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Voorwoord 
Het pedagogisch beleid beschrijft de visie van de Minisoos op onze taak in de opvoeding van jonge kinderen. 
Wij hebben deze nodig als een richtlijn. Onze klanten hebben deze nodig om een bewuste keuze voor onze 
opvang te kunnen maken. 
 
Om het pedagogisch beleid uit te kunnen dragen heeft de Minisoos vooral de kennis, inspiratie en inzet van 
het personeel nodig. In het beleid wordt gesproken over leidsters. Er wordt echter bedoeld het personeel als 
geheel: (inval)leid(st)ers, directie en indien van toepassing ook stagiaires, scheppen het pedagogisch klimaat 
in de peuteropvang. Zij maken keuzen in de benaderingswijze. Zij denken na over de inrichting van de 
ruimte, de aanschaf van speelgoed en de keuze van voeding. Zij organiseren feesten en zijn de motor achter 
de oudercontacten. 
 
Een pedagogische visie kan niet los gezien worden van de houding van het personeel. Wat wij willen 
bereiken, staat immers niet los van de vraag hoe wij dat wensen te bereiken. In de komende jaren zullen wij 
ervoor zorgen dat wat op papier staat ook in de praktijk wordt uitgedragen: het beleid wordt besproken, 
getoetst, vertaald naar de praktijk, geëvalueerd en uiteindelijk - indien nodig - aangepast.  
 
 
De Minisoos, Januari 2019 
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A) PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGOPVANG  
 
In deze publicatie wordt 'het kind' met 'hij' aangeduid. Hiermee wordt 'hij en/of zij' bedoeld. Het begrip 
'leidster' dient eveneens ruimer opgevat te worden in 'en/of leider' Hetzelfde geldt voor het begrip 
'ouder(s)': 'en/of verzorgers of verzorgster(s)'. 
 
1. Uitgangspunten pedagogisch beleid 
Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s). Daar wordt de basis gelegd voor hun verdere 
leven. De relatie die zij opbouwen met ouder(s), broers en zusters, oma's en opa's is van primair belang. Zij 
vormen de zogeheten 'binnenwereld' voor het kind. Eén van de eerste momenten dat een klein kind in 
aanraking komt met de 'buitenwereld' is op de peuteropvang. De peuteropvang is een maatschappij in het 
klein waar kinderen relaties aangaan met andere volwassenen en kinderen. Kinderen worden op een andere 
manier gestimuleerd door de mensen om hen heen en door het materiaal dat zij krijgen aangeboden. Deze 
kennismaking met de 'buitenwereld' moet zorgvuldig gebeuren. Kinderopvang biedt een ondersteuning voor 
ouders die buitenshuis werken of studeren en/of andere bezigheden hebben, maar het draagt ook bij aan 
het verbreden van de leefwereld van het kind. De manier waarop de Minisoos dat wil doen, wordt 
omschreven in het pedagogisch beleid. 
 
Het beleid is gebaseerd op de Pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen Walraven 
De basisdoelen van professor Riksen Walraven zijn onderdeel van de pedagogische doelstelling 
van de Minisoos. De Minisoos vertaalt deze doelen van professor Riksen Walraven naar de 
opvoedingssituatie binnen de peuteropvang. 
Volgens de professor zijn genoemde doelen overigens toepasbaar in elke opvoedingssituatie. 
De vier basisdoelen, welke hieronder verder beschreven zullen worden, zijn eenvoudig te vertalen in de 
volgende vragen: 
- heeft een kind het naar zijn zin? 
- heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem? 
- heeft een kind met andere kinderen gespeeld? 
- heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan? 
 
1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: 
Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat 
het niet open voor speelgoed of het leren van vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in de 
stress en het op zijn hoede zijn. Zich veilig voelen is echt een basisbehoefte. 
Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de groepsleiding, de 
ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen. 
 
2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: 
Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals 
veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in 
staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan 
veranderende omstandigheden, ofwel het zinvol bezig zijn. De mogelijkheid hebben om 
vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. 
 
3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: 
Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, 
bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, 
anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale 
verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het 
deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van 
sociale competenties. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die 
goed kunnen functioneren in de samenleving. 
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4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 
eigen te maken: 
Leren wat wel en niet mag: hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn veel ongeschreven 
gedragsregels in de kinderopvang; je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de 
beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen we ze bij te 
brengen hoe ze kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, in het centrum, in de 
maatschappij. Dit basisdoel beschouwen we als de kern van de opvoeding. 
We laten de kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met de 
gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving. 
 
Aanvullend op deze 4 basisdoelen hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

• Delen van opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders  
De ouder is de primaire opvoeder. Op de peuteropvang is er eveneens sprake van opvoeding. De 
peuteropvang is een partner in de verzorging en opvoeding. In overleg met de ouders vullen wij de 
thuissituatie aan. Er vindt een wisselwerking plaats tussen leidsters en ouder(s) over het 'hoe' en 'wanneer' 
van de ontwikkeling van hun kind. De manier van opvoeden verschilt echter onder meer door de deelname 
aan de groep en de aanwezigheid van 'professionele opvoeders' (de leidsters). 
 

• Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect  
Kinderen en ouders dienen op een respectvolle manier te worden benaderd. Verschillen tussen de kinderen 
worden als verrijking van de groep beschouwd. Om te kunnen 'groeien', moet het kind zich thuis voelen. Het 
personeel van De Minisoos dient uit te stralen dat elk kind en zijn of haar ouder(s) geaccepteerd zijn op de 
peuteropvang. Kinderen worden op een positieve, opbouwende manier benaderd. 
 

• Zelfstandigheid, zelfredzaamheid - tegenover - vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid  
De leidster zoekt het evenwicht tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en uitdagingen aan de 
andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor zelfvertrouwen. Uitdagingen vormen de basis 
voor zelfstandigheid. Als deelnemer van de groep leren kinderen met elkaar rekening te houden. Kleine 
kinderen kijken op naar oudere kinderen en oudere kinderen helpen de kleinere. Er moet ook vrijheid zijn 
voor eigen keuzen, bijvoorbeeld om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten of om vrij te spelen. 
Binnen de groep zijn er duidelijke regels. Deze zijn niet bedoeld als een keurslijf. Zij dienen om de veiligheid 
te garanderen en ruimte te scheppen voor elk kind om zich te ontplooien. 
 

• De ontwikkeling van het kind  
Op de peuteropvang worden de kinderen op allerlei manieren uitgedaagd. De peuteropvang is echter geen 
school. 'Leren' is niet verplicht. Kinderen 'groeien' door het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij hun 
leefwereld. Hun cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door een 
aanbod van activiteiten. 
 

• Signalering, observeren en uitwisseling  
De leidsters registreren de observatie van een kind aan de hand van evaluatieformulieren.  De lijsten 
worden minimaal 1 keer per jaar ingevuld en tijdens het 10 minutengesprek met de ouders besproken.  Al 
kan dit natuurlijk ook op elk ander moment. Tenslotte, kan de peuteropvang een functie vervullen door 
tijdig problemen te signaleren. Ouders wordt een omgeving aangeboden waarin zij met andere ouders en 
met leidsters ervaringen kunnen uitwisselen en bij problemen naar de juiste instanties verwezen kunnen 
worden. 

