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
van kinderen. Enerzijds bestaat deze ontwikkeling uit de persoonlijkheid van 
kinderen (het steeds meer zelfstandig worden, zelfvertrouwen ontwikkelen en 
frustratietolerantie) en anderzijds het ontwikkelen van persoonlijke talenten. Dit 
kan op intellectueel, lichamelijk en creatief terrein.  

 
Hoe zorgen onze pedagogisch medewerkers dat een kind zich persoonlijk kan 
ontwikkelen bij Blooming Kids kdv? De pedagogisch medewerkers bezitten 
interactievaardigheden; zij geven sturing, zorgen voor spelverrijking en laten 
kinderen vrij bij het spelen. Ook hebben de pedagogisch medewerkers oog voor 
de interesses en behoeften van elk individueel kind. En weten tegelijk het 
groepsproces en activiteiten zo te organiseren dat iedereen aan bod komt.  
 
Pedagogisch medewerkers dagen dreumesen en peuters uit bijvoorbeeld een 
moeilijker spel te doen. Dit nieuwe spel spelen we eerst samen. Als we dit vaker 
gespeeld hebben, kunnen kinderen het onderling ook samen spelen. Met 
dreumesen en peuters oefenen wij met het zelf aan – en uitkleden, schoenen 
aandoen en jas aandoen. De pedagogisch medewerker zal er eerst bij zitten en 
meehelpen of doet het voor. Omdat de pedagogisch medewerker deze 
handelingen samen met het kind blijft herhalen en positief stimuleert, kan het kind 
het op een gegeven moment zelf doen. Blijven herhalen betekent op de dagen dat 
het kind er is dezelfde handelingen verrichten bij een bepaalde situatie zoals het 
naar buiten gaan. De pedagogisch medewerker vraagt aan de kinderen om hun 
jas en schoenen uit de gang te halen.  
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Hoe ziet positief stimuleren er in deze situatie uit? De pedagogisch medewerker 
bevindt zich op dezelfde hoogte als het kind en benoemt wat zij gaan doen. 
“Catoo, ga maar zitten. We pakken je schoen en doen je voet erin. Heel goed, 
eerst je tenen en dan de rest van je voet”.    
 
De jongste kinderen bij Blooming Kids, de baby’s (0-18 maanden) worden in hun 
ontwikkeling gestimuleerd door vanuit een emotioneel veilige basis te verblijven in 
een veilige ruimte. Dit kan op schoot bij de pedagogisch medewerker zijn, of in 
een box of hangwieg waar de baby alleen de ruimte heeft, maar ook op de grond 
waar de binnen - en buitenruimte groter is. Wij stemmen het speelgoed en de 
ruimte af op de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld: een baby krijgt zachte 
materialen met afgeronde hoeken tot zijn beschikking. Het zal geen scherpe 
randen bevatten. Omdat wij een verticale groep hebben van 0-4 jaar vraagt dit van 
de pedagogisch medewerker inschattingsvermogen wanneer de baby eraan toe is 
om op de grond te spelen en wanneer het veiliger is om hem bijvoorbeeld in de 
box of hangwieg te leggen. Hoe doen zij dat? Zij kunnen besluiten om samen met 
de baby op de grond te gaan zitten of liggen. Ervaring leert dat andere kinderen 
baby’s ontzettend lief vinden en zullen speelgoed of knuffels komen brengen. 
Wanneer de baby nog erg klein is, gebeurt dit altijd onder begeleiding.     
 
‘Spontane nieuwsgierigheid, rust en herhaling, opgaan in spel, zijn wezenlijke 
kenmerken van het leren van jonge kinderen. Dit spontane leren kan bedreigd 
worden door een te grote bemoeienis van pedagogisch medewerkers met de 
kinderen. Voor het juiste evenwicht tussen het kind volgen en niets doen enerzijds 
en actief stimuleren en interveniëren anderzijds is wijsheid nodig’ (Singer & 
Kleerekoper, 2009).  
 
De pedagogisch medewerkers bij Blooming Kids dagen de kinderen uit om toch 
dat nieuwe spel te proberen of toch mee te doen met een creatieve activiteit. 
Blooming Kids ziet het ook als een verrijking om het kind over de drempel te tillen. 
Het in aanraking komen met nieuw materiaal of spel is een verrijking op zich. Ook 
als het kind het niet leuk blijkt te vinden.  

 
Blooming Kids zorgt voor een divers en kwalitatief aanbod van activiteiten en 
materialen. Afgestemd op de behoeften en interesses van de kinderen. Daarnaast 
vindt Blooming Kids het belangrijk om kinderen te blijven uitdagen in het aanbod 
van materiaal en activiteiten. Bijvoorbeeld een kind is geïnteresseerd in tekenen. 
Blooming Kids zorgt voor papier, stiften, potloden en verf. Qua materiaal betekent 
dit bijvoorbeeld een keer houtskool of ander niet standaard materiaal. Ruimte voor 
een breed scala aan activiteiten en dit kunnen activiteiten zijn die kinderen op 
eigen initiatief ondernemen. Dat kan ook via een georganiseerd programma. Door 
een verscheidenheid aan activiteiten kunnen kinderen zich ontwikkelen op 
gebieden waar hun interesses en talenten liggen.  

 
Blooming Kids heeft een georganiseerd activiteitenprogramma voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben we ook projecten en activiteiten die verzorgd 
worden door externen. Zoals een sportleraar die (samen met de pedagogisch 
medewerker van Blooming Kids) peuterbootcamp verzorgt in het bos. 
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De persoonlijke competentie is verder nog onder te verdelen in de volgende 
compententies: 
 
- Emotioneel             (Kijk, ik mag er zijn!) 
- Cognitief              (Kijk, ik voel, denk en ontdek) 
- Taal – en communicatief          (Luister, ik kan het zelf zeggen) 
- Motorisch-zintuiglijk            (Kijk, ik kan het zelf, het lukt me) 
- Moreel             (Kijk, ik ben een lief, goed kind) 
- Creatief-beeldend (Kijk, ik kan dansen, zingen en iets 

maken)	
 

-   Vertrouwen in pedagogisch medewerkers; 
- Bewust worden van zichzelf; 
- Vertrouwen op eigen kracht en vermogen; 
- Bewust worden van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken; 
- Positieve levenshouding. 

	
  
  
3. Het derde basisdoel is dat kinderen hun sociale competentie kunnen 

ontwikkelen. Sociale competenties ontstaan in relatie met andere mensen.  

Hoe zorgen onze pedagogisch medewerkers dat een kind zich sociaal kan 
ontwikkelen bij Blooming Kids? Pedagogisch medewerkers geven kinderen ruimte 
om te experimenteren en zelf te ontdekken. Zij zullen pas sturing geven aan een 
situatie als die daarom vraagt. Blooming Kids realiseert zich dat kinderen niet 
doen wat je zegt, maar doen wat jij doet. Wij geloven dat wij kinderen voorleven.  

Een voorbeeld van het begeleiden van interacties tijdens het leren samen delen 
van speelgoed bij dreumesen; het komt voor dat kinderen op hetzelfde moment 
met die ene pop willen spelen. Het wordt trekken aan armen en benen van de pop. 
Er komt geluid bij, soms in de vorm van ‘neeeee’ maar ook kan er gehuild worden 
en kan de ene dreumes de andere dreumes gaan duwen. Hoe ziet de rol van de 
pedagogisch medewerker eruit in deze situatie? Deze zal eerst de situatie 
observeren. Zij kijkt naar de kinderen en luistert. Kinderen krijgen eerst de kans 
om zelf te ondervinden en eventueel de situatie zelf op te lossen. Doch ervaring 
leert ook dat dreumesen en peuters dit nog lastig kunnen vinden. De grens van 
zelf ondervinden wordt bij de pedagogisch medewerker bereikt als het er fysiek te 
hard aan toegaat. Dreumesen doen elkaar pijn, maar niet alleen een fysieke 
pijngrens kan een moment zijn om in te grijpen. Ook verdrietig zijn, non verbale 
communicatie als een gezichtsuitdrukking, een gebogen hoofd, of een kind dat 
wegrent met de pop in dit geval, kan een reden zijn voor de pedagogisch 
medewerker om de situatie te begeleiden. Zij zal eerst op ooghoogte contact 
zoeken met de kinderen. Een verdrietig kind wordt getroost. Gedrag wat zij 
waarneemt wordt benoemd: “Pien, ik zie dat je verdrietig bent. Het is ook niet leuk 
dat Pim jouw pop afpakt.” De pedagogisch medewerker roept Pim erbij. “Pim, ik 
zie dat jij ook graag met de pop wil spelen. Alleen Pien was ermee aan het spelen. 
Als jij nu de pop teruggeeft dan kan Pien de pop aan jou geven als zij klaar is met 
spelen.” Als Pim de pop teruggeeft dan kan een pedagogisch medewerker het Pim 
een compliment geven: “Pim, wat is het fijn dat jij de pop teruggeeft aan Pien. Als 
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zij klaar is met spelen, kun jij met de pop spelen. Zullen wij kijken of er nog een 
andere pop voor jou is?” In dit voorbeeld doen kinderen spelenderwijs sociale 
kennis en vaardigheden op en geven kinderen aan elkaar, en de pedagogisch 
medewerker aan de kinderen, grenzen aan.     

‘Imiteren. Het kind kan goed kijken en nadoen, zowel volwassenen als kinderen. 
Het kind kan ook gedrag voordoen en andere kinderen uitdrukkelijk uitnodigen om 
te imiteren’ (Singer & Kleerekoper, 2009).  

Bij Blooming Kids leren en ontwikkelen kinderen in een verticale groepen. Zij 
hoeven niet – in tegenstelling tot een horizontale groep – te verschuiven naar een 
andere groep, met andere kinderen op een bepaalde leeftijd. Blooming Kids heeft 
bewust gekozen voor een verticale groepssamenstelling. Kinderen spelen samen 
met leeftijdsgenootjes of kinderen die jonger of ouder zijn. Zij leren zo wat andere 
kinderen willen, kunnen aansluiten bij spel, conflicten oplossen of zich ermee 
verzoenen mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase en context waarin het kind 
zich bevindt. Kinderen helpen mee op de groep, zij ruimen gezamenlijk op, helpen 
een feestje voor te bereiden, troosten jongere kinderen. Ook leren zij in deze 
groep te zorgen voor de natuur. Wij hebben een aquarium met vissen. De 
kinderen geven de vissen eten en verzorgen de plantjes in de moestuin. Kinderen 
geven de plantjes water, planten zaadjes en oogsten wanneer de tijd rijp is. Dit 
stimuleert zorgzaam gedrag.  

