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Inleiding 
 
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven.  
 
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk 
een eigen identiteit en sfeer.  
 
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders. 
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.  
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Welkom op kinderdagverblijf Eigen Wijs 
Kinderdagverblijf Eigen Wijs is gevestigd in een mooi nieuw pand in Limmen aan de Lage Weide nummer 

1b. Het gebouw bestaat uit een kinderdagverblijf en boven het kinderdagverblijf bevinden zich 

particuliere appartementen. 

Aan de overkant bevindt zich Kindcentrum De Kerkuil en hierin is de BSO en peuteropvang De Kerkuil 

van Blosse opvang gevestigd. Naast het pand is het verzorgingstehuis de Cameren gevestigd met wie het 

kinderdagverblijf regelmatig gezamenlijke activiteiten onderneemt. Aan de overkant is de bibliotheek 

gevestigd. 

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs vinden we de huiselijke sfeer en de kindgerichte en veilige 

ontwikkelingsomgeving van groot belang. Op dit kinderdagverblijf dromen wij van het vinden van de 

twinkeling in de ogen van elk kind! 

Groepen en openingstijden  
Kinderen hebben een eigen stamgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een stamgroep 

biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch 

medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en verlof is geregeld.  

Binnen Eigen Wijs zijn er de volgende groepen: 

1 peutergroep “De Zebra” voor de leeftijd van 2-4 jaar.  Deze is 52 weken per jaar geopend van maandag 

t/m vrijdag van 6.30 tot 18.30 uur. Op deze groep komen maximaal 16 peuters. 

1 verticale groep “De Giraffe” voor de leeftijd van 0-4 jaar.  Deze is 52 weken per jaar geopend van 

maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 18.30 uur. Op deze groep komen maximaal 15 kinderen. 

1 babygroep “De Papegaai” voor kinderen van 0-2 jaar. Deze is 52 weken per jaar geopend  op maandag 

t/m vrijdag van 6.30 tot 18.30 uur. Op deze groep worden maximaal 12 baby’s opgevangen. 

Om de groepsstabiliteit zoveel mogelijk te waarborgen komen kinderen minimaal twee dagdelen per 

week. Op deze manier worden de kansen op elkaar tegenkomen vergroot. Halve dagopvang bieden wij 

alleen op de relatief rustigere woensdag en vrijdag. 

Het maximum aantal kinderen dat mag worden opgevangen op KDV Eigen Wijs volgens het LRKP is 43 

kinderen. 

Kinderen hebben een eigen stam/basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een 

stamgroep biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke 

pedagogisch medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vervanging is geregeld. 

Openingstijden  

KDV Eigen Wijs open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, van 6.30 tot 18.30 uur, 

met uitzondering van officiële feestdagen. 

Samenvoegen van groepen 

Aan het begin en aan het einde van de dag worden de groepen samen opgevangen: dit gaat dan om alle 

groepen samen. We komen samen in de hal. 
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Als het aantal kindplaatsen niet volledig bezet (bijvoorbeeld in de vakantietijd) is kan het voorkomen dat 

de peutergroep en de verticale groep worden samengevoegd. Er is dan altijd voor de kinderen een vaste 

pedagogisch medewerker aanwezig en we hanteren de beroepskracht-kind-ratio volgens de wettelijke 

richtlijn. Ouders worden over het samenvoegen van de groep van hun kind geïnformeerd door de 

manager kinderopvang of de pedagogisch medewerkers. 

Pedagogisch medewerkers  
Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers er op welke dagen en in 

welke groep werken. Dit doen we door middel van foto’s/namen op de fotoborden op de 

groepsdeur/muur. 

We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op 

www.1ratio.nl). Vastgelegd is dat er per dag maximaal 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio mag 

worden afgeweken.  Bij Eigen Wijs wijken we op de volgende tijdstippen van de beroepskracht-kind-

ratio af: 

• Tussen 10.00 en 11.00 voor het uitvoeren van niet-kindgerichte taken 

• Tussen 13:00 en 15:00 uur: in de pauzeperiode slapen veel kinderen 

Op woensdagen passen wij de 3-uursregeling alleen toe tussen 12.00 en 15.00 

Buiten deze tijden wordt niet afgeweken van de beroepskracht kind-ratio. 

Ruimtes  
In het pand bevinden zich de volgende groepsruimtes. 

