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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 of 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.                                                                                                                       

VVE staat voor; Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zie voor verder uitleg punt 9.                                                                                                     

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.  

mailto:zeppelin.opvang@blosse.nl
mailto:jolanda.medley@blosse.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.welterkuil.nl/kinderopvang/kinderdagverblijf-t-welterkuiltje/uk-en-puk/&ei=CJDYVNvRF4L5au_igMgL&psig=AFQjCNGr74sGuyVRnRWbEyNx0eC0znaWEQ&ust=1423565192494756
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Indien er sprake is van zorg om de ontwikkeling van het kind zal altijd eerst in gesprek gegaan worden 
met de ouder.  
 

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 

Stampertje en Balou zijn verbonden middels een tussendeur.  De tussendeur staat aan het begin en aan 

het eind van de dag regelmatig open, zodat kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Afhankelijk van het 

aantal kinderen, start één medewerkster het eerste half uur en vangt beide groepen op. Dit kan ook aan 

het eind van de dag het geval zijn. 

In vakantieperiodes kunnen kinderen afwezig zijn. Wij maken daarom voor deze weken een 

vakantierooster. Het gebeurt een enkele keer dat het kind-aantal voor de gehele dag zo laag is dat de 

beide groepen kunnen worden samengevoegd. Er is dan altijd voor de kinderen een vaste pedagogisch 

medewerker van één van beide groepen aanwezig en we hanteren de beroepskracht-kind-ratio volgens 

de wettelijke richtlijn. We informeren de ouders als we de groepen samenvoegen. 

 

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. 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 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio mag 

worden afgeweken.                                                                                                                                                                             

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

• Balou en Stampertje (bij aanwezigheid van twee medewerkers op de groep):                                                         

Tussen 7.45 - 8.15 uur, 13.00 -15.00 uur en 17.15 – 17.45 uur  

• Stampertje (bij aanwezigheid drie medewerkers op de groep, wat het geval is vanaf 9  kinderen):                                                                                                      

Tussen 8.15 en 8.30 uur, 12.45-15.00 uur. De medewerkers nemen dan ieder 3 kwartier pauze i.p.v. 

een uur. Tussen 17.15 en 17.45 uur. 

Op de overige tijden wordt in ieder geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio. 
Peutergroep Nemo is alleen tijdens de ochtenduren geopend, waardoor de 3 uursregeling niet van 
toepassing is.   
 

5. Ruimtes  

Binnenruimtes                                                                                                                                                                            

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 groepsruimte balans is tussen rust en uitdagen tot spelen. Op iedere groep zijn meerdere 

speelhoeken gecreëerd waardoor kinderen zelfstandig kunnen spelen. We vinden het belangrijk dat de 

ruimte veilig is en tegelijk ook uitdagingen biedt. We hebben de ruimtes zo ingericht dat kinderen veel 

dingen zelf kunnen, het speelgoed staat in kieskasten of is zichtbaar, zodat ze erom kunnen vragen.            

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

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 de BSO te lenen. 

Voor kinderen kan het leuk zijn om activiteiten buiten de eigen stamgroep te ondernemen en elkaar te 

ontmoeten. Kinderen die toe zijn aan extra uitdaging geven we zo de kans hun sociale vaardigheden te 

oefenen met andere kinderen en de andere pedagogisch medewerkers. Het biedt weer nieuwe 

uitdaging omdat er buiten de eigen stamgroep andere materialen en spelmogelijkheden zijn. De 

tussendeur bij Stampertje en Balou staat mede om deze reden regelmatig open.                                                                                                                                                                               

De deuren van de groepsruimtes op de begane grond komen uit op de speelhal. De kinderen kunnen 

onder begeleiding van een pedagogisch medewerker in de hal spelen. We spelen nooit met alle kinderen 
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tegelijk in de hal, maar het komt wel regelmatig voor dat er een aantal kinderen van verschillende 

groepen samen in de hal spelen. Kinderen die toe zijn aan extra uitdaging geven we zo de kans om o.a. 

hun sociale vaardigheden te oefenen met andere kinderen en andere pedagogisch medewerkers. De 

kinderen spelen met de daarvoor aanwezige materialen, zoals de grote wandspelrups, of er worden 

kringspelletjes, beweegcircuit etc. aangeboden. In de hal staat een groot aanbod van diverse 

muziekinstrumenten waarvan de kinderen onder begeleiding van medewerkers, dagelijks gebruik van 

maken. Daarnaast kunnen ze een mooi boek uitzoeken uit de boekenkast van Boekstart.  Al deze 

activiteiten doen een beroep op de motorische en sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. 