 

4. Het vierde basisdoel waar Blooming Kids aan werkt is de socialisatie van 
kinderen. Kinderen moeten de kans krijgen om de waarden en normen te leren 
kennen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Ook cultuuroverdracht 
hoort bij dit pedagogische doel.  
 
‘Respect hebben voor diversiteit. Het kind weet dat niet alle kinderen hetzelfde 
zijn. Dat sommige kinderen meer en andere minder kunnen. Dat sommige 
kinderen een andere taal spreken en ander voedsel eten’ (Singer & Kleerekoper, 
2009).  

 
Zowel pedagogisch medewerkers als de kinderen leven de afspraken en de regels 
na. Ook bij dit doel is Blooming Kids van mening dat goed een goed voorbeeld, 
goed doet volgen. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun rol en 
van de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld wij praten rustig met elkaar. Dat 
betekent dat de pedagogisch medewerkers ook rustig praten en niet schreeuwen. 
Wij beschouwen het als één van onze taken om aan de kinderen vrij algemene 
geldende normen en waarden over te dragen. Zoals je aan regels en afspraken 
houden, respect hebben voor anderen, groot en klein, beleefd zijn, samen spelen, 
samen delen en anderen geen pijn doen. Een voorbeeld respectvol omgaan met 
de ruimte uit zich tijdens het opruimen voor een eetmoment aan tafel. De 
pedagogisch medewerker zegt op een vrolijke manier: “Lieve kinderen, wij gaan 
opruimen want wij gaan aan tafel een cracker eten.” Zij herhaalt dit nog een keer: 
“Wij gaan opruimen.” Zij begint met speelgoed van de vloer te rapen en het op de 
daarvoor aangewezen plek neer te leggen. De meeste kinderen volgen haar 
voorbeeld. Als er een kind is dat hardhandig auto’s in een bak gooit, zegt zij: 
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“Goed zo, Emma (3 jaar), dat is de bak voor de auto’s.” De pedagogisch 
medewerker pakt een auto en legt deze in de bak. “Kijk, als je de auto rustig in de 
bak legt, blijft de auto heel en kunnen we er nog mee spelen. Als we het hard 
doen, dan gaat hij stuk en kunnen we er niet meer mee rijden.”  
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Aanvullende ontwikkelingsgebieden 
 

Bij het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van de kinderen maakt Blooming 
Kids onderscheidt in de volgende gebieden: 

• Lichamelijke ontwikkeling (motoriek); 
• Sociaal- emotionele ontwikkeling; 
• Cognitieve ontwikkeling; 
• Creatieve ontwikkeling; 
• Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen. 

‘Er zijn ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden en elkaar onderling beïnvloeden. 
Dit geldt vooral voor de ontwikkelingen in de eerste kinderjaren. Een kind is 
tegelijkertijd bezig met zijn motorische ontwikkeling en zijn taal-en denkontwikkeling’ 
(de Bil & de Bil, 2009). 
 
 
 

 Lichamelijke ontwikkeling (motoriek) 
 

In de leeftijdsfase van 0 tot 4 jaar maakt een kind een grote ontwikkeling door in de 
motoriek. Hierbij is onderscheid te maken in de grove en de fijne motoriek. De grove 
motoriek wordt gestimuleerd door het aanbieden van de uitdagende 
spelmogelijkheden passend bij de leeftijd van de kinderen. Door het spelen leren 
kinderen hun eigen mogelijkheden kennen. Zoals: klauteren, klimmen, springen, 
omrollen, kruipen. Ook het samen dansen op muziek is een activiteit die de grove 
motoriek stimuleert. Hoe stimuleren wij motorische ontwikkeling bij de de jongste 
kinderen 0-18 maanden)? Dat kan door baby’s bijvoorbeeld een open bal aan te 
bieden die zij goed kunnen vastpakken. Een gladde ronde bal kan leiden tot 
frustratie. Speelgoed wordt op diverse hoogtes aangeboden. Een baby die begint 
met tijgeren vindt het interessant als er speelgoed op de grond ligt. Een kind dat zich 
in een andere fase bevindt en zich begint op te trekken, vindt het interessant dat het 
zelf bij de kartonnen stevige boekjes kan.  

De fijne motoriek heeft betrekking op kleine bewegingen die coördinatie tussen ogen 
en handen vereisen. Het kind gaat naar voorwerpen grijpen, pakken en gaat iets in 
de mond stoppen. Het maken van puzzels, tekenen en knutselen zijn bijvoorbeeld 
activiteiten die deze ontwikkeling stimuleren. Baby’s wordt diverse soorten speelgoed 
aangeboden (bijvoorbeeld: rammelaars, babygym en knisperboekjes). Ook tijdens 
het eten en drinken worden deze kleine bewegingen ontwikkeld, bijvoorbeeld bij het 
overgaan van fles naar drinkbeker en het smeren van de eigen boterham. Dit draagt 
allemaal bij aan de fijne motoriek net als het zelf dichtritsen van een jas. 
 
Ontwikkeling van motoriek bestaat uit verschillende factoren. Ten eerste zijn er de 
neurologische verbindingen tussen zenuwcellen, daarna komt de ontwikkeling van 
spierspanning en spierkracht. Daarnaast zijn omgevingsinvloeden van belang: de 
omgeving, hier bedoelt Blooming Kids, moet het mogelijk maken om bepaalde 
vaardigheden te oefenen. En als laatste factor is motivatie belangrijk. Een motiverend 
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doel voor een jong kind kan een speeltje zijn dat het graag wil pakken (de Bil & de 
Bil, 2009, pag. 57).  
 
 

 
  
 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
‘Een kind kan alleen maar goed leren als het zich goed op zijn gemak voelt’ (de Bil & 
de Bil, 2009, pag. 136). 
 
In de groep kan het kind relaties opbouwen met andere kinderen in verschillende 
leeftijden. In de omgang met anderen en de pedagogisch medewerkers wordt de 
sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Het kind leert omgaan met anderen en 
ziet wat zijn gedrag voor invloed op hen heeft. Het kind leert om te gaan met zijn 
eigen boosheid, verdriet en blijdschap, maar ook met de boosheid, verdriet en 
blijdschap van anderen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen 
samen te spelen door de ruimte uitnodigend in te richten en spelmateriaal aan te 
bieden. Het kind doet ook sociale vaardigheden op door bijvoorbeeld te helpen 
opruimen, delen van speelgoed, het samen eten, leren wachten en het samen vieren 
van een feestje. 
 
‘Het is belangrijk dat een kind zijn eigen wensen en ideeën leert afstemmen op de 
eisen van de omgeving en de belangen van anderen. Zo vindt het een balans tussen 
initiatief ontplooien zonder anderen daarmee te belemmeren en voldoende zijn eigen 
weg te gaan, zonder bang te zijn dat een ander het niet goed zal vinden’ (de Bil & de 
Bil, 2009, pag. 146).  
 
Spel is een goede mogelijkheid om dit te leren. Het is een veilige manier om dit te 
oefenen. Van de pedagogisch medewerkers vraagt dit een optimistische en positieve 
grondhouding. Een houding van kansen zien, ruimte geven aan de kinderen om zelf 
te spelen zodat er ruimte is voor eigen interpretaties en ideeën. Een voorbeeld van 
hoe wij spel toepassen is bijvoorbeeld het kiekeboe-spel. De kinderen leren 
spelenderwijs dat het niet erg is als je iemand even niet ziet want die komt weer 
terug. Het vaste gezichtenteam van Blooming Kids draagt bij aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen wanneer ouders niet op de groep zijn. Wij laten 
ook regelmatig op een dag rustgevende muziek horen wat zorgt voor een 
ontspannen sfeer op de groep.  
 
‘Spelen is de natuurlijke manier van jonge kinderen om te leren en hun omgeving te 
verkennen. Spelen geeft plezier’ (Singer & Kleerekoper, 2009, pag. 42).  
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Cognitieve ontwikkeling 
 

‘Het beginnend denken is eigenlijk meer ontdekken vanuit zintuiglijke ervaringen. 
Door de ontwikkeling van de motoriek verbreedt de wereld van kinderen zich. Nu 
kunnen ze steeds meer actief onderzoeken en verbanden leggen’ (de Bil & de Bil, 
2009).  

Taal is een belangrijk middel om de wereld te begrijpen. De pedagogisch 
medewerkers spelen hierin een actieve rol door met aandacht naar het kind te 
luisteren en met het kind te praten. Dit gebeurt in correct Nederlands, zodat de 
kinderen dit overnemen. Ook wordt er zoveel mogelijk op de taaluitingen van het kind 
gereageerd. Daarbij wordt maximaal aangesloten bij de belevingswereld en 
persoonlijke emoties van de kinderen. Belangrijk hierbij is dat er niet in “brabbeltaal” 
teruggesproken of nagepraat wordt. Wij zorgen voor goede feedback. Een voorbeeld 
hiervan is als een dreumes (2 jaar) zegt: ‘Pim zo eten?’ De pedagogisch medewerker 
reageert alsvolgt: ‘Ja, Pim gaat zo fruit eten.’ Zo helpen wij het kind met het 
uitbreiden van zijn woordenschat en gevoel voor grammatica uit te breiden. Omdat 
de pedagogisch medewerker positief bevestigt wat Pim bedoelt, wordt er gewerkt 
aan de ontwikkeling van taalvaardigheid.   

Zingen met de kinderen is bijvoorbeeld een belangrijke activiteit om de 
taalontwikkeling bij alle leeftijden te stimuleren. Bij Blooming Kids zingen wij altijd aan 
tafel voordat wij gaan eten en drinken. Zingen wordt ook gekoppeld aan thema’s die 
wij behandelen met de kinderen. De oudere kinderen roepen soms zelf een 
onderwerp waar ze over willen zingen. Wij zingen dan een liedje wat hierbij past. 
Ditzelfde geldt voor spelletjes met klank en geluid. Verhalen voorlezen is ook een 
manier om taal te stimuleren. Wij lezen iedere dag een aantal keer voor en wisselen 
regelmatig van boeken. Er is ruimte voor de kinderen om zelf een boek te kiezen 
waar zij in willen kijken en een boek wat de pedagogisch medewerker voorleest. 
Doordat het aanbod van taal structureel aanwezig is, voldoet Blooming Kids aan 
deze voorwaarde voor het leren van taal. Vanzelfsprekend passen wij onze taal aan 
aan de perceptie en leeftijd van het kind. Eenvoudige zinsopbouw en praten op een 
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hogere toon zorgen ervoor dat wij de aandacht van het kind hebben. Je ziet dit ook 
terug in hoe de kinderen op de groep tegen jongere kinderen / baby’s praten. 
Kartonnen, stevige boekjes met plaatjes van dieren en primaire kleuren zijn geschikt 
voor de jongste kinderen. Oudere kinderen beleven veel plezier aan prentenboeken 
of boeken met plaatjes zonder tekst waarin zij voorwerpen kunnen zoeken.  
 
