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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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1. Welkom bij kindcentrum de Kiem 

Het kinderdagverblijf in Egmond aan den Hoef is te vinden bij Kindcentrum de Kiem. Wij zijn gevestigd 

op een groene locatie naast een park vlakbij de duinen en het strand. We beschikken over 3 eigen 

binnenruimtes (KDV, peuteropvang en VSO/BSO) waar de kinderen kunnen spelen. Buiten spelen kan op 

het schoolplein waar een afgeschermd deel is voor de jonge kinderen. De peuteropvang biedt ook VE 

(voorschoolse educatie). 

Samen met school vormen we Kindcentrum de Kiem. We bouwen aan een Kindcentrum voor kinderen 

van 0 tot 13 jaar, waarin opvang en onderwijs op elkaar afgestemd wordt zodat alle kinderen een goede 

start hebben op de basisschool.  

2. 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 vervanging is geregeld. 

KDV de Kiem heeft  

• een verticale kdv groep (voor 0 tot 4 jaar) voor maximaal 11 kinderen. Wij zijn van maandag t/m 

vrijdag geopend,  gedurende 52 weken per jaar, van 7.00-18.00 uur.  

• een peuteropvang voor maximaal 16 kinderen waar ook een VE programma wordt aangeboden. Wij 

zijn in de schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30-12.30 uur. In de ruimte van de 

peutergroep mogen maximaal 14 kinderen . Bij meer dan 14 kinderen wordt er gebruik gemaakt van 

de kdv groep. 

• een VSO/BSO groep voor maximaal 22 kinderen van 4-12 jaar. Wij zijn maandag t/m vrijdag van de 

week geopend van (VSO) 7.00-8.30 en (BSO) 14.00-18.00 uur. 

• Op feestdagen zijn we gesloten.  

3. Samenvoegen van groepen 

Als het aantal kindplaatsen niet volledig bezet (bijvoorbeeld aan het begin en einde van de dag en in de 

vakantietijd) is kan het voorkomen dat groepen 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 pedagogisch medewerkers. 

Ook komt het voor dat kinderen vanaf 2 jaar van het kinderdagverblijf een ochtend bij de peuteropvang 

meespelen. Voor de kinderen biedt het meer uitdaging en materialen om mee te spelen. Tevens draaien 

ze mee met het VE programma. Na de peuteropvang-tijd voegen de kinderen weer in het programma 

van het kinderdagverblijf. 

In de schoolvakantie, op studiedagen, bij ziekte van een pedagogisch medewerker, wanneer er flexibele 

kinderen of bij een structureel lagere bezetting kan het voorkomen dat kinderen van de BSO worden 

opgevangen in de groepsruimte van het kinderdagverblijf. Het maximale aantal kinderen op deze groep 

kan verschillen door de gevarieerde leeftijden. Daarom raadplegen wij voor deze groep te allen tijde de 

beroepskracht- kindratio.  
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We kiezen ervoor om gebruik te maken van een gecombineerde groep op sommige momenten omdat 

dit meerwaarde heeft voor de kinderen. De kinderen samenvoegen heeft meerwaarde voor de kinderen 

op het sociale vlak, zo leren ze van elkaar en kunnen de BSO kinderen samen met de KDV kinderen 

andere activiteiten ondernemen. Zo kan het BSO kind het KDV kind helpen, iets wat de BSO kinderen 

vaak heel leuk vinden, en wordt het KDV kind op een andere wijze uitgedaagd. Daarbij houden we 

uiteraard de behoeftes van de individuele kinderen scherp in de gaten. Op kdv de Kiem is de 

mogelijkheid ook nog dat de BSO kinderen binnen gehoorafstand in hun eigen groep kunnen spelen, 

mocht het BSO kind juist die behoefte hebben. 

Ook passen we het speelgoed en de activiteiten hierop aan en nemen deze zo nodig mee uit andere 

ruimte. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid van 0-13 jaar, de medewerkers zullen breder 

moeten kijken en creatief zijn om voor alle kinderen een passend aanbod te vinden. Het werken in een 

gecombineerde groep zal in het werkoverleg met de medewerkers besproken worden. 

Uiteraard streven wij ernaar om de groepen zo min mogelijk samen te voegen en de kinderen op te 

vangen in hun eigen stamgroep. 

