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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 Kinderopvang de Zeppelin 

 

Kinderopvang de Zeppelin 

H. Pimenteltuin13                                                                                                                                                                        

1705 HW Heerhugowaard                                                                                                                                                 

Telefoon: 072-5724353                                                                                                                                                                  

E-mail; zeppelin.opvang@blosse.nl  de locatiemanager; jolanda.medley@blosse.nl 

 

Kinderopvang de Zeppelin is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op de begane grond zijn 2 

kinderdagverblijfgroepen, een peutergroep en een BSO groep. Alle ruimtes grenzen direct aan de 

speelhal en de tuin. Op de eerste verdieping bevindt zich nog een BSO ruimte. Tevens hebben we nog 

een derde BSO groep voor de oudste kinderen, deze is gehuisvest in het direct naast gelegen 

schoolgebouw van de Zeppelin/Hasselbraam. 

Onze locatie is gesitueerd in een rustige wijk met voldoende parkeergelegenheid om kinderen op een 

veilige manier te brengen en halen.  

Wij bieden kinderen veiligheid en geborgenheid, in een kindvriendelijke uitdagende omgeving. Een 
omgeving waarin ieder kind zich naar eigen mogelijkheden en tempo, optimaal kan ontwikkelen. We 
werken ontwikkelingsgericht aan de hand van thema’s. Muziek loopt melodieus                                                     door                       
ons activiteitenaanbod heen.                                                                                                                                                                    
Gedurende 8 weken staat er een thema centraal en bieden wij kinderen op alle groepen, leerzame en 
attractieve activiteiten aan. Bij de kinderen tot 4 jaar werken we met de methode Uk en Puk.  
                                                                                
In samenwerking met de bibliotheek werken we met “Boekstart”. In de gezamenlijke hal staat een 

boekenkast met een grote collectie boeken. Er zijn zithoekjes waar kinderen kunnen lezen en 

voorgelezen kunnen worden. Ook op de groepen is er een leeshoek. Dagelijks is er aandacht voor de 

taalontwikkeling in de vorm van liedjes, voorlezen en benoemen van dingen. Met name interactief 

voorlezen vergroot de woordenschat van kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn hierin extra 

geschoold en worden begeleid door een consulent van de Bibliotheek en de interne voorleescoördinator                                                                                                                                                   

Om het lezen van de kinderen te stimuleren wordt er iedere week aan een aantal kinderen logeertassen 

uitgedeeld. In deze logeertas zit één of twee boekjes, een logeerknuffel en een schriftje om wat in te 

schrijven over het logeeravontuur. 

Bij peuteropvang wordt VVE geboden.                                                                                                                                                                                                                            

Doorgaande lijn met school.                                                                                                                                                               
Bij Kinddomein de Zeppelin werken onderwijs en opvang samen en werken we  aan een goede 
afstemming (doorgaande lijn) tussen opvang en onderwijs door o.a.; een warme overdracht bij 4 jaar, 
afstemming over de gezamenlijke activiteiten/thema’s en afstemming t.a.v. het pedagogische klimaat. 
Hierdoor kunnen we de kinderen goed begeleiden in hun ontwikkelingsbehoeften en draagt het bij aan 
een goede start in het onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
We gaan ervanuit dat onze informatie-uitwisseling aanvullend is op de informatie die ouders zelf met de 
school of opvang uitwisselt.  
Indien er sprake is van zorg om de ontwikkeling van het kind zal altijd eerst in gesprek gegaan worden 
met de ouder.  

mailto:zeppelin.opvang@blosse.nl
mailto:jolanda.medley@blosse.nl
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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 is geregeld. 

Bij Kinderopvang de Zeppelin hebben we de volgende groepen: 

• Stampertje: een kinderdagverblijfgroep voor de leeftijd van 0 -2 jaar. Deze groep is 52 weken per 

jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur.  Maximaal 12 kinderen per dag. 