Wij zijn ons bij Blooming Kids bewust van de impact van non verbale communicatie. 
Het is een belangrijke manier van contact en communicatie. Tevens leren kinderen 
hiermee nieuwe woorden. Het kind wijst de rijstwafels aan op tafel en zegt ‘die’. De 
pedagogisch medewerker kijkt wat het kind bedoelt en praat terug: ‘Jij wilt een 
rijstwafel.’ 
 
Bij Blooming Kids zorgen wij voor een geordende en georganiseerde omgeving 
waarbinnen het voor kinderen mogelijk gemaakt wordt om te leren. Naast deze 
omgeving is stimuleren heel belangrijk. Het kind wordt gestimuleerd door de 
pedagogisch medewerkers maar ook door de aanwezigheid van stimulerend (speel-) 
leermateriaal. Een voorwaarde voor een kind om zich cognitief goed te kunnen 
ontwikkelen is een positief en stabiel opvoedingsklimaat. Dit betekent dat Blooming 
Kids rekening houdt met individuele verschillen en respect heeft voor ieder kind met 
zijn eigen mogelijkheden en belemmeringen. Op deze manier wordt een kind 
uitgedaagd zijn mogelijkheden optimaal te benutten.  
 
Hoe stimuleren de pedagogisch medewerkers de taalontwikkeling bij de jongste 
kinderen (0-18 maanden)? Dat doen wij door terug te praten wanneer baby’s 
geluiden maken. Bijvoorbeeld door klanken als mmmmm, baaaaaa, jaaaaaa, 
zachtjes neuriën. En niet alleen door terug te praten maar ook de pm’ers tonen 
initiatief door bijvoorbeeld non-verbale communicatie in te zetten: een blij gezicht, 
een frons, lachen, het zijn allemaal vormen van communiceren en taalontwikkeling 
stimuleren. De jongste kinderen leren eenvoudige gebaren zoals wijzen en zwaaien 
met daarbij het woord: daa-haag. De jongste kinderen bieden wij aan tafel een 
gewone drinkbeker met een beetje water aan. Op deze wijze trainen wij de 
mondspieren wat spraak ten goede komt.  
 
 
‘Een goede ontwikkeling van taalvaardigheden vormt voor kinderen een belangrijke 
basis voor een soepele start in het primair onderwijs. Voor de ontwikkeling van de 
taalvaardigheid van kinderen is een taalrijke omgeving cruciaal. De taalvaardigheid 
van beroepskrachten vormt een belangrijke voorwaarde voor het creëren van een 
taalrijke omgeving voor kinderen’ (Regeling van Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, augustus 2017). 
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Creatieve ontwikkeling 
 

‘Leren is een proces, is met plezier bezig zijn, is onderzoeken en experimenteren 
zonder dat volwassenen en kinderen vooraf een vastgesteld eindresultaat voor ogen 
hebben’ (Weterings & Plamper, 2012, pag. 15). 

 

Wij vinden het belangrijk dat de fantasie van een kind tot zijn recht komt en 
creativiteit wordt aangemoedigd. Wij zorgen structureel voor knutselactiviteiten en 
stimuleren de vraag om wat te ondernemen qua creativiteit. Om de creativiteit te 
ontwikkelen en te stimuleren werken wij met allerlei soorten materialen: water, zand, 
verf, klei, papier. Daarnaast stimuleren wij ook het creatieve spel. Hiervoor zijn 
gevarieerde materialen beschikbaar (bijvoorbeeld keukenspeelgoed, verkleedkleren 
en diverse bouwmaterialen). 

Tot slot worden er ook verschillende activiteiten ondernomen met alle kinderen: 
uitstapjes, wandelen, verkleden, gymmen in een gymzaal, diverse bos/hei 
activiteiten. 
 
Waarom is het zo belangrijk dat wij de creativiteit van kinderen stimuleren?  
 
‘Met open-eindmaterialen hebben kinderen niet alleen veel meer mogelijkheden, ze 
worden ook nog eens uitgedaagd om flexibel te denken en te overleggen met een 
speelgenootje’ (Curtis & Carter, 2010, pag. 41).  
 
Dreumesen en peuters bij Blooming Kids vinden het fijn om met ‘echt’ materiaal te 
spelen (keukenspulletjes, auto’s, telefoons, fietsjes in de tuin). Dit zorgt voor een 
herkenbare ervaring. Vanaf het moment dat zij meer ervaring krijgen met verbeelden 
is open-eindmateriaal geschikt. Bijvoorbeeld houten blokken, kartonnen dozen, 
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schelpen, veren, hoeden, maskers, etc. De pedagogisch medewerkers ontdekken 
wat zij aan moeten bieden door goed te kijken wat de kinderen al weten en krijgen zo 
een idee van wat zij nog meer kunnen aanbieden (pag. 56). Baby’s laten wij 
bijvoorbeeld door voelboekjes verschillende materialen voelen.  
 
‘Om kinderen goed te begeleiden moet je kunnen genieten van het proces dat ze 
doormaken, je in kunnen leven in wat ze bezighoudt. Kinderen hebben ruimte nodig 
om zelf, op hun eigen manier en in hun eigen tempo, dingen te ontdekken. Daarvoor 
moet je je open kunnen stellen, durven en nieuwsgierig zijn, net als zij’ (Weterings & 
Plamper, 2014, pag. 129).  
 
 
 
Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen 
 

Het hebben van zelfvertrouwen is heel belangrijk omdat een kind met zelfvertrouwen  
voor zichzelf op kan komen, kan zelfstandig en onafhankelijk zijn. Het kind durft om 
hulp te vragen en is niet bang om fouten te maken. 

Als er het eerste levensjaar een goede hechtingsrelatie is opgebouwd, zal het kind 
het vertrouwen hebben om meer te durven loslaten. Hiermee is de basis gelegd voor 
het ontwikkelen van autonomie.  

Pedagogisch medewerkers stimuleren het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze geven 
geen kritiek op het kind zelf, maar benoemen het gedrag van het kind. Positief 
gedrag wordt benadrukt en beloond door de pedagogisch medewerkers.   

Jonge baby’s zien zichzelf eerst als een eenheid met hun primaire verzorger. In de 
periode tussen 5 maanden en 3 jaar vindt de separatie-individuatie plaats. Het kind 
gaat steeds meer de wereld alleen ontdekken. Blooming Kids is van mening dat als 
kinderen in hun eigen tempo mogen ontdekken dit zorgt voor succeservaringen die 
een voorwaarde zijn voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ontwikkelen van een 
eigen identiteit stimuleren wij doordat kinderen bij ons ook zonder thema (invulling 
door een volwassene) mogen ontdekken. Tijdens deze spontane processen, laten wij 
kinderen hun gang gaan. Zij komen tot zichzelf en krijgt hun eigenheid een kans om 
zich te uiten vanuit het onbewuste (Wetering & Plamper, 2014, pag. 22). Dit vraagt 
van onze pedagogisch medewerkers de vaardigheid van op je handen kunnen zitten, 
ruimte geven en loslaten.  
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Hoe stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling bij de jongste kinderen 
(0-18 maanden)? Een voorwaarde voor zelfvertrouwen ontwikkelen is als kinderen 
zich emotioneel en fysiek veilig voelen. Bijvoorbeeld als het een baby lukt om een 
speeltje te pakken wat het krijgt aangereikt. Kinderen kijken vaak naar de mimiek van 
de beroepskrachten. Wij praten altijd terug tegen baby’s wanneer zij geluiden of 
bewegingen maken. Wij zorgen bewust voor (kleine) overwinningen.  

 

Ontwikkeling kind volg – en stimuleringssysteem  
	

Blooming Kids heeft een eigen ontwikkeling volg en – stimuleringssysteem ontwikkeld. 
Dit is gebaseerd op het ecologische model van Bronfenbrenner.  

Bronfenbrenner was een ontwikkelingspsycholoog die het (bio) ecologisch model 
ontwikkelde. Hij zag de omgeving als een soort ui, met iedere laag een andere 
omgevingsinvloed. 

Er zijn vier lagen: 

1. Microsysteem: omgeving die het kind direct ervaart, zoals de familie. Deze 
laag breidt zich over de tijd uit met vrienden, school etc. De factoren in deze 
laag kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. 

2. Mesosysteem: de connecties tussen verschillende microsystemen, zoals het 
contact van de ouders met de docent van de school. Het is belangrijk dat deze 
connecties elkaar ondersteunen. 
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3. Exosysteem: settings waarvan het kind niet direct onderdeel uitmaakt maar 
die wel invloed kunnen hebben op hun ontwikkeling. Zoals de werkplek van de 
ouders, is die flexibel met werktijden? 

4. Macrosysteem: bevat waarden, wetten en (geloofs)overtuigingen van de 
maatschappij. 

De pedagogisch medewerkers bij Blooming Kids bevinden zich in de 2e laag om het 
kind heen. Dit model maakt ons bewust van de verschillende invloeden op het kind. 
Hoe beïnvloed de omgeving van het gezin het gedrag van het kind dat bij Blooming 
Kids komt?  

Observeren gebeurt met een zo open mogelijke houding. Twee keer per jaar vinden 
er mentor-oudergesprekken plaats. Voorafgaand aan deze gesprekken, neemt de 
mentor uitgebreid de tijd om zijn of haar mentorkind te observeren. De mentor noteert 
haar bevindingen en kan deze delen met een collega en neemt ook dat perspectief 
mee in de observaties omdat wij ons bewust zijn van toch een gekleurde bril, hoe 
oordeelloos wij ook proberen te werk te gaan. Een blik van een collega kan ervoor 
zorgen dat wij niet alleen ons eigen perspectief op iets meenemen. Het stimuleren en 
volgen van ontwikkeling gebeurt met de vier pedagogisch basisdoelen als 
vertrekpunt. Vanuit deze doelen kijken beroepskrachten gezamenlijk naar hoe wij 
ontwikkeling kunnen stimuleren. ‘Hoe en wat observeer je’ krijgt uitgebreider 
aandacht tijdens een teamoverleg of een themabijeenkomst.  