4. 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 een foto’s bij de toegangsdeur. 

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. 

Dit doen wij: 

• Tussen 7.30 en  8.30 uur 

• Tussen 12.30 en 13.30 uur: in de pauzeperiode slapen veel kinderen 

• Tussen 17.00 en 18.00 uur 

5. Ruimtes  

Binnen 

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 

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 
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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.  

Als we naar een andere ruimte in het pand gaan doen we dit altijd onder begeleiding van de 

pedagogisch medewerker. We leggen de kinderen uit wat we gaan doen en hoe we daar naar toe gaan, 

eventueel gebruiken we de samen op stap lijn om de kinderen houvast te bieden en bij elkaar te 

houden. 

De kdv groep heeft een eigen slaapkamers met 8 slaapplaatsen. We gebruiken stapelbedden met 

veiligheidscertificaat waarin twee kinderen kunnen slapen. In de slaapkamer staat 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. 

We hebben een speelhuisje en grote zandbak buiten. 

Er wordt buiten gespeeld op het afgeschermde deel van het plein. Hier spelen ook de kinderen van de 

peuteropvang en in overleg de BSO kinderen. Op het plein staat een zandbak en een speelhuisje. In de 

schuur op het plein staan allerlei fietsen, auto’s en ander materiaal voor buiten spelen. 

We spelen ook wel eens op het grote plein van de kleuters om de kinderen een andere uitdaging te 

bieden en te wennen aan de overgang naar school. De kinderen hebben dan een veiligheidshesje aan. 

Wij streven ernaar om elke dag met de kinderen naar buiten te gaan. Ook maken de pedagogisch 

medewerkers soms een uitstapje met de kinderen. Dit kan bv zijn een wandeling door het park of de 

duinen. Kinderen gaan mee in de bolderkar, kinderwagen of lopen aan de hand mee. 

Afspraken over het buiten spelen zijn:  

• Kinderen zijn altijd onder begeleiding buiten. 

• Het hek moet altijd gesloten zijn. 

• Als de groep groot is gebruiken we de opstaplijn om naar buiten te gaan. 

Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 
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Het dagprogramma van het kinderdagverblijf en de peuetropvang is als volgt: 

Dagritme Kinderdagverblijf. 

7:00 Ontbijten met de kinderen  

7:30 Vrij spelen  

9:00/9:30 Fruit eten en drinken/ tafelmoment  

10:15 Verschonen/ vrijspelen/activiteit aanbieden  

10:30 Buiten spelen  

11:15 Handen wassen   

11:30 Broodje eten  

12:30 Verschonen/uitkleden  

12:45 Kinderen naar bed  

13:00 Kinderen met 13:00 contract naar huis  

13:00/13:45 Pauzes  

15:00 Kinderen uit bed aankleden/verschonen 

15:30 Groente eten/tafelmoment 

16:00 Buitenspelen of binnen spelen  

16:00 Schoonmaken, opruimen en aanvullen 

 

Dagritme peuteropvang 

8:30 Binnenkomst/vrij spelen 

9:15 Goedemorgen kring  

9:45 Activiteit/vrij spelen  

10:30 Verschonen/plassen 

11:00 Voorlees kring  

11:15 Fruit eten en drinken  

11:45 Buiten spelen  

12:30 Naar huis 

 

6. 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 

nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke 

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.  
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Locatie specifieke risico’s 

• Het traphekje bij het kinderdagverblijf is altijd dicht. 

• Het buitenhek is altijd gesloten. 

• Oudere peuters mogen alleen in de hal spelen met de deur naar de groepsruimte open. 

 

7. Vierogenprincipe  

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. 

Bij de Kiem wordt het 4 ogen principe op de volgende wijze opgelost.  

• Om 7.00 uur gaat de deur open en vangt de pedagogisch medewerker de kinderen op. Het vierogen 

principe ondervangen we door bv binnen lopende ouders en leerkrachten, de conciërge van de 

school die altijd om 7.00 start en regelmatig binnen komt lopen, een stagiaire te laten starten,  of de 

leidinggevende kan aanwezig zijn. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een babyfoon die bij de 

directeur op school staat. Deze babyfoon staat regelmatig (op verschillende tijden) aan. 