• Balou: een kinderdagverblijfgroep voor de leeftijd van 2-4 jaar. Deze groep is 52 weken per jaar 

geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur.  Maximaal 16 kinderen per dag. 

• Nemo: een peuter-opvanggroep voor de leeftijd van 2-4 jaar. Deze groep is 40 weken per jaar 

geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur. VVE aanbod (vanaf 2,5 jaar) aanwezig. 

Maximaal 16 kinderen per dag. 

• Twinkelbel, Bonenstaak en ’t Honk(7+) deze drie BSO groepen zijn op de volgende tijden geopend: 

Voor school van 7.00 tot 8.30 en na school van 14.00 tot 18.00 uur. Tijdens vakantieweken en 

tijdens studiedagen van 8.30 tot 18.00  uur en voor kinderen met een VSO contract vanaf 7.00 uur. 

Maximaal 21 kinderen op Twinkelbel en Bonenstaak en 24 kinderen op ’t Honk. 

De officiële feestdagen zijn we gesloten.  
De VSO biedt een gratis ontbijt aan tussen 7.00 en 8.00 uur. 
 

3. Samenvoegen van groepen 

In de schoolvakantie, op studiedagen, aan het einde van de dag of bij een structureel lagere bezetting 
kan het voorkomen dat de groepen samengevoegd worden.  De duur van deze gezamenlijke momenten 
kan verschillen van even in de ochtend en eind van de dag of gedurende de dag. We zorgen ervoor dat 
ook in deze situaties er voor uw kind zoveel mogelijk een vertrouwde pedagogisch medewerker 
aanwezig en informeren de ouders als we de groepen samenvoegen. 
 
We hanteren op de BSO een opendeuren beleid, wat kinderen de mogelijkheid biedt om op een andere 

groep te spelen. Het op een andere groep spelen, geeft weer andere uitdagingen en op deze manier 

raken de kinderen ook meer bekend met andere kinderen en pedagogisch medewerkers van de BSO. 

Het bekend zijn met elkaar werkt weer in zijn voordeel bij het samenvoegen van de groepen.                                                            

Het spelen op de andere groep gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerkers. We willen 

voorkomen dat er te veel kinderen op een groep aanwezig zijn of dat er een geplande activiteit wordt 

verstoord. 

 

4. Pedagogisch medewerkers  

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

welke groep werken. Dit doen we door middel van foto’s bij de toegangsdeur. Tevens hangt er in de hal 

een “groepsboom” waarop alle medewerkers staan afgebeeld. 

Er werken regelmatig stagiaires bij ons die een erkende opleiding voor de kinderopvang volgen en die 

begeleiding vanuit de opleiding krijgen. De stagiaires zijn boventallig aanwezig op de groep. 
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Elk kind krijgt een mentor aangewezen. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de ouders én voor de 

kinderen. In het ouderportaal staat welke mentoren zijn gekoppeld aan welke kinderen. Ouders worden 

hiervan op de hoogte gesteld tijdens het kennismakingsgesprek en kunnen dit terug vinden in het 

ouderportaal.  

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

www.1ratio.nl). Vastgelegd is dat er per dag maximaal 0,5 uur van de beroepskracht-kind-ratio mag 

worden afgeweken tijdens schoolweken en maximaal 3 uur tijdens een hele dagopvang. 

Bij de BSO  wijken we op de volgende tijdstippen van de beroepskracht-kind-ratio af: 

Tijdens schoolweken van  17:30 tot 18:00 uur.                                                                                                                     

Tijdens hele dag opvang: 

• Tussen 8.00 en 8.30 uur 

• Tussen 13.00 en 15.00 uur 

• Tussen 17.15 en 17.45 uur 

 

5. Ruimtes  

Binnenruimtes                                                                                                                                                                             

We hebben 3 BSO ruimtes. Twinkelbel op de begane grond, Bonenstaak op de eerste etage en ’t Honk in 

het aangrenzende schoolgebouw. Twinkelbel en Bonenstaak bieden opvang voor kinderen van 4 tot 7-8 

jaar. Tussen het 7de en 8ste jaar gaan de kinderen over naar het ’t Honk. We hebben hier wat ruimte in 

gelaten aangezien het ene kind hier eerder aan toe is dan het andere kind.        