Een voorbeeld van observeren voor een mentor-oudergesprek is: Een pedagogisch 
medewerker spreekt een dag, tijdstip en de duur van observeren af met collega’s 
waarop zij haar mentorkind gaat observeren. Zij neemt plaats in de ruimte waar zij 
een overzicht heeft en het kind duidelijk in beeld heeft. Zij observeert Daan, een 
dreumes van net 2 jaar oud. Als uitgangspunt neemt zij de emotionele veiligheid van 
Daan. Bij het afscheid ’s ochtends is hij verdrietig. Hij wil papa niet loslaten bij de 
deur. De pedagogisch medewerker schrijft in haar eigen notitieboek op wat zij ziet en 
hoort en noteert dit op het daarvoor bestemde observatieformulier en slaat dit digitaal 
op in het digitale opslagsysteem op de iPad. Tijdens het mentorgesprek worden de 
bevindingen besproken en gaan ouder(s) en pedagogisch medewerkers hierover in 
gesprek. 

Wanneer verwijs je als pedagogisch medewerker een ouder door?  

Soms vraagt een kind meer specialistische begeleiding dan wij als organisatie  
kunnen bieden. In dat geval wordt er contact gelegd met (of verwijzen we ouders 
door naar) keten- en/of zorgpartners zoals het CJG, de huisarts of het buurt 
/zorgteam. In geval van ernstige zorg over een kind, die niet door ouders erkend of 
herkend wordt, kunnen er na intern overleg, vervolgstappen worden gezet. Dit wordt 
teruggekoppeld aan de ouders. Indien nodig, maken wij gebruik van de  
landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, wat kan resulteren 
in een melding bij Veilig thuis.  
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Betekenis voor de praktijk 
	
Onze uitgangspunten, pedagogische visie en kijk op de ontwikkeling van kinderen 
vindt een verdere uitwerking op een groot aantal terreinen. In dit hoofdstuk hebben 
we de betekenis voor onze dagelijkse praktijk nader uitgewerkt in de volgende 
thema’s: 

• Plaatsingsbeleid   
• Wennen  
• Doorstroom van kinderen naar kdv naar bso  
• Overdracht bso en of basisschool (toestemming ouders/verzorgers) 
• De groep 
• De stamgroep (en het verlaten ervan) 
• Dagindeling 
• Opvangtijden, brengen en halen  
• Afscheid nemen  
• Activiteiten  
• Speciale activiteiten en feesten  
• Eten en drinken  
• Kinderen en persoonlijke hygiëne  
• Speelruimte en speelgoed  
• Onze beroepskrachten 
 
 

Plaatsingsbeleid 
 

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er, als er plaats is op onze groep, een 
plek gereserveerd vanaf de gewenste ingangsdatum. Daarna wordt het 
plaatsingscontract opgemaakt en plannen wij een intakegesprek. Tijdens dit gesprek 
ontvangen ouders/verzorgers informatie over de werkwijze van Blooming Kids kdv en 
willen wij graag informatie ontvangen over het kind en inventariseren wij de 
behoeften. Eventuele vragen worden beantwoord. Tevens maken wij afspraken over 
de wenperiode. 

Ieder kind is welkom bij Blooming Kids. Alleen indien de begeleiding op een bepaald 
gebied of in een bepaalde situatie intensiever is en wij niet de juiste zorg en aandacht 
kunnen bieden, kan het zijn dat wij tot de conclusie komen dat een andere plek beter 
bij het kind past. 	
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Wennen 
 

In overleg met de ouders worden afspraken gemaakt over het wennen van het kind 
bij het kinderdagverblijf. Dit gebeurt telefonisch, per mail of tijdens de kennismaking 
op de groep. Mede afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt een invulling 
gegeven aan de wenperiode van het kind. Soms start de opvang door samen met de 
ouders even te spelen, andere kinderen komen meteen alleen voor enkele uurtjes. 
Altijd wordt het brengen en halen voor de eerste keren op een rustig moment 
gepland. Zo kan er goed informatie uitgewisseld worden en kunnen de eerste 
ervaringen achteraf ook goed overgedragen worden aan de ouder. De beroepskracht 
(mentor) observeert het kind nauwlettend en sluit verder zoveel mogelijk aan bij het 
tempo van het kind. Het kind ziet tijdens deze wendagen de beroepskrachten die het 
ook op de dagen ziet wanneer de plaatsing definitief aanvangt. Bij kinderen jonger 
dan 1 jaar, baby’s, geldt de regel dat zij niet meer dan twee vaste gezichten zien. Bij 
kinderen vanaf 1 jaar geldt de regel dat zij niet meer dan drie vaste gezichten zien. 
Waarvan tenminste per dag 1 beroepskracht werkzaam in de stamgroep van dat 
kind.  	
In principe hanteren wij de volgende wenperiode: twee weken voor de gewenste 
startdatum komt het kind de eerste dag twee uur, de tweede dag vier uur, de derde 
dag zes uur en de vierde dag acht uur. In overleg met ouder/verzorger gaan wij hier 
flexibel mee om en kijken altijd naar de behoefte van het kind. Tijdens de eerste wen-
uren wordt tijd gemaakt voor een intakegesprek. De pedagogisch medewerker vult 
samen met de ouder het intakeformulier in. Op dit intakeformulier wordt gekeken of 
alle benodigde documenten voor de plaatsing van het kind in orde zijn zoals 
plaatsingscontract, formulier automatische incasso en toestemmingsformulier 2e 
stamgroep en toestemming privacy policy, er worden eventuele bijzonderheden 
besproken, rituelen die ouders thuis hebben en die belangrijk zijn om te weten in 
verband met de opvang van het kind bij de pedagogisch medewerkers. Op het 
intakeformulier benoemen wij ook wat de communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld 
mail, de website, ons dagelijkse softwaresysteem waarin wij de activiteiten van 
kinderen bijhouden en waar ouders ook toegang tot krijgen en andere onderwerpen 
waarover een ouder kan worden geïnformeerd.  	

 

Doorstroom van kinderen van kdv naar bso 
	
Er zijn kinderen die doorstromen van ons kinderdagverblijf naar de bso. Voor deze 
kinderen is het anders wennen dan voor kinderen waarvoor de bso een ehelemaal 
nieuwe omgeving is. Ook voor ouders is de bso vaak al bekend terrein en zijn 
pedagogisch medewerkers voor hen bekende gezichten. Deze kinderen wennen in 
een nieuwe stamgroep maar zij zijn bekend met de medewerkers en bso-ruimtes. De 
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kinderen die doorstromen van kdv naar onze bso hebben vaak al een keer de bso 
bezocht voor een gezamenlijke activiteit (zoals bijvoorbeeld paaseieren zoeken of 
samen een feest vieren). Om geregeld samen activiteiten te ondernemen draagt bij 
aan de emotionele veiligheid van de kinderen en zeker ook aan het plezier. 	

In de maand voorafgaand waarin het kind op het kdv vier jaar wordt, wordt er door de 
mentor van het kdv samen met de nieuwe mentor van de bso afspraken gemaakt om 
minimaal 2x te wennen op de bso. Deze data wordt gecommuniceerd door de mentor 
van het kdv naar de ouders. Ouders halen het kind op deze wendagen einde van de 
dag op bij de bso. 	

Overdracht bso en / of basisschool (toestemming ouders) 
	
De mentor van het kdv kind zorgt vóór voor de officiele overgang naar basisschool en 
/ of bso voor een overdracht van informatie. Dit gebeurt door het invullen van het 
overdrachtformulier Peuter –kleuter. Welke te vinden is in de protocollenmap op 
dropbox. De mentor geeft het formulier mee aan de ouders op het moment dat het 
kind afscheid neemt op het kdv. Dit gebeurt tijdens het eindgesprek dat plaatsvindt 
op het kdv met de mentor van het kind en eventueel de nieuwe mentor op de bso. 
Het formulier kan door de ouders afgegeven worden aan de leerkracht van het kind 
of, wanneer ouders toestemming hebben gegeven, draagt de kdv-mentor het 
formulier over aan de nieuwe mentor van het kind op de bso.  
 

De groep 
 
Blooming Kids kiest bewust voor een kleinschalig kinderdagverblijf met twee verticale 
groepen met kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar. Een verticale 
groepsamenstelling houdt in dat het kind zich in een groep met verschillende 
leeftijden bevindt. Door de verticale samenstelling van de groep kan een kind met 
kinderen van diverse leeftijden spelen. Aan sommige kinderen kan een kind zich een 
beetje optrekken en anderzijds leert het zich beheersen in contact met de wat 
jongere kinderen. De oudere kinderen houden rekening met de jongeren en de 
jongeren leren van de ouderen. Het kleinschalige aan onze organisatie heeft als 
voordeel dat het twee groepsruimtes zijn met een vaste groep kinderen en vaste 
pedagogisch medewerkers waardoor kinderen zich snel vertrouwd voelen en zich 
makkelijker uiten. De maximale omvang van de zogeheten “stamgroep” (de groep 
waarin het kind standaard verblijft) bedraagt op één groep maximaal 14 kinderen en 
op de andere groep maximaal 12 kinderen per dag. Voor deze groepen is duidelijk 
beschreven welke kinderen er op welke dag zijn, welke pedagogisch medewerkers er 
op welke dag zijn en in welke ruimte de groep zich bevindt. De kinderen die een 
flexibel contract hebben, hoeven niet te worden opgevangen in een vaste stamgroep, 
maar dit is wel ons streven en zullen altijd in de planning kijken of dit mogelijk is. 
Ouders geven toestemming dat hun kind kan worden opgevangen in een andere 
stamgroep. Het rooster van de pedagogisch medewerkers hangt op de groep. Dit 
rooster is voorzien van foto’s zodat het voor de kinderen ook herkenbaar wie er op 
welke dag is.  
 
De samenstelling van deze groep voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de 
wet kinderopvang met betrekking tot verantwoorde dagopvang. Maximaal aantal 
baby’s toegestaan op een groep van 14 kinderen: 8 tussen 0-1 jaar. Blooming Kids 
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streeft er naar om maximaal 2 baby’s onder de 6 maanden op de groep te hebben. 
Omdat wij vinden dat baby’s andere aandacht nodig hebben en we met twee baby’s 
op de groep die aandacht kunnen geven en kwaliteit kunnen waarborgen.  
 

De stamgroep (en het verlaten ervan) 
 
De kinderen verlaten de stamgroep als er een uitje is zoals een bezoek aan de 
kinderboerderij, bibliotheek, een activiteit op en met onze buitenschoolse opvang, 
een wandeling, een boodschap of een brief op de post doen of om buiten te spelen in 
de aansluitend daarvoor bestemde buitenruimte. Als de gehele (of een deel van de) 
stamgroep het pand verlaat, wordt er een tas meegenomen met de iPad (waar alle 
contactgegevens in staan), luiers, billendoeken, telefoon, nat washandje, flesje 
water, kleine EHBO-kit en mogelijke medicatie + instructies.  
 