• De Papegaai, babygroep met maximaal 12 kinderen van 0-2 jaar 

• De Zebra, peutergroep met maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar 

• De Giraffe, verticale groep met maximaal 15 kinderen van 0-4 jaar 

 

Binnen 

Het gebouw waarin Eigen Wijs is gevestigd bestaat uit een speelhal en 3 groepsruimtes. Aan de 

rechterkant bevinden zich de verticale- en de peutergroep (Giraffe en Zebra), aan de linkerkant de 

babygroep (Papegaai). Op de verticale groep Giraffe worden maximaal 15 kinderen opgevangen van 0-4 

jaar. Op de peutergroep de Zebra worden maximaal 16 kinderen opgevangen van 2-4 jaar. Op de 

babygroep (Papegaai) worden maximaal 12 kinderen opgevangen van 0-2 jaar. Daarnaast is er bij Eigen 

Wijs een atelier aanwezig: een creatief atelier om te knutselen of om rustig te spelen met de garage. De 

andere ruimte wordt multifunctioneel gebruikt bijvoorbeeld ook als voedingsruimte om de baby’s rustig 

te kunnen voeden. Daarnaast is er een keuken, kantoor en een pauzeruimte voor de pedagogisch 

medewerkers aanwezig.  

 

Bij het inrichten van de groepen houden we rekening met de leeftijd van de kinderen en het 

ontwikkelingsniveau. We proberen een warme gezellige uitstraling te creëren en hierbij houden we er 

ook rekening mee dat de ruimte rust uitstraalt en er balans is tussen niet te veel prikkels en uitdagen tot 

spelen.  Op iedere groep zijn meerdere speelhoeken gecreëerd waardoor kinderen worden uitgedaagd 
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tot spel. Daarnaast leven we nauwkeurig alle voorschriften rondom veiligheid en gezondheid na zoals de 

Wet Kinderopvang en de brandweer ons voorschrijven. We vinden het belangrijk dat de ruimte veilig is 

en tegelijk ook uitdagingen biedt. We hebben  de ruimte zo ingericht dat kinderen veel dingen zelf 

kunnen, het speelgoed staat in kieskasten of is zichtbaar zodat ze er om kunnen vragen.   

 

De nieuwsgierigheid prikkelen we door speelgoed te hebben wat niet voor het pakken ligt maar af en 

toe op tafel komt. We ruilen eventueel het speelgoed met de andere groep om zo afwisseling aan te 

bieden. Als blijkt dat een bijna 4 jarige toch nog meer uitdaging nodig heeft hebben we de mogelijkheid 

om speelgoed bij school of de BSO te lenen.  

 

Elke groep heeft twee eigen slaapkamers met 6 tot 8 slaapplaatsen. We gebruiken stapelbedden met 

veiligheidscertificaat waarin twee kinderen kunnen slapen. Op elke groep staat in één van de 

slaapkamers een evacuatiebedje zodat we in geval van calamiteiten snel met de jongste kinderen naar 

buiten kunnen. 

 

Buiten 

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van een dag. De kinderen hebben frisse lucht en beweging 

hard nodig. Het biedt weer andere mogelijkheden dan binnen: je kunt er rennen, in de zandbak spelen,  

fietsen en schreeuwen.  

De wind in je haar voelen of  hoe je blijft staan met wind als je net hebt leren lopen, de verandering van 

de seizoenen en het omgaan met de natuur zoals  beestjes, gras en struiken.  

Eigen Wijs grenst aan twee buitenspeelplaatsen. Op de achterste speelplaats kan gefietst worden en 

kunnen de kinderen allerlei ontdekkingen doen in de bosjes en struiken. Ook is er een zandbak met 

rivierzand en waterstroompje. Verder is er de speelruimte in de patio, deze is volledig afgeschermd en 

ligt uit de wind. Hier is een natuurlijke buitenruimte gecreëerd met een kunst grasveld op een heuveltje, 

zodat de kleintjes ervaren hoe het is om tegen een bergje op te kruipen of eraf te rollen, een 

buitenkeukentje en schilderbord.  

Op Eigen Wijs kunnen de ouders ervoor kiezen om hun kinderen buiten te laten slapen in een 

buitenbedje. De bedjes worden met de open kant naar het raam gezet zodat er altijd zicht is op het kind 

dat ligt te slapen en we plaatsen altijd een babyfoon zodat we kunnen horen of een kindje wakker is of 

huilt. Bij bijzondere weersomstandigheden als mist, wind en extreme koude maken we geen gebruik van 

de buitenbedjes. 