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

ontwikkelingsniveau. Daarnaast leven we nauwkeurig alle voorschriften rondom veiligheid en 

gezondheid na zoals de Wet Kinderopvang en de brandweer ons voorschrijven.  

We proberen een gezellige, warme en open uitstraling te creëren en houden er ook rekening mee dat er 

in de ruimte balans is tussen rust en uitdagen tot spelen. Op iedere groep zijn meerdere speelhoeken 

gecreëerd waardoor kinderen zelfstandig kunnen spelen of juist even relaxen. We vinden het belangrijk 

dat de ruimte veilig is en tegelijk ook uitdagingen biedt.                                                                                                   

Op iedere groep is altijd duidelijk zichtbaar welk thema er aanbod is.                                                                                                                          

De groepsruimte van ’t Honk is zo ingericht dat het net iets meer uitdaging en vrijheid biedt aan onze 

oudere BSO kinderen. Het pedagogisch klimaat is ook afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De 

oudere kinderen hebben meer inspraak en zelfstandigheid. Hiervoor zijn wel duidelijke afspraken 

gemaakt, welke regelmatig worden geëvalueerd met de kinderen, zowel individueel als in 

groepsverband. 

De kinderen van ’t Honk maken met regelmaat gebruik van de gymzaal. De gymzaal zit naast de 

groepsruimte van het ‘t Honk. Zeker als de weeromstandigheden het niet toelaten om buiten te spelen 

is het fijn dat de kinderen hun energie kwijt kunnen, door te spelen in de gymzaal. Als er geen 

gymtoestellen staan opgesteld mogen de kinderen onder indirect toezicht in de gymzaal spelen. Als er 

wel gymtoestellen staan opgesteld, dan spelen de kinderen alleen onder direct toezicht in de gymzaal. 

De gymtoestellen worden dan zoveel mogelijk aan de kant gezet. De kinderen mogen geen gebruik 
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maken van de gymtoestellen. Dit is alleen mogelijk als een medewerker in bezit is van het certificaat; 

Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. 

Op de VSO (in het lokaal van Twinkelbel), bieden wij kinderen ieder ochtend een warm welkom door o.a. 

een gezellig gedekte ontbijttafel.                                                                                   

De BSO kinderen mogen onder indirect toezicht met vier kinderen gebruik maken van de speelhal. In de 

hal hangt een grote wandspelrups hal staat er is een groot aanbod van diverse muziekinstrumenten 

waarvan de kinderen onder begeleiding van medewerkers, dagelijks gebruik van kunnen maken.  Maar 

het gebeurt ook regelmatig dat kinderen er voor kiezen om lekker relaxt een boekje te lezen uit de 

boekenkast. De speelhal wordt ook gebruikt door kinderen van het kinderdagverblijf. Er kunnen 

hierdoor hele leuke interacties ontstaan tussen jonge en oudere kinderen. Hoe leuk is het niet om een 

boekje voor te lezen aan een peuter of samen muziek ♫ te maken.                                                                                                                                              

Het gebeurt ook dat BSO kinderen een bezoekje brengen aan de KDV groepen. De kinderen met elkaar 

in contact brengen heeft meerwaarde voor de kinderen op het sociale vlak, zo leren ze van elkaar. De 

oudere kinderen kunnen samen met de jongere kinderen een activiteit ondernemen. Zo kan het oudere 

kind een jonger kind helpen, iets wat de kinderen vaak heel leuk vinden, en wordt het jongere kind op 

een andere wijze uitgedaagd. Daarbij houden we uiteraard de behoeftes van de individuele kinderen en 

de veiligheid scherp in de gaten. 