Wanneer (een deel van) de stamgroep het pand verlaat, zorgen wij dat dit altijd 
conform de bkr (beroepskracht – kindratio) is. 
 

Afnemen van extra dag / dagdeel 
 
Ouders hebben de mogelijkheid om een extra dagdeel af te nemen. De kinderen 
komen bij Blooming Kids altijd terecht in hun vaste stamgroep met bekende kinderen 
en beroepskrachten. Wij hebben één groep (en ruimte voor een tweede verticale 
groep) en werken met een vast team van beroepskrachten. Daarom is dit een 
vertrouwde omgeving voor de kinderen. Ouders kunnen per mail, telefonisch of via 
ons softwaresysteem Bitcare een aanvraag doen voor een extra dagdeel. Dit is 
alleen mogelijk als de BKR en het vaste gezichtencriterium het toelaat.  
 
Op het moment dat de 2e groep van start gaat, is het ook voor die ouders mogelijk 
om een extra dag of dagdeel af te nemen. Dit zal in eerste instantie op de eigen 
groep zijn. Mocht dit op de eigen groep niet mogelijk zijn, maar er is wel een plek op 
de andere groep, dan wordt dit gemeld aan de ouder die de keuze heeft om daar wel 
of niet gebruik van te maken. Mocht de ouder akkoord gaan met het plaatsen op de 
andere groep, gaat het akkoord met de informatie op het toestemmingsformulier 2e 
stamgroep. Mocht het zo zijn dat het kind de betreffende beroepskracht op de extra 
dag op de andere groep niet (goed) kent, dan wordt waar mogelijk geprobeerd om 
voorafgaand aan de extra dag het kind te laten wennen. Dit achten wij in het belang 
(van de emotionele veiligheidheid) van het kind.   
 
 

Dagindeling 
Onze dagindeling staat vast en bestaat uit vaste onderdelen zoals: fruit eten, 
broodmaaltijd eten, drinken, slaaptijden, een cracker eten en aan het eind van de 
dag een groentesnack. De concrete invulling van de dag is afhankelijk van de leeftijd 
van de kinderen en specifieke behoeftes. 

Het ritme van de baby’s wordt afgestemd met de ouders. Zij krijgen eten wanneer zij 
dat nodig hebben en gaan slapen wanneer zij moe zijn. De rest van de tijd worden zij 
geknuffeld op schoot, spelen zij in de box of op een speciale mat op de grond. Ook 
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de baby’s gaan mee naar buiten. Dat kan zijn in onze tuin of op stap buiten onze 
locatie. Ouders kunnen hun eigen wandelwagen meegeven. Wanneer baby’s kunnen 
zitten, hebben wij speciale stoeltjes die in de bolderkar geplaatst kunnen worden.  

Kinderen die ouder zijn eten gezamenlijk en slapen gezamenlijk. Kinderen slapen 
naar eigen behoeften en/of wensen van ouders. De overige activiteiten worden 
aangepast aan de behoeften van het kind. Kinderen kunnen lekker buiten spelen in 
onze tuin die omsloten is door muren, hekwerk, schutting en bomen. Daar kunnen ze 
kiezen uit divers buitenspeelgoed (zandbak, auto’s, fietsjes, ballen en dergelijke). 
 

Dagritme (bij benadering. Wij kijken naar de individuele behoefte van het kind): 

 
Tijd  

 
Activiteit 

7.30 - 9.30 uur Kinderen worden gebracht.  
9.00 - 9.30 uur Pm-er 2 begint. 

Fruit hapje voor de jongsten.  
9.30 - 10.00 uur Tafel moment.  

Kinderen worden welkom geheten en er is tijd om naar elkaar te luisteren.  
Er wordt gezongen en gegeten. Max 2 crackers en we drinken water. 

10.00 uur Verschoonronde en begeleiding zindelijkheidstraining.  
De kinderen die twee keer slapen op een dag, gaan naar bed. 

10.15 - 11.15 uur Activiteit. Binnen en\of buiten. 
11.15 - 11.30 uur Pm-ers ruimen op met de kinderen. Binnen en buiten 
11.30 - 12.00 uur Jongste kinderen weer wakker. 
11.30 - 12.15 uur Lunchtijd.  

We zingen vooraf met elkaar een liedje. 
Bij 2e boterham, smeren kinderen zoveel mogelijk zelf hun boterham. 

12.15 -12.30 uur Afruimen. Verschoon ronde en klaarmaken om naar bed te gaan,    
12.45 - 13.00 uur Betreffende kinderen worden naar bed gebracht.  

Kinderen met halve dag afname worden opgehaald.  
Kinderen met halve dag afname worden gebracht.  

13.00 13.30 uur Oudste kinderen doen een leeftijdsgericht activiteit. 
Ontwikkelingsgericht schrijven, groepsoverleggen, activiteiten voorbereiden 

13.30-14.00 uur 
14.00 –14.30 uur 

Vroege dienst gaat met pauze 
Late dienst gaat met pauze 

14.00 uur De jongste krijgen fruit of cracker voor het slapen. 
14.30 uur Oudere kinderen worden uiterlijk om 14.30 uit bed gehaald. Kinderen 

worden verschoond. Kinderen kleden zichzelf aan. 
De jongste doen nu hun tweede slaapje. 

15.00 - 15.30 uur Fruit tijd.  Er wordt voorgelezen.  
15.45 – 16.30 Activiteit. Binnen en/of buiten 
 
16.30 - 18.30 uur 

Ouders halen hun kinderen weer op. Er vindt een inhoudelijke overdracht 
plaats. Wat heeft het kind gedaan. 

 

Vaste verschoonrondes zijn: 10.00, 12.30 en 14.30 uur en nog een keer tussen 16.30 
- 17.00 uur. Natuurlijk wordt er tussendoor ook verschoond en gecheckt. In ieder geval 
als de kinderen naar bed gaan. 

Tussen het slapen en het eten door spelen is er altijd ruimte om vrij te spelen. 
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Dit is een richtlijntabel. Dit houdt in dat dit ons ritme is, maar we kijken ook persoonlijk 
naar het kind en mocht het nodig zijn, dan passen we (in overleg met ouders) het ritme 
aan.  

 
 
Opvangtijden, brengen en halen 
 

Blooming Kids is 5 dagen per week geopend.  

Openingstijden:  7.30 - 18.30 uur 

Brengen:  7.30 - 9.30 uur (of 13.00 uur bij halve dag opvang) 

Halen:   16.30 - 18.30 uur (of 13.00 uur bij halve dag opvang) 

 
Mocht het een keer voorkomen dat een ouder een kind later wil brengen of eerder wil 
ophalen, dan is dit mogelijk. Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, 
informeren ouders de pedagogisch medewerker hierover vooraf. Als een kind wordt 
opgehaald door iemand anders en de pedagogisch medewerker is niet op de hoogte, 
wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers alvorens het kind mee te 
geven.  
 
Het komt voor dat ouders niet op tijd hun kind kunnen ophalen. In sommige situaties is 
dit overmacht. Zij bellen dan naar de groep om dit door te geven.  

 
Afscheid nemen 
Wij vinden het belangrijk dat het kind weet dat zijn ouders weggaan (emotionele 
veiligheid). Wanneer ouders afscheid nemen, geven zij dit aan bij het kind en laten dit 
afscheid niet te lang duren. Onze ervaring leert dat kinderen soms verdrietig zijn als 
hun ouder(s) weggaan maar dat dit van korte duur is. Nadat de overdracht heeft 
plaatsgevonden waarin ook eventuele bijzonderheden kunnen worden besproken, 
neemt de pedagogisch medewerker het kind over en nemen wij samen afscheid. Wij 
doen de deur open en zwaaien de ouders uit. In deze situatie kijken wij naar het kind. 
Sommige kinderen worden getroost als zij verdrietig zijn. Andere kinderen hebben dit 
niet nodig en dan is samen de ouders gedag zeggen voldoende. De pedagogisch 
medewerker kijkt in deze situatie naar het kind en zijn behoefte.  
 
Activiteiten 

• Buitenspelen in alle seizoenen. Frisse neus halen vinden wij belangrijk. Aan ouders 
vragen wij om gepaste kleding mee te geven zodat dit geen belemmering vormt om 
naar buiten te gaan; 

• Stukje wandelen in het bos, het park of op de hei; 
• Naar de bibliotheek; 
• Naar een speeltuin; 
• Kinderboerderij bezoeken; 
• Georganiseerd spelen met speelgoed aan tafel; 
• Verkleden; 
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• Brieven posten; 
• Boodschappen doen; 
• Muziek luisteren en samen dansen; 
• Kleien, kleuren, tekenen, schilderen, plakken met diverse materialen 
• Zelf speelgoed kiezen (voor aan tafel); 
• Gymmen in de afgehuurde gymzaal. 

We bieden activiteiten aan die aangepast zijn op leeftijd en interesse. Het is voor de 
kinderen niet verplicht om deel te nemen aan de activiteiten. We stimuleren dit echter 
wel. De kinderen kunnen zelf de keuze maken wanneer zij willen knutselen. En zij zijn 
dan ook vrij in de tijd die zij daaraan willen besteden. Bij het plannen en organiseren 
van activiteiten zijn wij ons bewust van wat wij de kinderen aanbieden. Wij willen 
diversiteit in het aanbod brengen zodat kinderen in aanraking komen met 
verschillende activiteiten en materialen en daarmee kennismaken. Op deze manier 
verrijken wij hun ervaringen en dragen wij bij aan hun ontwikkeling.  

 
Speciale activiteiten en feesten 
 

Verjaardagen van de kinderen en van de beroepskrachten worden allemaal gevierd. 
We versieren de groep met slingers en er komt een plaat op de deur met daarop een 
aankondiging dat er iemand jarig is. Kinderen helpen altijd mee met het versieren en 
maken van de feestelijke deurplaat. De feestjes worden gevierd met slingers en 
verjaardagliedjes. Het kinderdagverblijf heeft een verjaardagscadeautje voor de jarige 
job. Het staat kinderen vrij om te trakteren.  

 
Aan andere feesten zoals carnaval, Sinterklaas en Kerstmis wordt speciale aandacht 
besteed. Het Sinterklaasfeest wordt altijd afgesloten met een klein cadeautje. De 
kinderen mogen ook hun schoen zetten op de groep. Met kerst besteden wij aandacht 
aan de sfeer in het kinderdagverblijf. Dit doen we met kerstverlichting. En van de 
maaltijd maken wij een gezellige kerstlunch. Verder besteden we aandacht aan Pasen 
(gezamenlijke Paaslunch), Koningsdag en de seizoenen. Dit doen we door middel van 
knutselen, verhaaltjes voorlezen over het thema en uitstapjes maken naar bos, hei, 
park. 