Wij gaan in elk jaargetijde minimaal één keer per dag naar buiten. Alleen bij extreme 

weersomstandigheden (onweer) wijken we hier van af. De kinderen krijgen speciale buitenpakken of 

regenponcho’s aan zodat er bij alle weersomstandigheden naar buiten gegaan kan worden en ook de 

kruipertjes naar buiten kunnen. Ook maken de pedagogisch medewerkers soms een uitstapje met de 

kinderen. Met een uitstapje wordt hier bedoeld een wandeling in de buurt van het kindcentrum, naar de 

kinderboerderij, een boodschap doen, een brief posten, naar de bibliotheek, speeltuin of het park. 

Kinderen gaan dan mee in de bolderwagen, kinderwagen of aan de hand. Dit alles binnen de 

gemeentegrens. 

Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid 

hebben we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten 

hygiënemaatregelen ze dagelijks moeten nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden 

als ze een uitstapje willen maken met de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van de quickscan om 

de risico’s per locatie in beeld te brengen en welke maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo 

klein mogelijk te maken.  

Locatie specifieke risico’s 

• Oudere peuters mogen alleen in de hal spelen met de deur naar de groepsruimte open 
• In de hal mogen de kinderen zonder schoenen van de glijbaan. Deze afspraak is gemaakt met de 

kinderen en zij worden hieraan herinnerd. 
• In het atelier wordt alleen onder begeleiding geknutseld, de deur is altijd gesloten. 
• Kinderen wordt geleerd veilig te spelen in de natuurlijk ingerichte tuin en met het 

waterspeelgoed. 
• Bessen van de Hedera worden afgeknipt als deze op kindhoogte zijn 
• De tuindeur is ook vluchtdeur; alleen als de kinderen buiten spelen mag deze open gezet 

worden en met een hekje gebarricadeerd worden. Als de kinderen binnen zijn moet het een 
directe doorgang zijn en is het hekje uit de deur. 

• Het toegangshek moet altijd gesloten zijn, voor ouders hangt hiervoor een bordje met een 
reminder op het hek. 

• Het hekje naar de keuken is altijd op slot 
 

Vierogenprincipe en achterwacht 

Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren; de 

beroepskracht of beroepskracht in opleiding kan de werkzaamheden uitsluitend verrichten terwijl hij of 

zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

Binnen Eigen Wijs wordt het vierogenprincipe vorm gegeven door zoveel mogelijk transparant te maken 

(ramen tussen groepsruimtes, glas in deuren etc.), zodat er altijd zicht is op kinderen en collega’s. Ook 

de aanwezigheid en inzet van stagiaires wordt gebruikt om het vierogenprincipe te waarborgen.  

Medewerkers lopen regelmatig bij elkaar binnen en ook de manager kinderopvang komt regelmatig de 

groepen binnenlopen.  

Bj Eigen Wijs zijn medewerkers nooit alleen in het pand. Mocht dit toch voorkomen incidenteel dan is de 

achterwachtregeling van toepassing. De achterwachtlocatie voor Eigen Wijs is BSO de Kerkuil.  

Afwezigheid melden  

Komt het kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen 

we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.   

 Voor een kind op het kinderdagverblijf kan dit tot uiterlijk 9.00 uur 

 Voor een kind op de buitenschoolse opvang op schooldagen kan dit tot 10.00 uur. 

 Voor een kind op de buitenschoolse opvang op vakantiedagen kan dit tot 9.00 uur. 

 Voor een kind op de voorschoolse opvang kan dit tot 7.00 uur. 
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Voorschoolse educatie 
Op KDV Eigen Wijs wordt geen voorschoolse educatiemethode aangeboden. Wel volgen wij de 

ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Voor kinderen tot 2 jaar gebruiken wij hiervoor het 

formulier welbevinden en voor kinderen vanaf 2 jaar gebruiken we de Estafette. 

Estafette 

Bij kinderen tussen de 2 en 4 jaar wordt er gewerkt met Estafette. Estafette is een observatie en 

overdracht instrument voor peuters waarbij op de leeftijd van ± 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar en 9 

maanden gekeken wordt naar verschillende ontwikkelingsaspecten. Naast het welbevinden wordt er 

ook gekeken naar de motorische, cognitieve en taalontwikkeling.  

 

 

 

 

 

  