Buitenruimte                                                                                                                                                              

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, luidruchtig zijn, de wind in je haar voelen. Maar het leert kinderen ook over de verandering van 

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

De kinderen van Bonenstaak en Twinkelbel gebruiken de buitenruimte van de Hasselbraam. Op het plein 

staan diverse speelattributen zoals, een klimtoestellen, schommels, en een zandbak. We zijn ons er van 

bewust dat speeltoestellen risico's met zich meebrengen. Op het moment dat de kinderen van de BSO 

hier spelen, zijn wij verantwoordelijk voor hun veiligheid. Als we risico's signaleren bespreken we dit met 

school en nemen zelf maatregelen om de veiligheid van onze kinderen te garanderen. We vinden het 

echter ook heel belangrijk om kinderen uitdaging te bieden en de mogelijkheid te geven te klimmen, 

klauteren, glijden, graven en schommelen.                                                                                                                                    

De allerjongste kinderen maken ook wel eens gebruik van de peuter-buitenruimte van het KDV. Dit 

gebeurt altijd in samenspraak  met de pedagogisch medewerkers van het KDV.                                                          

Tijdens het buitenspelen is er altijd een pedagogische medewerker aanwezig. 

De kinderen van ‘t Honk maken gebruik van de buitenruimte van de Hasselbraam en de Zeppelin. Het 
Zeppelinplein grenst direct aan de groepsruimte. Op het speelplein van de Zeppelin staan ook weer de 
nodige speelattributen zoals een klimhuis, glijbaan, basketbal, tafeltennistafel en zandbak. 
Veel kinderen van ’t Honk hebben een zelfstandigheidscontract, getekend door hun ouders, waarmee ze 
onder indirect toezicht op het schoolplein mogen spelen. Het spreekt voor zich dat de pedagogisch 
medewerkers wel regelmatig een kijkje nemen. 
Kinderen zonder een zelfstandigheidscontract spelen alleen buiten onder direct toezicht van een 
pedagogisch medewerker. 
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Bij Bonenstaak en Twinkelbel werken we met een kiesbord. Het kiesbord geeft verschillende opties aan 
waar kinderen kunnen spelen en hoeveel kinderen er maximaal kunnen spelen. D.m.v. een eigen 
naamkaartje geven kinderen hun  keuze aan.  
 
Ruimtes buiten de locatie                                                                                                                                                            

Tijdens de schoolweken maken de pedagogisch medewerkers soms een uitstapje met de kinderen 

binnen de gemeentegrens. Met deze uitstapjes wordt bedoeld, een boodschap doen, een brief posten, 

glas naar de glasbak brengen, bezoek aan dichtbij zijnde speeltuintje, parkje etc.                                                                       

Tijdens de vakantieopvang worden er ook uitstapjes buiten de gemeentegrens  georganiseerd. Ouders 

worden hierover vooraf geïnformeerd 

 

6. Veiligheid en gezondheid 

Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid en 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.  

Op onze locatie hebben we specifieke afspraken gemaakt om de risico’s te beperken:  
• Er mogen max 4 BSO kinderen tegelijk in de hal spelen. Dit mag met indirect toezicht 
• De keuken is geen speelruimte. 
• De boom in de hal is niet om in te klimmen. 
• Als de elektrische piano buitengebruik is, is het snoer veilig opgeborgen. 
• Alleen kinderen met een zelfstandigheidscontract spelen met indirect toezicht op het  
              speelplein             
•            De airhockey-pooltafel wordt alleen omgedraaid door een pg medewerker, dus niet door de 
              kinderen. 
• De kinderen van het ’t Honk maken gebruik van hun eigen groepsruimte, het is niet de  
               Bedoeling dat kinderen door het schoolgebouw gaan lopen en de trap opklimmen. 
• Als de kinderen van ’t Honk op het plein van de Hasselbraam spelen blijft de aangrenzende  
              toegangsdeur geopend. 
 

 

7. 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. 
 