 
2.  Ouders betrekken bij de opvang 
Om de twee leefwerelden van het kind op elkaar aan te laten sluiten overleggen ouders en leidsters. Er 
moet sprake zijn van een uitwisseling van informatie. Alleen als ouders weten wat er in een groep gebeurt, 
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kan er sprake zijn van gedeelde opvoeding. Vanaf het wennen tot het vertrek naar de basisschool, hebben 
leidsters een sturende rol bij de oudercontacten. 
 

• Basisschool 
Een nieuwe fase breekt aan als het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. De leidsters  
plannen een eindgesprek in. Dit eindgesprek vindt ongeveer 2 maanden voor het einde van de 
opvangperiode plaats. Tijdens het eindgesprek wordt het BAS overdrachtsformulier besproken. 
Wanneer de ouders ons toestemming geven, versturen wij het BAS overdrachtsformulier naar de 
basisschool en wanneer van toepassing ook naar de BSO.  
 

• Wennen  
De wenperiode is bedoeld voor het kind, de ouder(s) en de leidsters om elkaar te leren kennen. Het kind en 
de ouder(s) wennen aan de groep. En de leidsters hebben de gelegenheid om het kind te leren kennen. 
Wennen vereist zorgvuldigheid, omdat dit de basis legt voor het verdere verloop van de opvang. Wennen 
vindt plaats door het kind de eerste keer wat later te brengen waarbij de ouders ook wat langer kunnen 
blijven. Een en ander is ook beschreven in het informatieboekje van de Minisoos. Iedereen heeft een 
wenperiode nodig de duur is afhankelijk van het kind. Kinderen worden langzaam vertrouwd gemaakt met 
het dagritme, de regels en gewoonten van de groep. Ouders kunnen de sfeer van de groep proeven en 
informatie krijgen over het (pedagogisch) beleid. Eerlijkheid tussen leidsters en ouders is altijd belangrijk. Dit 
geldt ook voor de wenperiode. Als het kind het moeilijk heeft, moeten ouders dat weten. Leidsters 
verleggen grenzen tijdens het wennen. Kinderen krijgen de ruimte om een plaats te vinden in de groep en 
een relatie op te bouwen met andere kinderen en met de leidsters. Alle emoties zijn mogelijk bij het 
wennen. Het kind kan verdriet hebben wegens het afscheid nemen. Het kan angst hebben voor de groep of 
het kan juist (over)enthousiast worden door de aanwezigheid van zoveel speelgoed en speelvriendjes. Het 
einde van de wenperiode hoeft nog niet te betekenen dat het kind zich helemaal op zijn gemak voelt in de 
groep.  
Het kind is pas gewend als het een plaats in de groep heeft. Voor sommige kinderen duurt dat langer en 
leidsters zijn hier alert op. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen uiteindelijk een plek voor zichzelf vinden op 
de peutergroep. Zien de leidsters echter dat dit zelfs na een lange periode niet het geval is, dan kan het in 
het belang van het kind zijn om de plaatsingsovereenkomst te verbreken. De directie is verantwoordelijk 
voor dit besluit. Alvorens zo'n besluit te nemen dient de directie overleg te voeren met de leidsters en dient 
zij met de ouders te spreken. 
 

• Afscheid nemen  
Als het kind binnenkomt, begroet de leidster het kind en de ouder. Zij maakt duidelijk dat het kind en de 
ouder welkom zijn in de groep en stelt, bijvoorbeeld, vragen om een gesprek te openen. Bij het afscheid, 
neemt de leidster het kind over van de ouder. Kinderen hechten aan een vast patroon bij het afscheid 
nemen. Het kind voelt zich opgenomen in de groep. Zijn dag op de opvang begint. Het moment van afscheid 
nemen is voor alle partijen duidelijk. Voor het kind is het belangrijk dat het weet dat zijn ouder weggaat en 
later terugkomt. 
 

• Haal- en brengcontacten  
Leidsters en ouders wisselen informatie uit over praktische zaken zoals halen en brengen, eten en slapen. 
Daarnaast kunnen leidsters profiteren van informatie over hoe het kind zich thuis gedraagt. En ouders willen 
zicht krijgen op hoe hun kind binnen de groep is. Leidsters en ouders kunnen informatie uitwisselen over:  
* hoe het kind zich ontwikkelt;  
* het sociale gedrag van het kind;  
* bijzondere voorvallen op de peutergroep of thuis; 
* afstemming in handelen.  
Ouders en leidsters zijn afhankelijk van de informatie die zij van elkaar krijgen. De groep is geen eiland dat 
afgesloten is voor ouders. Een ouder krijgt ruimte om vragen te stellen en met opmerkingen te komen. Soms 
zijn ouders de Nederlandse taal niet (helemaal) machtig. Het is een uitdaging voor de leidster om te zorgen 
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dat deze ouders ook goed geïnformeerd worden over hun kinderen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
leidsters om het contact op gang te krijgen en te houden. Daarbij hoort een positieve beroepshouding. 
Leidsters stellen zich niet voorop in gesprekken. De ouder en het kind zijn het belangrijkste. Bij klachten over 
anderen worden de ouders doorverwezen naar de betreffende persoon of naar de directie. Leidsters nemen 
alle verzoeken van ouders serieus. Per situatie wordt gekeken naar de haalbaarheid en indien nodig wordt 
naar een compromis gezocht. Richtlijn is dat het mogelijk moet zijn binnen de grenzen van de groep en dat 
de groep (inclusief het betrokken kind) er geen nadeel van ondervindt.  
 

• Mentorschap en 10 minutengesprek 
Ieder kind dat geplaatst wordt krijgt een mentor toegewezen. De mentor zal in de loop van de 
opvang het contact met de ouders onderhouden en het kind observeren en registeren.  
Jaarlijks worden de ouders uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Doel van het  10 
minutengesprek is: 
* vormgeven aan gedeelde opvoeding door informatie-uitwisseling; 
* de ontwikkeling van het kind bespreken; 
* een kans te geven voor leidsters  of ouders om te spreken over problemen en/of  vragen te 
stellen. 
 
Tijdens het halen en brengen kan de ouder bij elke leidster terecht voor informatie en niet alleen bij 

de mentor. De mentor en/of ouders kunnen altijd het initiatief nemen voor extra gesprekken. 
gespreksverslagen worden in een afgesloten kast op het kantoor bewaard totdat het kind het 
kinderdagverblijf verlaat. De ouder(s) hebben het recht om een kopie van het verslag te ontvangen 
en/of de verslagen in te zien.. 
 

• Afname van extra dagdelen 
Afname van extra dagdelen is niet mogelijk bij de Minisoos. Ieder kind komt twee vaste ochtenden in de 
week .  
 
3. De uitdaging van de groep 
Spelen is een manier om de wereld te ontdekken en te ordenen. Kinderen oefenen met wat zij kennen uit 
de wereld van volwassenen (poppen aankleden, eten koken). Zij experimenteren met de mogelijkheden van 
materiaal (zand en water, papier en verf). De peuteropvang is ingesteld op de behoeften van kinderen om 
zich spelenderwijs te uiten, zowel individueel als in groepsverband. 
 