Speciale verjaardagen van bijvoorbeeld papa, mama, opa of oma kunnen bij ons 
worden aangeven. Dit wordt onthouden door middel van een kalender die wij op de 
groep hebben hangen. Wij zorgen dan dat het kind wat kan knutselen, verven of 
tekenen voor degene die jarig is. Tevens schenken wij ook aandacht aan Vader - en 
Moederdag. Dit gebeurt ook als uw kind een broertje of zusje krijgt en dan mag er 
uitgedeeld worden om dit te vieren. De kinderen op de groep maken een 
geboorteplaat voor de nieuwe baby.  
 
Afscheid omdat een kind bijvoorbeeld naar de basisschool gaat wordt ook gevierd. Er 
komt een deurplaat te hangen met handjes van alle kinderen en medewerkers. Er 
hangen slingers en het kind krijgt een cadeautje.  
 
 



Pedagogisch beleidsplan Blooming Kids kdv | november 2018                               31	

 
 
Eten en drinken 
 

Wij verzorgen de volgende maaltijden: 

• Vers fruit in de middag (zowel fruithap als stukjes fruit). Er wordt gezorgd voor 
afwisseling en rekening gehouden met seizoensfruit.  

• Broodmaaltijd (lunch) wij hebben bruin (tarwe / volkoren) brood standaard in gebruik. 
• Met daarop diverse soorten beleg, hartig en zoetigheid. De eerste boterham is altijd 

met worst of kaas en de boterham die daarop volgt is een vrije keuze, daarna weer 
een boterham met gezond beleg. 

• Verschillende tussendoortjes zoals; crackers, soepstengels, rijstwafels, 
snoeptomaatjes, komkommer, paprika en worteltjes. 

•  Drinken bij de maaltijd en tussendoor is water. 

Maakt uw kind gebruik van flesvoeding en/of een warme maaltijd dan wordt dit 
meegegeven door de ouders. Voeding en flessen worden gelabeld met naam van het 
kind. Een warme maaltijd geven wij tot de leeftijd van één jaar oud.  
 
Kinderen die een allergie of intolerantie hebben, krijgen van hun ouders de daarvoor 
bestemde voeding mee. Wij houden ons aan de richtlijnen hiervoor. Bijvoorbeeld met 
een apart mes smeren, zorgen dat maaltijd gescheiden wordt van andere maaltijden. 
Bijzonderheden worden genoteerd bij het kind in ons softwaresysteem. Zo is iedere 
beroepskracht op de hoogte om op de juiste manier te handelen aangaande voeding. 
Wij zullen ouders vragen naar bijzonderheden en ouders hebben de verplichting om 
de beroepskrachten te informeren bijvoorbeeld als er iets gewijzigd is.  
 
 
Kinderen en persoonlijke hygiëne 
 

Blooming Kids heeft persoonlijke hygiëne hoog in het vaandel staan. Bij de jongste 
kinderen zorgen wij daarvoor en hoe ouder kinderen worden hoe meer wij eigen 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid hierbij stimuleren. Bijvoorbeeld zelf handen 
wassen na toiletbezoek. Voor de kinderen die nog niet naar het toilet gaan, of bezig 
zijn met het oefenen hiervan, zorgen wij voor luiers en die zijn in diverse maten 
voorhanden.  

Ieder kind heeft een eigen mandje. Daarin kunnen persoonlijke benodigdheden 
neergelegd worden. Wij verzoeken ouders om standaard 1 reserveset kleding in het 
mandje te leggen. En tevens dit een keer in de zoveel tijd na te kijken of het aan 
vervanging toe is qua maat.  

Wij zijn in bezit van een spenenbewaarbakjes. Mocht het kind een speen gebruiken 
dan vragen de beroepskrachten de ouders om een speen voor hun kind bij ons te 
laten. Wij voorzien deze van naam en koken de speen aan het einde van de dag uit. 
De spenenbewaarbakjes gaan iedere week in de vaatwasser.  
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Zoals ook te lezen in ons dagritmeoverzicht hebben wij een aantal vaste 
verschoonrondes gedurende de dag. Naast deze vaste momenten checken wij de 
kinderen ook tussendoor op hun luier of wijzen kinderen naar het toilet of het potje al 
naar gelang de persoonlijke situatie van het kind. Na iedere verschoonronde, potje of 
toiletbezoek wassen wij onze handen. De kinderen wassen hun handen wanneer zij 
naar het toilet zijn geweest of op het potje hebben gezeten.  

Handen wassen gebeurt ook voor het eten en drinken en na het buitenspelen of een 
activiteit die vraagt om schone handen. De kinderen wassen na het eten en drinken 
hun handen met een washand.  

Wanneer ouders aangeven dat hun kind er aan toe is om zindelijk te worden, kunnen 
wij beginnen met de zindelijkheidstraining. De kinderen kunnen dan regelmatig naar 
een speciaal voor hen beschikbaar toiletje en ook zijn we in bezit van potjes. Wij 
maken gebruik van datgene waar het kind zich het prettigst bij voelt. Dit alles gebeurt 
in goed overleg met de ouders. Wanneer een kind naar ons idee laat zien dat het toe 
is aan zindelijk worden, zullen wij de ouders hierover informeren en proberen dit met 
elkaar af te stemmen.  
 
Sfeer en inrichting 

Wij creëren een huiselijke sfeer. Dit uit zich in de inrichting van het pand. We sluiten 
daarbij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van onze kinderen. 

‘De manier waarop je dingen neerzet en wát je neerzet, zorgt ervoor dat kinderen 
kunnen kiezen, dat ze problemen oplossen en dat ze ontdekkingen kunnen doen 
terwijl ze intussen leren’ (Curtis & Carter, 2010, pag. 19).  

Een aantal keer per jaar kleden wij ons kinderdagverblijf aan in een bepaald thema. 
Voorbeelden hiervan zijn de vier seizoenen, maar ook carnaval, Sinterklaas en 
Kerstmis.   

‘Wil jij een uitdagende en betekenisvolle omgeving inrichten voor jouw kinderen in het 
kindercentrum? (…) In een fijne omgeving kunnen jij én de kinderen pas echt leven en 
leren’ (Curtis & Carter, 2010, pag. 21).  

De ruimte wordt ook aangekleed door werkjes die de kinderen gemaakt hebben. Ook 
hangen wij foto’s van de kinderen op. Dit kunnen momenten zijn tijdens het spelen, het 
doen van een activiteit, een uitstapje.  
 
Speelruimte en speelgoed 

Onze open lichte ruimte is zo ingedeeld dat de kinderen zonder directe begeleiding 
veilig kunnen spelen. Wij beschikken naast de gemeenschappelijke ruimte over twee 
groepsruimtes, twee slaapkamers, een keuken en toiletruimte die beiden zijn 
afgesloten met een trap/deur hekje. Tevens is er nog een kelder dat als opslag 
gebruikt word. In de gemeenschappelijke groepsruimtes zijn diverse hoekjes 
gecreëerd. Een bank, een box met daaronder een speelruimte, een huishoek, een 
bouwhoek, een poppenhuis. Wij hebben twee eettafels met vaste banken waar losse 
kinderstoelen aangeschoven kunnen worden.  

Wij hebben de beschikking over een grote tuin. Allebei de groepen hebben een eigen 
uitgang naar buiten. Deze buitenruimte is volledig omheind door schutting, muur en 
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hekwerk. Zo is het veilig om te spelen en is ook de privacy gewaarborgd. Om de 
privacy te waarborgen hebben wij voor het hek bamboe geplaatst. De tuin is voorzien 
van een zandbak en diverse speelmaterialen. Het buitenspeelgoed is voor diverse 
leeftijden. In de zomer zorgen wij voor verkoeling en zetten wij een zwembadje op en 
zorgen we voor andere wateractiviteiten. Schaduw creëren wij door de platanen die bij 
elke groep groeien en door schaduwdoeken op te hangen zodat de kinderen veilig 
buiten kunnen spelen.  

Wij beschikken over speelgoed voor diverse leeftijdscategorieën. Regelmatig schaffen 
wij speelgoed aan, zodat we ook voldoende kunnen blijven variëren. In de hele ruimte 
is speelgoed direct voor alle kinderen beschikbaar. Speelgoed dat geschikt is voor 
alleen grote kinderen staat op een hoogte waar de kleine kinderen er niet zelf bij 
kunnen. Wij hebben de leesboeken die kinderen zelf mogen pakken in onze 
boekenkast op ooghoogte staan. De leesboeken die de beroepskrachten voorlezen 
staan hoger opdat deze heel blijven =)  

De ruimtes worden dagelijks schoongemaakt. De beroepskrachten onderhouden en 
bewaken de hygiëne van het speelgoed. 

 

 

Onze beroepskrachten 

De beroepskrachten van Blooming Kids kdv hebben een open en positieve houding 
naar alle kinderen, waardoor het kind gestimuleerd wordt in de eigen ontwikkeling. De 
beroepskrachten zorgen voor een vertrouwde en stimulerende sfeer. Belangrijk in de 
benadering van de beroepskrachten is dat zij kunnen variëren in hun gedrag en zowel 
stimulerend, begeleidend, corrigerend, sturend als ook afwachtend kunnen zijn 
afhankelijk van de situatie. Wij vinden het belangrijk dat gewenst gedrag wordt 
beloond.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk met een vast team van 
beroepskrachten te maken hebben. Dit vergroot de emotionele veiligheid omdat het 
kind weet waar het aan toe is. Dat een kind zich emotioneel veilig voelt is een 
voorwaarde voor ontwikkeling.  

De inzet van de beroepskrachten is gebaseerd op een vast weekschema. Bij 
(kortdurende) vervanging lossen wij dit op met beroepskrachten uit ons eigen vaste 
team.  