• Vanaf 8.30 start de peutergroep in het gebouw van de Kiem, zij zijn tot 12.30 uur aanwezig. De 

medewerker van de peuteropvang verschoont de kinderen op het kinderdagverblijf en lopen 

regelmatig binnen. 

• Van 12.30 tot 14.00 uur is er een stagiaire, leidinggevende, leerkracht of een tweede pedagogisch 

medewerker aanwezig zijn. Ook staat er een babyfoon bij de directeur van de school. Deze staat met 

regelmaat (op verschillende tijden) aan. 

• Vanaf 14.00 -18.00 uur is er ook een pedagogisch medewerker aanwezig i.v.m. de BSO. 

• De groepen zijn met elkaar verbonden en zeer transparant ingericht, door ramen en deuren.  

Onze opvang maakt onderdeel uit van Kindcentrum de Kiem. Dit maakt dat medewerkers bijna nooit 

alleen zijn in het pand. Indien dit wel gebeurd is de achterwachtregeling van toepassing. 

8. Afwezigheid melden  

Komt het kind een dag niet of ga je 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. 
Wanneer je je kind tijdig afmeldt, wordt automatisch een tegoed bijgehouden. Dit tegoed kan je 

inzetten om een extra dag(deel) af te nemen. 
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9. Voorschoolse educatie 

Bij de peuteropvang wordt het VE programma aangeboden. 

Kindcentrum de Kiem is een VE-locatie. VE staat voor vroegschoolse educatie. Dit houdt in dat kinderen 

in aanmerking komen voor 4 dagdelen peuteropvang, zodat zij extra aandacht krijgen in o.a. motorische 

activiteiten, rekenprikkels en activiteiten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en 

taalontwikkeling. Dit met als doel meer kans te creëren voor een goede start in het basisonderwijs. Wij 

werken met de methode Uk en Puk en bieden daarvanuit de activiteiten rondom de thema’s aan. Ook 

wordt er dagelijks gewerkt met dagritme kaarten.   

We stimuleren ouders thuis ook aandacht te besteden aan de thema’s van de peutergroep. Ouders 

worden middels nieuwsbrieven over het thema geïnformeerd. Hier staan voorbeelden en ideeën in 

zodat ouders thuis ook over deze onderwerpen kunnen praten, lezen en het kind helpen in zijn 

ontwikkeling. Daarnaast worden ouders mondeling op de hoogte gebracht van waar hun kind op de 

opvang mee bezig is.   

Kinderen moeten zich voor alles prettig en op hun gemak bij ons voelen. Daarom staan we regelmatig 

stil bij de vraag of kinderen zich welbevinden. Welbevinden is immers een belangrijke voorwaarde om je 

goed te kunnen ontwikkelen. In grote lijnen volgen we derhalve ook de ontwikkeling die de individuele 

kinderen doorlopen. We maken daarbij gebruik van observatieformulieren, als ondersteuning. Minimaal 

eenmaal per jaar observeren we aan de hand van de observatielijst het gedrag van elk kind. De 

bevindingen vullen we in op het observatieformulier. Per kind bespreken onze pedagogisch 

medewerkers en de manager de formulieren en worden er zo nodig acties tot verbetering in gang gezet. 

De mentor bespreekt tijdens het oudergesprek de formulieren en acties met de ouders.  

Deze observatie is voor onze pedagogisch medewerkers een aanvullende werkwijze om nog meer inzicht 

te krijgen in de ervaringen van de kinderen waarmee zij dagelijks omgaan en de wijze waarop zij ze zo 

goed mogelijk kunnen begeleiden. 

Bij kinderen van 0 tot 4 jaar vindt de jaarlijkse observatie over het algemeen plaats rond de verjaardag 

van het kind. Ouders worden bij de intake al op de hoogte gesteld van deze observatie. 

Uk en Puk 

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

overdracht instrument voor peuters waarbij op de leeftijd van   ± 2 jaar ,3 jaar en 4 jaar gekeken wordt 

naar verschillende ontwikkelingsaspecten. Naast het Welbevinden wordt er ook gekeken naar de 

motorische, cognitieve en taalontwikkeling.  

 