• Inrichting van de ruimte 
De peuteropvang is een kinderwereld waarin alles functioneel is ingericht om het speelplezier te 
bevorderen. 
Bij de inrichting wordt gelet op de volgende zaken: 

• het lokaal is kindgericht qua opstelling, bereikbaarheid van speelgoed en keuze van materiaal; 

• het lokaal heeft ruimte voor verschillen in stemming en behoeften. Het biedt zowel veiligheid als 
uitdagingen; 

• het lokaal is overzichtelijk, zowel voor kinderen, leidsters als voor ouders; 

• er wordt bewust omgegaan met kleur, stimulerend waar nodig en rustig waar vereist; 

• verschillen in behoefte qua spel komen tot uitdrukking in de groep. Er zijn bijvoorbeeld 
verschillende hoeken waar op verschillende manieren gespeeld kan worden. Overal is 
voldoende gelegenheid voor de kinderen om in contact te komen met elkaar en met leidsters; 

• het lokaal is uitnodigend voor ouders. Ouders voelen zich welkom. Zij kunnen ook bij de 
leidsters en de kinderen zitten bij wennen of bij halen en brengen. Het buitenterrein nodigt uit 
tot onderzoek. Het is veilig en goed afgeschermd. Er is variatie in speelaanbod. Kinderen hebben 
de kans te klimmen, klauteren, fietsen, rennen en zich te verstoppen of terug te trekken. 
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• De kinderen kunnen tevens gebruik maken van de centrale hal. Hier is volop ruimte voor grof 
motorisch spel. Leidsters stemmen in overleg af welke groep wanneer op de hal aanwezig is. 
Activiteiten die plaatsvinden in de hal (en soms bij mooi weer buiten): dansen, fietsen, vrij 
spelen, kringspel, balspel. Bij de activiteiten op de hal kan de maximale omvang van de 
stamgroep tijdelijk worden losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch 
medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de groep. 

• Buitenspeelactiviteiten vinden plaats op het buitenterrein achter/naast het De Minisoos 
gebouw. 

In de peuteropvang wordt alleen opvang aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende maximaal 3 
uur per dag. Er zijn derhalve geen slaapruimtes ten behoeve van de kinderen. 
 

• Keuze van speelgoed  
De speelgoedkeuze is medebepalend voor hoe het kind zich uit. Speelgoed is: 
*  multifunctioneel en uitnodigend voor de fantasie. Door het speelgoed in hoeken op te stellen geef je 

orde aan in de groep. De hoeken zijn echter niet zo strikt dat kinderen niet in hun fantasie speelgoed een 
andere bestemming kunnen geven;  

*  gevarieerd om de verschillende aspecten van de ontwikkeling te stimuleren. Kinderen kunnen het 
spelmateriaal hanteren. Het speelgoed past bij de ontwikkelingsstadia van de kinderen in de groep. Er is 
voldoende evenwicht voor kinderen tussen makkelijk en moeilijk en tussen rustig en druk spelen. Ook 
kosteloos materiaal kan dienen als speelgoed;  

*  herkenbaar voor alle kinderen, van alle culturen. Maar er mag voor het kind ook onbekend speelgoed 
zijn om de leefwereld van het kind te vergroten. Het speelgoed geeft ook de mogelijkheid om situaties-
uit-het-leven na te bootsen. Het wordt niet sekse specifiek aangeboden. Al het speelgoed is voor 
jongens en voor meisjes. 

 

• Opvang in een groep  
Het kind zoekt een plaats voor zichzelf in de groep. Tijdens vrij spel kan het kind een plaats veroveren. Door 
het georganiseerde aanbod zorgen de leidsters ervoor dat het kind bij de groep wordt betrokken. De groep 
biedt veel uitdagingen. Kinderen leren sociale vaardigheden: delen van speelgoed en aandacht, omgaan met 
regels en conflicten. Zij zien voorbeelden bij het zoeken van oplossingen. De leidster leidt dit in goede 
banen. Waar nodig biedt zij individuele aandacht. Alle kinderen krijgen gelijke kwalitatieve aandacht. Wat 
de leidster voor ogen staat, is dat het kind zich in de groep welkom voelt en vooral geprezen wordt voor wat 
het kan en wat het doet. Het kind heeft het gevoel dat het bij de groep en de leidster hoort en geaccepteerd 
wordt. Het individu staat centraal. Alle kinderen in de groep zijn uniek. Er wordt bewust aandacht 
geschonken aan het versterken van de eigenwaarde van de kinderen.  
 
Bij de peuteropvang heeft het groepsproces meer aandacht. Het is de taak van de leidsters om de groep (en 
de individuele kinderen) te begeleiden. Zij geven ruimte aan kinderen om vrij te spelen. Samen kan het 
speelgoed worden verkend. Waar nodig geven leidsters grenzen aan en nemen kinderen in bescherming, 
zodat elk kind voldoende ruimte krijgt. 
 

• De dagindeling  
Gezamenlijke momenten bieden gezelligheid en rust. Voor het kind is de sfeer op dat moment belangrijker 
dan het doel van het samenzijn. Bij gezamenlijke momenten houden leidsters rekening met wat kinderen 
aankunnen. Bijvoorbeeld bij het bepalen van de tijdsduur van een spel wordt rekening gehouden met 
hoelang kinderen in staat zijn om op een stoeltje te blijven zitten.  

• Activiteitenaanbod  
Bij georganiseerde activiteiten passen leidsters het tempo en het niveau aan de groep of het individuele 
kind. Niemand is verplicht om mee te doen, maar kinderen worden gestimuleerd om nieuwe dingen te 
proberen. Bij knutselen is het bezig zijn met het materiaal belangrijker dan het resultaat. Muziek, beweging 
en zang vormen een belangrijk aandeel in georganiseerde activiteiten. Veel kinderen uiten zich makkelijk en 
kunnen er vrijer door worden. Bovendien dragen het gezamenlijk zingen en de muziek bij aan een prettige 
sfeer in de groep. Buitenspelen en spelen in een speellokaal is niet alleen een tijd voor vrijspelen. Leidsters 
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doen actief mee met (een gedeelte van) de kinderen. Groepsspelletjes of fantasiespelen als 'wij lopen 
allemaal als leeuwen' kunnen met de kinderen gedaan worden. Leidsters zorgen voor een gevarieerd 
activiteitenaanbod: grove en fijne motoriek stimuleren, ruimte voor stimuleren van de fantasie en het 
ontwikkelen van sociale contacten, het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal en 
cognitieve ontwikkeling. 
 

• Feesten  
Feesten, inclusief verjaardagen zijn bijzondere rituelen. Het feest is op de groep en de persoon afgestemd. 
De manier van vieren dient begrijpelijk te zijn voor het kind. Als het feest onrust met zich meebrengt, als 
kinderen er ongeduldig van worden of zich er niet prettig bij voelen, wordt het niet op een geschikte manier 
gevierd. Het feest is in eerste instantie leuk voor de kinderen. In tweede instantie voldoet het aan de 
verwachtingen van leidsters en ouders. Bij het invullen van het feest wordt erop gelet hoelang de feestelijke 
activiteiten duren of ook extra kinderen worden uitgenodigd op de dag van het feest en hoelang van te 
voren samen met de kinderen het feest (of de versiering) wordt voorbereid. 
 

• Omgaan met verschillende culturen  
Alle kinderen en ouders zijn welkom op onze kinderdagverblijven. Verschillen beschouwen wij als een 
verrijking van de groep. Het intercultureel werken wordt geïntegreerd in alle facetten van het pedagogisch 
beleid. Leidsters stellen zich open voor andere culturen en zijn zich bewust van de diversiteit in de 
samenleving die binnen onze dagverblijven weerspiegeld wordt. Het is belangrijk om de aanpak van de 
taalontwikkeling van een tweetalig kind af te stemmen met de ouders. Bij tweetaligheid wordt er in principe 
Nederlands met het kind gesproken op de peuteropvang, tenzij een leidster vloeiend in de tweede taal met 
het kind kan spreken en dit met de ouders zo is afgesproken. Tijdens de wenperiode is het echter handig 
voor de leidsters om van de ouders eigen woorden te leren, zoals 'plassen, eten, goed, lief, enzovoort. In 
deze periode is het juist geruststellend voor kinderen om in hun eigen taal te worden aangesproken. Er 
wordt rekening gehouden met wensen ten aanzien van eten. 
 