Blooming Kids kdv kiest ervoor om iedere dag met 2 vaste gezichten 
(beroepskrachten) + extra beroepskracht (bijvoorbeeld een stagiaire) te staan. Wij 
houden ons aan de berekening van de beroepskracht-kind ratio (BKR). Blooming Kids 
kdv streeft ernaar dat er niet meer dan 2 baby’s onder de 6 maanden op de groep zijn. 
Blooming Kids kdv is van mening dat dit zowel de aandacht voor de allerkleinsten en 
de rest van de groep ten goede komt. De maximale groepsgrootte zoals die 
beschreven is in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang wordt nageleefd met behulp 
van een kindplanning. Per dag zijn er 10-12 kinderen op de groep aanwezig onder 
begeleiding van 2 vaste pedagogisch medewerkers + extra beroepskracht. Op onze 
andere groep is er ruimte voor maximaal 14 kinderen.  
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Onze beroepskrachten worden in hun werk ondersteund door andere professionals op 
bijvoorbeeld het gebied van scholing. Dit verhoogt en waarborgt de kwaliteit van ons 
dagelijks handelen. Deze ondersteuning is een continuproces; jaarlijks zijn er diverse 
momenten waarin deze ondersteuning geboden wordt. Dagelijks kan er ondersteuning 
plaatsvinden door bijvoorbeeld coaching op diverse gebieden. Wij verzorgen actief 
ondersteuning (daar waar bijvoorbeeld de wet dit van ons vraagt) en wij spelen in op 
de behoefte van de beroepskrachten.  

Mocht zich een situatie voordoen die ons werk op de groep te boven gaat of die niet 
onze expertise heeft, dan zullen wij eerst met collega’s onze bevindingen delen. 
Beroepskrachten weten welke stappen zij daarvoor moeten nemen. Eventueel kan de 
leidinggevende de ouders / verzorgers / collega doorverwijzen naar een andere 
instantie. Wij zijn ons ervan bewust welke rol wij op de groep hebben en weten 
wanneer wij ouders moeten doorverwijzen. Dit zien wij niet als een zwakte maar als 
een kracht. Weten waar onze grens ligt met oog op pedagogisch handelen, is 
belangrijk. Onderzoeken wat de grens is, blijft een continu proces zowel dagelijks op 
de werkvloer en onderwerpen bespreekbaar maken in bijvoorbeeld een teamoverleg 
of een themabijeenkomst. 	
 

Onze beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers  

Concrete beschrijving van de taken die die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 
vrijwilligers kunnen uitvoeren en hoe worden zij hierbij begeleid? Studenten in 
opleiding voeren alleen taken uit die horen bij de fase van de opleiding. Wij werken 
niet met vrijwilligers. Als wij een activiteit organiseren zoals bijvoorbeeld muziekles 
dan wordt daarvoor een gediplomeerde kracht ingehuurd die tevens in bezit van een 
geldige VOG.  

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de 
voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening. Dat wil zeggen dat alle 
stagiairs, behalve die in leerjaar 1, mogen worden ingezet op de groep in de volgende 
situaties: bij ziekte van een pedagogisch medewerker en tijdens schoolvakanties van 
de student. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: de student wordt alleen 
ingezet op de eigen stagelocatie en de student mag niet alleen staan behalve tijdens 
pauzes.  

Verwachtingen en voorwaarden ten aanzien van stagiaires. De stagiaire heeft 
verantwoordelijkheidsgevoel en is bereid dit in de praktijk verder te ontwikkelen. Er 
wordt verwacht van de stagiaire dat zij haar eigen leerproces bewaakt en dat bij 
eventuele problemen zij tijdig haar werkbegeleider inschakelt. De stagiaire doet mee 
aan alle taken binnen het kinderdagverblijf van Blooming Kids. Dit zijn zowel de 
huishoudelijke als de verzorgende taken. De stagiaire heeft een geheimhoudingsplicht 
en die geldt ook nog als de stage is geëindigd.  

Alle activiteiten die de stagiaire binnen het leerplan onderneemt, vinden onder 
begeleiding plaats. De stagiaire moet kunnen deelnemen aan het werk dat 
voorhanden is en dat kenmerkend is voor het beroep waar de stagiaire voor wordt 
opgeleid. De verantwoordelijkheid voor de zorg en de werkzaamheden blijft bij 
Blooming Kids. De stagiaire is verantwoordelijk voor eigen handelen.    
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Voorafgaand aan de stageperiode is er een kennismakingsgesprek. Wanneer de 
stage van start gaat is bekend wie de praktijk / werkbegeleider is. Dit is tevens het 
aanspreekpunt voor de stagiaire en de begeleider vanuit de opleiding. De 
praktijkbegeleider zal regelmatig met de student de stage evalueren. Op de eerste dag 
van de stage neemt de stagiaire kennis van belangrijke protocollen zoals de meldcode 
kindermishandeling, pedagogisch beleid, dagritme, veiligheids – en gezondheidsbeleid 
en protocol hygiëne.  

 

Mentorschap 

De vaste beroepskrachten op de groep zijn allemaal mentor van een aantal kinderen. 
Hoe weten ouders wie de mentor van hun kind is en wat dit mentorschap inhoudt? 
Wanneer een nieuw kindje bij ons op de groep komt, is er gekeken op welke dagen 
dit kindje komt en wie de mentor wordt. Beroepskrachten houden zelf in de gaten of 
de verdeling van het aantal kinderen evenredig is en bij wijziging van dagen van het 
kind of eventueel in het rooster van de beroepskrachten, wordt er gekeken of dit nog 
correspondeert met de dagen dat de mentor het kind ziet. Mocht dit niet zo zijn dan 
kan het zijn dat het kind van mentor wisselt. Ouders worden hier per mail over 
geïnformeerd.  

Nadat er een kennismaking met nieuwe ouders en kind heeft plaatsgevonden, vindt  
het intakegesprek op de groep plaats en wordt de ouder geïnformeerd over wie de 
mentor is, het vaste aanspreekpunt van het kind.Op het intakeformulier wordt ook het 
mentorschap genoemd en de beroepskracht legt aan de ouder uit wat dit inhoudt. De 
mentor vertelt dat het structureel de ontwikkeling van het kind volgt en dit dagelijks 
bijhoudt in Bitcare (ons softwaresysteem) en twee keer per jaar een kind- voert. 
Taken die bij het mentorschap horen zijn: het structureel volgen, stimuleren en 
vastleggen van ontwikkeling, het aanleggen van een map, verjaardagsafbeelding van 
het kind op de groep, mandje van het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het 
kind en begeleidt vanuit kennis, bekwaamheid en ervaring de ontwikkeling en helpt 
de kinderen in hun ontwikkelingsdoelen. De mentor streeft naar een goede 
vertrouwensband met het kind en de ouder wat bijdraagt aan de emotionele 
veiligheid.  

Een mentor signaleert (potentiële) ontwikkelingsproblemen: op deze manier kan er 
door beroepskrachten en of andere professionals van binnen of buiten Blooming Kids 
vroegtijdig en adequaat passende (extra) ondersteuning worden geboden.  

De mentor springt goed in op de behoefte van het kind. Bij het observeren en 
registreren nemen we de rol van de mentor mee. Wat heb ik eraan gedaan als 
mentor om de ontwikkeling te stimuleren of welke andere rol had ik hierin? Deze 
bewustwording zorgt voor ontwikkeling in de professionaliteit van de pedagogisch 
medewerker als mentor. In het mentorschap stellen de pedagogisch medewerkers 
doelen voor zichzelf zodat zij een sterk inhoudelijk mentorschap ontwikkelen.  

Het opstellen van deze doelen en de ontwikkeling als pedagogisch medewerker dan 
wel mentor maken we concreet tijdens de pedagogische coaching en worden 
opgenomen in het opleidingsplan.  
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Zichtbaarheid van ons dagelijks handelen   
 

Ieder kind wordt ingeschreven in ons softwaresysteem Bitcare. Dit is een uitgebreid 
systeem wat op onze iPad gebruikt wordt waarin wij zowel de breng – en haaltijden 
noteren, bijhouden hoe lang kinderen hebben geslapen, wat zij hebben gegeten en 
gedronken, of ze op het potje zijn geweest, maar het is ook ons dagelijks volgsysteem 
waar wij (beroepskrachten / mentoren) foto’s plaatsen van de (mentor) kinderen met 
onderbouwing met de vier pedagogische basisdoelen als uitgangspunt.  

Ouders worden bij plaatsing uitgenodigd voor dit systeem en kunnen zien wat wij 
noteren en kunnen ook reageren. Dit systeem heeft de schriftjes die wij voorheen 
gebruikten, vervangen. Een ouder krijgt zo een goed overzicht hoe de dag bij 
Blooming Kids verloopt en de beroepskracht heeft op deze wijze de ontwikkeling van 
haar mentorkinderen goed in beeld.  

Tijdens de wisseling van de seizoenen ontvangen alle kinderen bij Blooming Kids de 
zogenaamde Winter, Herfst, Lente of ZomerFlash. Dit is een papieren nieuwsbrief met 
informatie en actualiteiten van Kinderopvang Blooming Kids. Dit is zowel een 
nieuwsbrief vanuit kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang.  

Wekelijks plaatsen wij op onze Facebookpagina Blooming Kids kdv een bericht waarin 
wij één van de pedagogische basisdoelen eruit lichten. Door middel van een foto en 
bijbehorende activiteit schrijft een beroepskracht een stukje over bijvoorbeeld een 
activiteit en gaat er dieper op in. Wat komt er kijken bij deze activiteit, waarom deze en 
welke ontwikkeling wordt hier gestimuleerd?  

Wet – en regelgeving  

3-uursregeling 

	
Vanaf 1 januari 2018 is het vanuit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 
toegestaan gedurende de dag maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-
kind-ratio. Om aan deze maatregel te kunnen voldoen is het een vereiste om de 
exacte tijden aan te geven. Dit mag per dag verschillen, maar niet per week. Bij 
binnenkomst en vertrek van de kinderen wordt de tijd genoteerd in ons software 
systeem. Dit is ook de bron waar wij ons afwijken van BKR uit hebben kunnen 
opmaken.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 
Afwijking 
ochtend 

 
8.30-9.00 

 
8.30-9.00 

 
8.30-9.00 

 
8.30-9.00 

 
8.30-9.00 

Pauze  
pm-er 1 

12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Pauze  
pm-er 2 

13.05-13.35 13.05-13.35 13.05-13.35 13.05-13.35 13.05-13.35 

Afwijking 
middag 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 
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Aantal 
kinderen 

9 11 10 6 4 

Totale 
afwijkingstijd 

3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Buiten deze tijden wijken wij niet af van de BKR.  

Ouders worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief onze zogenaamde Flash. 
Dit gebeurt in de herfst-editie 2018. Daarin wordt meer informatie gegeven over deze 
regeling. Nieuwe ouders worden hierover geïnformeerd bij het intakegesprek. De 
mentor vertelt over de breng - en haaltijden en benoemd dan ook de 3-uursregeling.  

Vakantieperiode of calamiteiten 

Wanneer een pedagogisch medewerker alleen werkt door vakantie of calamiteiten 
die een collega betreffen, is dit alleen mogelijk wanneer de beroepskracht kind ratio 
het toelaat.  