4.  Het kind in de groep 
Kinderen hebben behoefte aan structuur via de dagindeling, het hanteren van rituelen en het stellen van 
regels en grenzen. De structuur is een houvast voor het kind en geen keurslijf. 
 

• Grenzen stellen. 
Regels worden niet halsstarrig toegepast. Rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsniveau van het 
kind. Bovendien vraagt elke situatie een eigen aanpak. Een kind dat vaak grenzen aftast, wordt anders 
benaderd dan een kind dat voor het eerst een regel negeert. Als er van een regel wordt afgeweken, wordt 
de reden uitgelegd. Kinderen worden gestimuleerd om zich verbaal te uiten en leidsters tonen het 
voorbeeld. Uitleg is ook belangrijk om te zorgen dat het kind de regels begrijpt. Door de regels weet het 
kind tot hoever het mag gaan en het ervaart wat er gebeurt als het de grenzen overschrijdt. Door kinderen 
aan te spreken op wat zij doen, leren zij de consequenties van hun gedrag. 
 

• Straf het gedrag, niet het kind  
Soms neemt ongewenst gedrag eerder af door het negeren van negatief gedrag gekoppeld aan het belonen 
van positief gedrag. Belonen gebeurt door complimenten te geven. Belonen heeft minder effect als er veel 
tijd is verstreken tussen de daad en de beloning. Als een kind de afgesproken grenzen overschrijdt, kan het 
nodig zijn voor een leidster om het gedrag te corrigeren. De leidster maakt een bewuste afweging om het 
gedrag te negeren, een alternatieve oplossing te zoeken of het gedrag te corrigeren. In dat laatste geval, 
spreken wij over 'straf.' Uit dit hoofdstuk zal echter duidelijk zijn dat gedrag alleen 'gestraft' wordt op een 
manier die binnen de belevingswereld van het kind past en niet het zelfvertrouwen van het kind ondermijnt. 
Leidsters zijn consequent. Als zij iets zeggen, zorgen zij ervoor dat het daadwerkelijk gebeurt. Als een 
leidster een kind waarschuwt, zorgt zij ervoor dat de aangekondigde 'straf' ook uitvoerbaar is. 
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Om de 'straf' te bepalen, vraagt de leidster zich af wat het kind emotioneel aan kan. Vraagt de leidster 
teveel? Probeert het kind wellicht op een negatieve manier aandacht te krijgen? De 'straf' heeft altijd een 
duidelijk verband met hetgeen gebeurd is. 
 
De 'straf' vindt ook snel na de 'overtreding' plaats zodat er een verband bestaat tussen de daad en de 'straf'. 
De duur van de 'straf' past bij de tijdsbeleving van het kind. 
 
In principe gaat de leidster naar het kind toe zodat zij haar stem niet hoeft te verheffen. Door lichaamstaal 
(streng kijken) kan een kind begrijpen dat het gecorrigeerd wordt zonder dat de stem wordt verheven. Er 
kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het in het belang van de veiligheid is om een kind met het 
verhogen van de stem te waarschuwen, bijvoorbeeld als de leidster een kind aan het verschonen is en zij 
ziet een gevaarlijke situatie aan de andere kant van het lokaal. Is er reden om het kind nader aan te spreken, 
dan gaat de leidster zo snel mogelijk naar het kind toe. Wat de leidster zegt bij het 'straffen' heeft ook effect 
op het oordeel dat een kind van zichzelf heeft. Het kind wordt niet gekleineerd. Bijvoorbeeld tegen een 
peuter die in zijn broek plast wordt niet gezegd: ‘Je lijkt wel een baby.’ De leidster zorgt dat het gedrag en 
niet het kind wordt afgekeurd. De leidster laat blijken dat zij het kind, ondanks zijn gedrag, nog lief blijft 
vinden. Dit versterkt de eigenwaarde van het kind. Na afloop van de 'straf’ praat de leidster met het kind. 
Begrijpt het wat er is gebeurd? Begrijpt het dat de leidster niet boos is? Bij 'straffen' kan het kind kort apart 
worden gezet. Het kind wordt nooit buiten het lokaal of buiten het gezichtsveld van de leidster geplaatst. Er 
worden geen lijfstraffen toegepast (zoals tikken en arm beet pakken). Wanneer het kind gedrag vertoont 
dat vaak gecorrigeerd wordt, dan kaarten leidsters dit aan tijdens het werkoverleg en indien nodig bij de 
ouders. 
 

• Zelfstandigheid  
Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig taken uit te voeren. De leidsters proberen bijvoorbeeld bij 
het uitkleden kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Leidsters spelen in op wat het kind kan en wil. 
Zoveel mogelijk wordt dit afgestemd met de thuissituatie van het kind. Opdrachten passen bij het 
ontwikkelingsniveau. Leidsters zorgen ervoor dat niet iets van het kind wordt verwacht waaraan het niet 
kan voldoen. Belonen van een nieuwe stap draagt bij aan het zelfbewustzijn van het kind. Zo vinden 
kinderen het spannend om iets nieuws te ondernemen. Het stimuleren van zelfstandigheid vraagt om een 
individuele benadering van elk kind. 
 

• Vrienden  
Op baby leeftijd trekken kinderen naar elkaar toe. Zij imiteren elkaars gedrag en zoeken op een zeer 
eenvoudige manier contact met elkaar (volgen met de ogen en achter elkaar aan kruipen). Vanaf de 
peutertijd ontstaan vriendschappen. 
 
Een sfeer wordt gecreëerd waarin kinderen leren om respect te hebben voor elkaar. Kinderen kunnen veel 
aan elkaar hebben, maar zij kunnen elkaar ook onderdrukken. Zij worden gestimuleerd om duidelijk aan 
elkaar te maken wat zij wel en niet willen. Kinderen leren bij onderlinge conflicten voor zichzelf op te komen 
en te onderhandelen. Bij conflicten kan de leidster ruimte geven om zelf naar oplossingen te zoeken. Alleen 
als dit niet mogelijk is of als een kind dreigt het onderspit te delven, kan de leidster ingrijpen. Leidsters 
geven het voorbeeld hoe er met elkaar wordt omgegaan. Leidsters zijn zich te allen tijde bewust van hun 
voorbeeldfunctie. Kinderen imiteren. Leidsters houden hier rekening mee bij hun taalgebruik en hun 
houding bij de activiteiten waaraan de kinderen deelnemen. Ook als leidsters onderling praten, houden zij 
rekening met de kinderen die meeluisteren. Grappen in de groep zijn leuk,  kinderen worden gekwetst door 
grappen of opmerkingen over hen die zij niet kunnen begrijpen. Een kind kan een voorkeur ontwikkelen 
voor een bepaalde leidster. Soms is deze gekoppeld aan hoe vaak hij de leidster ziet. Vanuit het kind 
bekeken is dit begrijpelijk. Een leidster gaat hier professioneel mee om. Als een leidster een voorkeur heeft 
voor bepaalde ouders of kinderen, mag zij dit niet tonen. 
 

• Verdriet en troosten  
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Kinderen krijgen de ruimte om hun emoties te tonen. Soms is een kind boos, omdat het een conflict heeft. 
Soms is een kind verdrietig: een kind aan het wennen, een 'slachtoffer' van het gedrag van een ander kind. 
Kinderen met verdriet krijgen ook de ruimte om aan te geven of zij getroost willen worden. Kinderen die 
hun tranen wegslikken worden gestimuleerd om hun emoties te uiten. Verdriet wordt bespreekbaar 
gemaakt door bijvoorbeeld te zeggen: “vind je het erg dat mama weggaat?" in plaats van te zeggen "niet 
huilen, mama komt toch terug." Leidsters waken ervoor dat zij niet de emoties van kinderen invullen. 
Om kinderen te troosten is het bieden van geborgenheid het belangrijkste. Het kind op schoot nemen 
bijvoorbeeld. Soms door de drukte moeten leidsters kinderen even laten huilen,  het is belangrijk dat 
kinderen weten dat de leidster er toch is. Bij baby's wordt met ouders veel overleg gevoerd over hoe er 
wordt omgegaan met huilen, over slaapgewoonten enzovoort. In principe laten wij kinderen niet lang 
huilen. 

• Het eigen lichaam  
Jonge kinderen kijken en voelen hun lichaam. Zij vinden het fijn om bloot te zijn en kennen nog geen 
schaamte. Schaamte groeit naarmate het kind ouder wordt en het zelfbewustzijn en het lichaam zich 
ontwikkelen. Voor volwassenen zijn het lichaam en de seksualiteit van kinderen omgeven met veel taboes.  
Bovendien verschillen normen en waarden tussen de verschillende culturen die bij de Minisoos 
vertegenwoordigd zijn. Open communicatie tussen ouders en leidsters is belangrijk zodat de peuteropvang 
regels kan opstellen waarmee het personeel en de ouders om kunnen gaan. Bijvoorbeeld, wel of niet naakt 
in het zwembadje, wordt afgesproken met ouders. Als ouders het niet op prijs stellen, wordt het ook niet 
gedaan. 
 

• Signaleren van problemen  
Soms denken leidsters dat een kind een probleem heeft. Dit kan iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld niet meer 
willen slapen tussen de middag. Het kan ook te maken hebben met veranderingen thuis. Of het kan zijn dat 
er in de ontwikkeling van het kind een achterstand dreigt. Het is belangrijk dat leidsters alert zijn op 
veranderingen in het gedrag van kinderen. Als leidsters vermoeden dat er iets aan de hand is, wordt eerst 
het kind geobserveerd om het probleem met de directie en de ouders te kunnen bespreken. 
In principe worden alle gesignaleerde problemen met de ouders besproken. Leidsters waken ervoor om 
problemen te noemen zonder dat zij deze concreet kunnen omschrijven. In eerste instantie zal een gesprek 
met een ouder verkennend zijn. Zien de ouders ook hetzelfde gedrag thuis? Hoe kijken ouders er tegen aan? 
 
Beschouwen de leidsters het als een serieus probleem; dat wil zeggen als er niets meegedaan wordt blijft 
het probleem bestaan of wordt het erger, dan wordt tijdens het werkoverleg een plan van aanpak 
afgesproken. Dit kan een uitgebreidere observatie inhouden, het afspreken van een oudergesprek en/of het 
verzoeken tot het inschakelen van externe deskundigen. Dat laatste gebeurt alleen als ouders hun 
toestemming verlenen. Indien haalbaar gaat de peutergroep wel in op verzoeken van andere instellingen 
voor medewerking bij de opsporing of oplossing van problemen, als de ouders ook toestemming geven voor 
de bemoeienis van deze instellingen. 
 
Leidsters hebben een taak om hun bezorgdheid met ouders te delen. Het bespreekbaar maken kan al een 
geruststellend effect hebben op ouders. In samenwerking met ouders en eventueel andere instanties kan 
de peutergroep meewerken aan een oplossing van het probleem. De peutergroep is echter beperkt in de 
mogelijkheid om speciale behandeling of ondersteuning te bieden aan individuele kinderen. 
 
Bij vermoeden van mishandeling geldt een ander plan van aanpak, namelijk de Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Deze ligt ter inzage op de locatie. 
 
In 2014 heeft een medewerker deelgenomen aan een meerdaagse trainingsprogramma over signaleren 
(basis en verdieping) en gespreksvoering. Deze training is verzorgd door het CJG en de informatie wordt 
gedeeld met de collega’s. Indien nodig kan de directie en het CJG ondersteunen bij de signalering. 
 
Het kan zijn dat een kind niet op zijn plaats blijkt te zijn op de peuteropvang. Als er een plan is ontwikkeld 
om het probleem aan te pakken en dit blijkt onvoldoende te werken, dan kan de directie besluiten om over 
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te gaan tot beëindiging van de plaatsing. De directie is dan zowel betrokken geweest bij het ontwikkelen en 
uitwerken van het stappenplan om het probleem aan te pakken, de gesprekken met de ouders als met het 
besluit om de plaatsing te beëindigen. 
 
5. Uitgangspunten in de praktijk: zindelijkheidstraining als voorbeeld 
Alle kinderen worden zindelijk. Soms gaat dat vanzelf. Soms zijn ouders en leidsters samen lang bezig. Met 
zindelijkheidstraining is te illustreren hoe het werk in de groep samenhangt met onze pedagogische visie. In 
dit voorbeeld passeren de uitgangspunten de revue. Ook andere onderdelen van het pedagogisch beleid 
kunnen op een soortgelijke wijze worden uitgewerkt. 
 

• Delen van opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders  
Om te beginnen met zindelijkheidstraining moeten ouders, leidsters en kinderen gemotiveerd zijn. Overleg 
is nodig over wanneer er mee begonnen wordt en hoe. Leidsters kunnen de ouders aangeven dat het kind al 
interesse toont voor het potje: "Zullen wij eraan beginnen?" Zij doen niets zonder overleg. Als ouders er 
thuis mee beginnen komen zij met het verzoek om het ook op de peutergroep te doen. Het werkt vaak het 
beste als beide partijen dezelfde aanpak toepassen. 
 

• Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect  
Het kind voelt zich heel groot, omdat het op het potje zit. Een leidster prijst het kind (ook al blijft het potje 
leeg). De leidster biedt het potje aan en wanneer het kind er niet op wil zitten, hoeft dat niet. De leidster 
gaat het kind niet dwingen en kan zich inleven in kinderen die het niet leuk vinden om op het potje te zitten. 
 

• Zelfstandigheid, zelfredzaamheid - tegenover - vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid  
Het kind mag het potje zelf halen, er zelf op gaan zitten en er zelf afkomen. Het wordt gestimuleerd om dan 
zelf aan te geven wanneer het moet. Als er een ongeluk gebeurt wordt het kind getroost als het dat wil. 
Anders wordt er weinig aandacht aan geschonken. Een ongelukje kan gebeuren. 
 