 

Protocollen	
 

Voor een aantal zaken hebben wij protocollen vastgesteld. Hierin wordt precies 
omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij 
aan; medicijngebruik, buikligging, kinderziektes, zon en de meldcode 
kindermishandeling. Deze protocollen staan opgeslagen op onze dropbox waar iedere 
beroepskracht toegang tot heeft. Tijdens een teamoverleg wordt er altijd een aantal 
protocollen doorgenomen. Door ze structureel door het jaar heen door te nemen, te 
evalueren en bij te stellen waar nodig, blijven we scherp op de met elkaar gemaakte 
afspraken.  

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

	

Het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk 
protocol voor ons als beroepskrachten. Als professionals binnen de kinderopvang zijn 
wij allemaal getraind hoe te handelen bij het signaleren bij vermoedens van of 
signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en maken gebruik van het 
afwegingskader binnen de meldcode. Wij hebben een meldingsplicht naar Veilig Thuis 
wanneer er een vermoeden of signalering is van huiselijk geweld en / of 
kindermishandeling. Het protocol wordt verder uitgebreid behandeld in ons Veiligheid 
– en gezondheidsbeleid.  
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Veiligheid – en gezondheid 

	

De pedagogisch medewerker biedt het kind een veilig en gezonde omgeving aan, 
waarin hij ongehinderd op ontdekking uit kan gaan. Er wordt gedurende het jaar 
inventarisaties van risico's (QuickScans via de landelijke organisatie 
Risicomonitor.nl) uitgevoerd, die aansluiten op onze praktijk. Hierdoor krijgen wij 
inzicht in risico's die kinderen kunnen lopen en kunnen wij waar nodig passende 
maatregelen treffen. Deze maatregelen beschrijven wij in een plan van aanpak. De 
GGD wordt door de gemeente ingeschakeld als toezichthouder en voert jaarlijks een 
onderzoek uit om toe te zien op het naleven van afspraken omtrent veiligheid en 
gezondheid.  
 

We houden de gezondheid van de kinderen goed in de gaten. Als een kind ziek is 
en/of koorts heeft, zijn wij van mening dat een kind niet op het kinderdagverblijf moet 
zijn. Wij achten ons op zo’n moment niet voldoende in staat om een ziek kind de 
gewenste zorg en aandacht te geven. Als kinderen ziek worden tijdens hun verblijf bij 
ons op het kinderdagverblijf nemen wij contact op met de ouders en overleggen 
samen hoe het verder zal moeten gaan. Een belangrijk aandachtspunt bij zieke 
kinderen is, voor de beroepskrachten en voor de ouders, het eventuele 
besmettingsgevaar. In ons veiligheids – en gezondheidsbeleidsplan gaan wij dieper 
in op dit onderwerp. 	
 

Ouders	
 

Wij stimuleren betrokkenheid van de ouders bij het kinderdagverblijf. Dit komt zowel bij 
het dagelijks contact als ook bij bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld uitstapjes, thema-
ouderbijeenkomsten en oudercommissie) tot uiting. Wij hechten belang aan het 
dagelijks gesprek bij het brengen en halen van de kinderen. Twee keer per jaar bieden 
wij oudergesprekken aan. Mocht er behoefte zijn om vaker met elkaar in gesprek te 
gaan, spreken wij dit af met de ouder/verzorger. Tijdens het oudergesprek delen wij 
onze bevindingen met elkaar. De beroepskracht deelt bijvoorbeeld haar bevindingen 
die zij heeft opgedaan tijdens observaties. De interesses van het kind. Is het 
herkenbaar voor de ouder?  

Naast deze oudergesprekken waar we dieper in gaan op het kind ook omdat wij dan 
één op één met de ouder kunnen praten en niet afgeleid worden door de soms hectiek 
wanneer meerdere ouders tegelijk op de groep zijn, vinden wij het dagelijks contact 
ook heel belangrijk. Hoe gaat het met het kind, zijn er bijzonderheden? Ogenschijnlijk 
kleine gesprekjes die wij waardevol vinden aan het begin en einde van de dag.   

Jaarlijks verspreiden wij een klanttevredenheids-enquête onder ouders. De 
onderwerpen zoals pedagogische kwaliteit, veiligheid, hygiëne en communicatie 
worden samen met de oudercommissie opgesteld. Over de uitkomsten en de 
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opgenomen actiepunten worden ouders per mail, Facebook en in de nieuwsbrief 
geïnformeerd.  

 

Oudercommissie  
 

Bij Blooming Kids hechten wij belang aan onze oudercommissie. In 2018 komen OC 
van het kdv en de bso samen tijdens de oudercommissiebijeenkomst. Uit ervaring 
hebben wij geconcludeerd dat onderwerpen binnen de OC’s regelmatig overlappen. 
Wij hebben afgesproken dat wij gezamenlijk overleggen maar dat zowel 
oudercommissie kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang ook altijd de mogelijkheid 
heeft om apart te kunnen vergaderen. Wij zijn heel erg blij met de ouders die 
deelnemen aan de oudercommissie. Dit is een positief kritisch betrokken team van 
ouders. De bijeenkomsten die minimaal vier keer per jaar worden gehouden, zijn altijd 
nuttig en er heerst een positieve sfeer waar het belang van de kinderen altijd de 
overhand heeft. De oudercommissie heeft adviesrecht op verschillende gebieden. Zo 
werken wij samen aan kwaliteit.  

Beleid dat gedragen wordt door alle geledingen heeft niet alleen een breed draagvlak 
maar ook de meeste kans van slagen. Open en eerlijke communicatie zorgt voor een 
goede voortgang en samenwerking tussen organisatie en ouders.  

Meer informatie betreffende de werkwijze van de oudercommissie is te vinden op onze 
site (onze website wordt op dit moment gebouwd. De content van de ‘oude’ website 
zal worden overgenomen en aangepast waar nodig).  

 

Klachtenregeling 

	

Een belangrijk uitgangspunt voor Blooming Kids is het aanbieden van kinderopvang 
van hoge kwaliteit. Het kan voorkomen dat een ouder niet tevreden is over de 
geboden dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat de ouder ons op de hoogte 
stelt van de klacht of van het ongenoegen. Dit biedt ons de mogelijkheid de kwaliteit 
van onze dienstverlening onder de loep te nemen. 	

 

Wat houdt de klachtenregeling in? 	

Bij voorkeur bespreekt de ouder het ongenoegen of de klacht met de betreffende 
pedagogisch medewerker op de groep. Het is voor beide partijen het meest 
bevredigend de kwestie met de betrokken medewerker bespreekbaar te maken. 
Samen met hen wordt geprobeerd de klacht op te lossen. Wanneer na overleg de 
klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klacht nogmaals worden besproken 
met de leidinggevende. Indien dit ook niet leidt tot een bevredigende afhandeling van 
de klacht, kan deze mondeling of schriftelijk worden voorgelegd aan De 
Geschillencommissie. Een ouder kan ook in eerste instantie de klacht melden bij De 
Geschillencommissie. 	
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Meer informatie over onze klachtenregeling is te vinden op onze site.  
 
Permanente educatie pedagogisch medewerkers 

	

Bij Blooming Kids vinden wij het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft 
ontwikkelen. Op de hoogte blijven van wijzigingen in het werkveld, jezelf uitdagen 
met nieuwe informatie en belangrijk om in gesprekken met ouders en mensen uit de 
branche altijd up to date te zijn van de huidige besluiten. Dit draagt bij aan de 
kwaliteit en professionaliteit van de beroepskrachten. 	

	

Opleidingsplan 
 

Met iedere pedagogisch medewerker is een opleidingsplan opgesteld waarin wordt 
beschreven hoe wij werken aan ontwikkeling en kennisverbreding / verdieping. In het 
opleidingsplan is een overzicht van ontwikkelingsdoelen uitgewerkt. Dit is een 
combinatie van wettelijke opleidingseisen, persoonlijke ontwikkelingsdoelen en 
werkinhoudelijke doelen. 	

	

Halverwege 2018 start de voorbereiding op het gebied van permanente educatie 
voor 2019. Naast de EHBO, BHV en Meldcode trainingen, welke wij reeds jaarlijks 
doen, wordt er gewerkt aan het inplannen van de geëiste scholing voor het werken 
met 0-jarigen welke voor 2023 in bezit dient te zijn bij de pedagogisch medewerkers 
van het kdv. 	
	
Er worden ook voorbereidingen getroffen voor het coachen on the job. Dit wordt 
opgedeeld in delen waarin er wordt gewerkt zoals beschreven in het pedagogisch 
beleid. Handelen wij zoals beschreven? 	
	
En daarnaast zijn er de persoonlijke leerdoelen waaraan gewerkt gaat worden.  
 
 
 
Tot slot 
 

Dit pedagogisch beleidsplan biedt ouders en beroepskrachten inzicht in de 
pedagogische grondbeginselen van ons kinderdagverblijf en is tevens de leidraad 
voor de dagelijkse omgang met kinderen. Wij hebben bewust gekozen voor de 
hierboven beschreven vorm van de opvang. Deze vorm sluit het beste aan bij onze 
ideeën om samen met ouders te zorgen voor het welbevinden en de ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Wij hechten dan ook groot belang aan 
kleinschalige en persoonlijke kinderopvang en goede communicatie tussen 
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beroepskrachten en ouders. Samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en 
andere inzichten. Ons pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Het is 
een groeiplan, een ontwikkelplan dat altijd in beweging is vanuit een basis, een visie. 
Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en waar nodig herzien. Wij betrekken hier 
ouders en beroepskrachten bij en zullen altijd het kind en zijn welbevinden centraal 
zetten. Beroepskrachten denken bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg actief mee 
over onderwerpen die in het beleidsplan staan. Een voorbeeld hiervan is het 
zorgvuldig doornemen van een protocol door een van de beroepskrachten en als het 
ware een presentatie hierover geeft tijdens het overleg. Daarna wordt bekeken of we 
dit protocol voldoende naleven in de praktijk. Mocht dit op sommige punten niet zo 
zijn, dan kan het worden aangepast. De houder schrijft het beleidsplan en legt dit 
voor aan oudercommissie en beroepskrachten zodat deze ook de gelegenheid 
krijgen hiervan kennis te nemen en er iets van te vinden. De input / feedback die 
geleverd wordt, nemen wij mee in het beleidsplan.   

 

‘Children are not the people of tomorrow, but people today. They are entitled to be 
taken seriously. They have a right to be treated by adults with tenderness and 
respect, as equals. They should be allowed to grow into whoever they were meant to 
be – The unknown person inside each of them is the hope for the future’ (Janusz 
Korczak).  
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