• De ontwikkeling van het kind  
Emotioneel: Allerlei emoties worden opgeroepen, zoals plezier, angst, waardering, loslaten van luier, plas en 
poep. Cognitief: Het kind legt het verband tussen oorzaak en gevolg. Het geeft gehoor aan aandrang. Het 
begrijpt waarvoor een potje is; hoe een toilet wordt doorgetrokken. Het leert zelf om aan te geven dat het 
'moet'. 
Sociaal: Sommige kinderen vinden 'samen plassen' gezellig. De leidster reageert positief, stimulerend en 
enthousiast op het kind. Het kan zijn dat anderen ook bij de wc staan, die genieten mee in de sociale 
happening! Andere kinderen hebben juist behoefte aan privacy. Hier wordt dan rekening mee gehouden. 
Lichamelijk: Het kind ontdekt het eigen lichaam en ziet het verschil tussen jongens en meisjes. Het kind leert 
aandrang te voelen en spieren te beheersen. 
 

• Signalering en uitwisseling  
Vaak gaat zindelijkheidstraining vanzelf. Sommige kinderen vinden het moeilijk om hun luier los te laten en 
zijn pas net voor hun vierde verjaardag zindelijk. Leidsters hebben veel ervaring met zindelijkheidstraining. 
Als ouders daar behoefte aan hebben, kunnen de leidsters, op basis van hun ervaring, ouders tips geven 
over hoe zij de zindelijkheidstraining anders zouden kunnen aanpakken. Als veel kinderen in de groep in 
deze fase verkeren kunnen de leidsters een avond organiseren over de thema. Zij kunnen zelf tips geven of, 
bijvoorbeeld, een spreker van het consultatiebureau uitnodigen. 
 
6. Personeel en groepsgrootte 
Het aantal plaatsen binnen een groep is wettelijk voorgeschreven en o.a. afhankelijk van het aantal leidsters 
per groep. De Minisoos hanteert, conform de CAO kinderopvang, de volgende normen ten aanzien van 
leidster-kind ratio en groepsgrootte: 
Eén functionaris is belast met de verzorging en opvoeding van gelijktijdig ten hoogste: 

- 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar 
- 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar 
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Het aantal functionarissen bij een groep met gemengde leeftijden wordt bepaald aan de hand van de 
rekentool op www.rijksoverheid.nl.  
 
De opvang van kinderen vindt bij De Minisoos in gemengde groepen plaats conform de volgende verdeling: 

- Likkepot: in de leeftijd van 2 tot 4 jaar gelijktijdig ten hoogste 14 kinderen omvat (2 leidsters). 
- Duimelot: in de leeftijd van 2 tot 4 jaar gelijktijdig ten hoogste 14 kinderen omvat (2 leidsters). 

De indeling is indicatief. De exacte verdeling is afhankelijk van de exacte leeftijd van de kinderen  
 
Medewerkers van de Minisoos beschikken allen over een opleiding zoals voorgeschreven in de CAO-
kinderopvang. Op verzoek toont de directie van de Minisoos een overzicht van deze opleidingseisen. 
Stagiaires worden alleen boventallig ingezet. Er vindt verder geen ondersteuning plaats binnen de 
peuteropvang door andere volwassenen. Wel worden schoonmaakwerkzaamheden verricht door de 
Schoonmaakster van Happy Kids / De Minisoos. Ook de schoonmaakster beschikt over een VOG. 
Achterwachtregeling is niet van toepassing daar de leidsters gelijktijdig beginnen. Ook wordt er niet 
afgeweken van de beroepskracht-kind ratio doordat er slechts één leidster wordt ingezet. 
 

• Vierogenprincipe 
Leidsters bij de Minisoos werken nooit alleen. Op iedere groep worden altijd twee leidsters ingezet. 
Daarnaast vindt de peuteropvang plaats op tijdstippen dat er ook kinderopvang in het pand plaatsvind. Deze 
collega’s zijn ook altijd in het pand. Tenslotte zijn toiletten en ruimten zodanig ingericht dat er altijd vanuit 
buiten de betreffende ruimte zicht is op de activiteiten die in die ruimte plaatsvinden.  

• Inzet medewerksters in opleiding 
Tegenwoordig is er één opleiding die specifiek opleidt voor het werk van pedagogisch medewerker, zoals de 
pedagogisch medewerkers vanaf 1 september 2007 officieel heten. Dit is de opleiding PW3 (Pedagogisch 
Werk). Dit is een opleiding op MBO niveau. Je hebt ook PW4, hiermee mag je ook in de kinderopvang 
werken, bijvoorbeeld ook als activiteitenbegeleider. De opleiding PW3 kent 2 varianten, de zgn. BOL 
(Beroeps Opleidend Leren) en de BBL (Beroeps Begeleidend Leren) variant. De Minisoos is een erkend 
leerbedrijf voor PW3.  
De BOL-ers gaan naar school en moeten daarnaast een aantal blokken stage lopen, zij staan boventallig op 
de groep, dus naast 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij worden niet ingezet als pedagogisch 
medewerker. De BBL-ers hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn pedagogisch medewerker in 
opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar school. Een BBL-er heeft ook een 
arbeidsovereenkomst. Gedurende de eerste 2 jaar van de opleiding is een BBL-er van 0% tot 100% inzetbaar. 
Dit houdt in dat de werkgever de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep 
kan werken, vaststelt, op basis van informatie van de opleidings– en praktijkopleider. Het derde jaar is de 
BBL-er 100% inzetbaar.  

Daarnaast biedt de Minisoos de mogelijkheid aan bijvoorbeeld VMBO leerlingen om een zgn. snuffelstage te 
komen lopen. Dit is vaak voor een week of een aantal weken een dag in de week.   

 

7. Beleidsmedewerker / coaching  
Vanaf 1 januari 2019 heeft elke pm recht op coaching. Deze coaching wordt geboden door een 
gekwalificeerde pedagogisch beleidsmedewerker/ coach, zoals benoemd in de CAO Kinderopvang 
2018-2019. Uitgangspunt van deze coaching is de persoonlijke coachvraag die de pm heeft. 
Hiervoor worden elk jaar POP (persoonlijk ontwikkelplan) gesprekken gevoerd waaruit kan worden 
opgemaakt wat deze coachvraag is en wat de pm nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen. 
Samen met de pedagogisch coach zal worden gekeken naar een passend coachtraject.    
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Naast de individuele coachvraag kan er ook gekozen worden voor team coaching of het geven van 
training. Uitgangspunt hierbij is het bevorderen van de pedagogische vaardigheden van de pm en 
het team.    
Een suggestie voor een coachvraag kan tevens voortkomen uit observatie en bevinding door de 
Locatiecoördinator of de pedagogisch coach.    
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach dient te voldoen aan enkele eisen, zoals de 
minimale inzet per fte en kindcentra. Dit hebben wij schriftelijk vastgelegd in een apart document 
en is voor zowel ouders als pm ter inzage op de locatie aanwezig.   
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VVE bij peutergroep Minisoos 

Visie op VVE 
Bij De Minisoos zetten we VVE in om kinderen een extra steuntje in de rug te geven vóór hun start op het 

basisonderwijs. Met behulp van VVE bieden wij kinderen in de leeftijd van twee-en-een-half tot vier jaar de 

mogelijkheid om zich te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Op deze manier beogen wij 

achterstanden op de langere termijn te verminderen. Met het VVE programma ‘Doe meer met Bas’ sluiten 

wij aan op het individu en het groepsproces en zorgen wij voor aanbod op maat. Dat wil zeggen dat wij 

kinderen uitdagen en ondersteunen waar nodig en mogelijk.  

Om te zorgen voor een soepele overgang naar de basisschool, zorgen wij voor een warme overdracht voor al 

onze VVE kinderen. Op deze manier zijn de leerkrachten van het basisonderwijs op de hoogte van de 

ontwikkeling van het kind en kunnen zij hierop inspelen.  

In het coachplan is opgenomen hoe wij onze pedagogisch medewerkers ondersteunen om de kwaliteit van 

het aanbod en de opvang te behouden. Dit coachplan wordt jaarlijks opgesteld, evenals het opleidingsplan. 

Daarnaast evalueren we ons beleid jaarlijks en stellen we het waar nodig bij.   

 

Vertaling van de visie naar de praktijk 
Onze visie vertalen we in de praktijk met behulp van het programma ‘Doe meer met Bas’. Onze pedagogisch 

medewerkers zijn geschoold in dit programma en hebben allen een VVE certificaat behaald. 

Het programma is ontwikkelt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het programma kan dus ook op de 

basisschool gebruikt worden. Binnen het programma is specifieke aandacht voor kinderen die extra 

aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling, Nederlands als tweede taal hebben of kinderen met een 

verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand. Binnen het programma licht de nadruk vooral op de 

taalontwikkeling, omdat dit van groot belang is voor kinderen. Het programma is gekoppeld aan Bas-

prentenboeken, zoals ‘ik ben Bas’, ‘Bas past op Opa’ en ‘Welterusten Bas’. In totaal beschikken wij over 

negen thema’s. Ieder thema duurt vier tot zes weken.  

 

Per thema zijn er doelen voor taal, motoriek, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling uitgewerkt. 

Met name de doelen voor taal en rekenen dienen als uitgangspunt bij de uitvoering van het programma. Bij 

taal kun je denken aan woordenschat en interactie met de omgeving. Bij rekenen kun je denken aan tellen 

en vergelijken. Per doel is uitgewerkt wat je van een kind van een bepaalde leeftijd zou mogen verwachten. 

Daarnaast zijn er tussendoelen opgesteld. Deze gebruiken wij om met kinderen naar het einddoel toe te 

werken. Met behulp van de uitgewerkte doelen kijken wij waar kinderen staan, waar ze nog extra 

ondersteuning bij nodig hebben en waar uitdaging nodig is. Dit werken we uit in een groepsplan. 

 

Binnen het programma is ook aandacht voor de inrichting van de ruimte. Zo is het belangrijk om materialen 

duidelijk te ordenen, maar ook de hoeken goed af te bakenen.  

 

Met de thema’s richten wij ons op de echte wereld. Op deze manier sluiten wij aan bij de belevingswereld 

van het kind. Doordat het kind zaken herkent vanuit thuis en zijn omgeving, leert het contexten te 

combineren en verbanden te leggen. Met behulp van activiteiten geven we het thema vorm. Bij het thema 

‘Ik ben Bas’ leren kinderen bijvoorbeeld over zichzelf aankleden en hun lichaamsdelen. Met behulp van een 

versje oefenen we in de kring met het aanwijzen van onze lichaamsdelen. Bij het thema ‘Op de Boerderij’ 

oefenen we met de kinderen de geluiden van verschillende boerderijdieren.  

 

Ontwikkelingsstimulering 
Bij de peutergroepen van de Minisoos stimuleren wij kinderen op alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, 

motorisch en sociaal-emotioneel. Deze stimulering gebeurd spelenderwijs. Zoals beschreven, sluit ons VVE-

programma aan op de werkelijkheid. Daarmee komen de thema’s dichtbij de belevingswereld van de 

kinderen.  
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De activiteiten die wij doen sluiten zoveel mogelijk aan op het thema. Het thema is ook duidelijk zichtbaar in 

de ruimte. Tijdens de thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Wij werken met een 

themaplanning waardoor wij bewust aanbod creëren voor onze kinderen. Daarbij is ook ruimte voor 

spontane activiteiten, zodat we kunnen aansluiten op de interesses van de kinderen. Als in de 

themaplanning een activiteit benoemd staat, maar de kinderen interesse hebben in andere activiteiten, 

besteden we daar aandacht aan. ‘Bijvoorbeeld: wanneer een kind een broertje of zusje heeft gekregen, mag 

het kind hierover vertellen aan tafel en in de kring. Daarna knutselen wij met alle kinderen iets voor het 

geboren kindje. De thema activiteit komt op dat moment te vervallen.’ Tijdens de thema’s is aandacht voor 

groepsgerichte- en individuele activiteiten. Op deze manier zorgen wij voor aanbod op maat.  

 

Tijdens de activiteiten kijken onze pm’ers naar de inbreng van de kinderen. De pm’er bemiddeld tussen de 

inbreng van de kinderen en de ontwikkeldoelen die met de beoogde activiteit gesteld worden. Door het spel 

op een goede manier te begeleiden, worden de bedoelingen van het aanbod verbonden: de activiteit krijgt 

betekenis voor de kinderen en de pm’er breidt de kennis van de kinderen uit door te werken aan de 

ontwikkeldoelen.  

 

Een belangrijk doel is de taal- en spreekvaardigheden van kinderen verbeteren. Onze pm’ers doen dit op 

verschillende manieren. Zo worden boekjes die worden voorgelezen eerst gelezen met de kinderen die extra 

aandacht nodig hebben op taalgebied. Vervolgens wordt het boekje in de kring herhaald. Daarnaast is in de 

ruimte een verteltafel aanwezig met materialen waarmee de kinderen het boekje kunnen naspelen. Ook zijn 

er woordkaarten in de ruimte, met daarop foto’s en woorden die bij het thema centraal staan. Deze 

woordkaarten kunnen met de VVE kinderen worden doorgesproken. Door het aanbod en de inrichting af te 

stemmen rondom een thema, leeft het thema binnen de groep en horen, zien en ervaren kinderen op 

verschillende manieren het thema.  

 

Om te kijken of het thema effect heeft gehad checken we voorafgaand aan het thema welke woorden van 

de woordkaarten het VVE kind al kent. Na afloop van het thema checken we dezelfde woorden nogmaals, 

om op die manier de vooruitgang te zien. Per thema staan tien tot vijftien woorden centraal. De woorden 

worden gecheckt met behulp van vertelplaten, de woordkaarten met foto’s en/of de materialen die op de 

woordkaarten staan afgebeeld.  

 

Kindvolgsysteem 
Wij volgen onze kinderen met behulp van het observatiesysteem behorend bij het VVE programma ‘Doe 

meer met Bas’. Dit observatiesysteem vullen we in twee maanden na start van de opvang, rond de derde 

verjaardag en wanneer het kind van de opvang af gaat, meestal rond de vierde verjaardag. Met behulp van 

het systeem observeren we de betrokkenheid en het welbevinden van het kind, maar ook de verschillende 

ontwikkelingsgebieden. Een keer in het jaar bespreken we met ouders tijdens een 10-minutengesprek de 

ontwikkeling van het kind. Wanneer er zorgen over de ontwikkeling zijn vanuit ons, of vanuit de ouders, 

plannen we uiteraard eerder een gesprek met ouders.  

 

Naast het kindvolgsysteem werken we met groepsplannen. In dit groepsplan maken we een indeling van 

onze kinderen: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kinderen die extra uitdaging nodig hebben 

en reguliere kinderen. Per groep kinderen maken we een plan van aanpak met activiteiten of aanbod 

waarmee we de komende periode aan de slag gaan. Er wordt drie maanden met een plan gewerkt. Daarna 

wordt het plan geëvalueerd en bijgesteld. Op deze manier houden we de kinderen in het oog en bieden we 

hen ondersteuning en uitdaging waar zij dat nodig hebben.  

 

Educatief partnerschap 
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Met educatief partnerschap, ook wel ouderbetrokkenheid, bedoelen wij dat we als kinderopvang organisatie 

willen samenwerken met ouders. Op die manier kunnen we elkaar ondersteunen en onze bijdrage in de 

opvoeding van het kind zoveel mogelijk afstemmen, met als doel de ontwikkeling van de kinderen te 

bevorderen.  

 

Bij de Minisoos betrekken we ouders bij de opvang door een oudercommissie, jaarlijkse 10-

minutengesprekken, een nazomerfeest en social media. Via social media houden we ouders op de hoogte 

van activiteiten, de dagelijkse gang van zaken, verjaardagen en nieuwe kinderen. Op deze manier krijgen 

ouders inzicht in onze manier van werken.  

 

Bij aanvang van een nieuw thema ontvangen ouders van ons een nieuwsbrief met daarin uitleg over het 

thema, liedjes en versjes die we gaan zingen en woorden die aan bod komen. Op die manier kunnen ouders 

thuis ook met hun kind oefenen. Doordat het kind in verschillende contexten te maken krijgt met de 

woorden, beklijven de woorden sneller.  

 

Verder bieden wij ouders de mogelijkheid om op locatie langs te gaan bij het spreekuur van het 

consultatiebureau. Een keer per maand is het consultatiebureau aanwezig op locatie Minisoos, waar ouders 

vrijblijvend voor advies kunnen binnen lopen.  

 

Voor 2020 staat op de planning om te bekijken hoe wij ouders nog meer kunnen betrekken bij onze opvang. 

Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld hulp bij het thema of voorlezen.  

 

Inrichting van de ruimte en materialen 
De lokalen van de peutergroepen van de Minisoos zijn ingericht met hoeken die aansluiten bij de 

belevingswereld van kinderen, zoals bijvoorbeeld een huishoek en een bouwhoek. Hier kunnen kinderen 

koken, bakken, schoonmaken en bouwen met diverse bouwmaterialen. Er zijn verschillende tafels met 

stoelen waar kinderen met werkjes aan de slag kunnen. Ook hebben we een hoge tafel waar kinderen in 

kleine groepjes of individueel met een pedagogisch medewerker aan de slag kunnen. We bakenen de 

hoeken af met behulp van kasten, om op die manier rust te creëren in de verschillende hoeken. De bakken 

in de hoeken zijn voorzien van picto’s, zodat voor de kinderen duidelijk is wat er in de bakken zit. Dit doen 

wij zodat de kinderen de spullen zelf goed kunnen vinden, maar ook weten waar ze de spullen weer kunnen 

opruimen. Bij thema’s richten we de ruimte zo in dat het past bij het thema. We leggen bijvoorbeeld 

passende spullen in de poppenhoek of veranderen de soorten verkleedkleren.  

Hieronder geven we een aantal voorbeelden van hoe wij met onze inrichting en materialen de ontwikkeling 

van kinderen ogen te bevorderen. 

  

Fantasie-/samenspel 

Met onze huishoek proberen we een zo echt mogelijke situatie te creëren voor de kinderen. Op die manier 

sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Om fantasie- en samenspel te stimuleren hebben wij 

poppen, servies, poppenkleertjes, een wandelwagen, een bedje, een boodschappenwagentje en diverse 

keukenmaterialen. Ook de autohoek nodigt uit tot samenspel en fantasiespel met verschillende auto’s. 

Wanneer het thema veranderd, passen wij de materialen in de hoek aan, door middel van bijvoorbeeld 

verkleedkleren.  

 

Bouw- en constructiemateriaal (motoriek) 

Een duidelijk afgebakende autohoek/bouwhoek nodigt uit tot spel. In onze bouwhoek hebben wij 

materialen waarmee de kinderen alle kanten op kunnen, ook wel open materialen genoemd. Hierbij kun je 

denken aan blokken, duplo, nopper en een treinspoor. Open materialen vragen om creatief denken, 

waardoor de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.  
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Creatief materiaal/fijne motoriek 

Aan de hoge tafel is er ruimte voor creatieve activiteiten, zoals kleuren met potloden en stiften, knippen, 

verven en prikken. Deze activiteiten begeleiden wij altijd. Ook beschikken wij over klei en magnetisch zand. 

Ook dit zijn open materialen, waardoor de fantasie van de kinderen op de vrije loop kan.  

 

Voorbereidend rekenen: sorteren/puzzels 

Met behulp van diverse activiteiten en materialen stimuleren wij de rekenontwikkeling van de kinderen. 

Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld kralen die de kinderen kunnen sorteren. Daarnaast doen we diverse 

activiteiten in de kring zoals: verschillende soorten gereedschap bij elkaar zoeken en fruit op kleur sorteren. 

Ook beschikken wij over puzzels in diverse moeilijkheidsgraden, zoals bijvoorbeeld puzzels van 6 stukjes en 

puzzels van 32 stukjes. Op die manier kunnen we aansluiten bij wat het kind al kan, en het kind uitdaging 

aanbieden waar mogelijk.  

 

Taalontwikkeling 

De taalontwikkeling vinden wij van groot belang. Daarom hebben wij in onze lokalen een rustige hoek 

gecreëerd waar kinderen ongestoord kunnen lezen. Een relaxte bank, met daarnaast een kast met boeken 

die de kinderen zelf kunnen pakken, biedt bij uitstek de mogelijkheid om zelf met taal aan de slag te gaan. 

Daarnaast biedt de hoek de ruimte om samen met het kind te lezen en even terug te trekken van de rest van 

de groep.  

 

Naast boekjes gebruiken wij een bingo spel om woorden met een kind door te nemen. Ook hebben we per 

thema een verteltafel, op kindhoogte, in de groep. Hierop bevinden zich materialen behorend bij het thema 

waarmee de kinderen vrij mogen spelen. De woordkaarten hangen ook in de ruimte en zijn afgestemd op 

het thema.  

 

Open materialen (zoals: zand en water) 

In onze ruimte is een zand/water-tafel aanwezig. De inhoud van deze tafel passen we aan op het thema wat 

speelt. Bij het thema ‘Bas schildert de zee’ is de tafel bijvoorbeeld gevuld met water, terwijl bij het thema 

‘Bas kookt’ de tafel gevuld is met ongekookte pasta en keukenmaterialen. Hiermee sluiten we aan op het 

thema en bieden we de kinderen de kans om te ontwikkelen met open spelmaterialen.  

 

Aansluiting voor- en vroegschool 
Er is aandacht voor de aansluiting van de voor- naar vroegschool door middel van een overdrachtsformulier. 

Daarnaast doen we bij alle VVE kinderen een warme overdracht. Hierdoor is het voor de basisschool 

duidelijk wat het kind bij ons geleerd heeft. Het overdrachtsformulier hoort bij het VVE programma ‘Doe 

meer met Bas’.   

 

Ook nemen we deel aan overleg waarbij gemeente en schoolbesturen samen zitten om te kijken hoe we ons 

aanbod zoveel mogelijk kunnen afstemmen op de behoefte van kinderen.  

In onze planning voor 2020 zal worden opgenomen om met basisscholen in de omgeving om de tafel te gaan 

om te kijken hoe we de doorgaande lijn nog beter vorm kunnen geven door middel van bijvoorbeeld 

gezamenlijke activiteiten.  

 

 
  
 