Hoewel we ook bij wat minder gunstige weeromstandigheden zoveel mogelijk naar buiten gaan, is het 

fijn om in de speelhal lekker te kunnen bewegen en volop muziek♫ te maken. 

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 of hoe je blijft staan met wind als je net hebt leren 

lopen. Maar het leert kinderen ook over de verandering van de seizoenen en het omgaan met de natuur 

zoals beestjes, gras en struiken. We hebben een mooie buitentuin waar de baby’s en de peuters ieder 

een eigen speelplek hebben. We hebben een o.a. huisje met glijbaan, een zandbak, een blote voeten-

pad en een grote speelwand voor de baby’s.  

Ruimtes buiten de locatie                                                                                                                                                            

In het kader van de doorgaande lijn brengen de peuters regelmatig, een vooraf georganiseerd bezoekje 

aan de school. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.  

Ook maken de pedagogisch medewerkers soms een uitstapje met de kinderen. Met een uitstapje wordt 

bedoeld een wandeling in de buurt van het Kindcentrum, een boodschap doen, een brief posten, bezoek 

aan dichtbij zijnde speeltuintje, parkje etc. Kinderen gaan dan mee in de bolderwagen, kinderwagen of 

aan de hand. Dit alles binnen de gemeentegrens.  

 

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.  

Het is vanzelfsprekend dat er niet gerookt wordt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 
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Op onze locatie hebben we specifieke afspraken gemaakt om de risico’s te beperken:  
• Kinderen tot 4 jaar mogen alleen onder begeleiding in de buitenruimte en de hal spelen. 
• 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. 
•            Eventueel aanwezige (kleine)aquariums staan altijd op een stabiele ondergrond en worden  
              schoongemaakt volgends het schoonmaakrooster. 
• Maxicosi’s worden opgehangen aan daarvoor bestemde haken.                                                                          
• Buiten haal en brengtijden is de deur van peutergroep Nemo gesloten en moet er gebruik  
               gemaakt worden van de hoofdingang. 
• Op het ‘’blotevoeten pad” in buitenruimte mag niet worden gefietst. 
  

 

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.  

Binnen kinderopvan de Zeppelin  wordt het vierogenprincipe vorm gegeven door een open 
aanspreekcultuur en zoveel mogelijk transparantie in het gebouw (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 komt regelmatig de groepen binnenlopen. Er wordt altijd gestart en 
geëindigd met twee medewerkers. 
 

8. 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. 
 

9. Voorschoolse educatie 

Kinderopvang de Zeppelin is een VVE-locatie. VVE staat voor, voor- en vroegschoolse educatie. Dit houdt 
in dat kinderen in aanmerking komen voor 4 dagdelen peuterspeelzaal, 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.  
Nemo biedt per dag plaats aan 8 VVE kinderen en 8 reguliere kinderen. De VVE kinderen komen 5 

ochtenden en de reguliere kinderen 2 ochtenden. De gemengde groepen zorgen voor een ideale 

leeromgeving. Kinderen stimuleren elkaar. 
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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 
speelzaal mee bezig is.  
  
Bij de VVE groep van Nemo wordt gewerkt met de observatie methode KIJK! Dit is een 
observatiemethode voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar om gericht naar de totale ontwikkeling van een kind 
te kijken. De pedagogisch medewerker vult dit digitale formulier in naar aanleiding van observaties 
tijdens de ochtenden. In de observatie documenten wordt beschreven hoe een kind zich ontwikkelt. Aan 
de orde komen o.a.: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe gaat het met zijn motorische, taal en 
sociale ontwikkeling. Deze observatie wordt 2 of 3 maal ingevuld: 1 keer bij 2 jaar en 9 maanden, 1 keer 
bij 3 jaar en 4 maanden en tegen de 4e verjaardag. Na elke observatie zal er met u een 10 minuten 
gesprekje plaatsvinden. De observatie van uw kind wordt, na toestemming van de ouders, overgedragen 
aan de school. Een kopie van de observatie is voor de ouders en de ander wordt in het archief 
bewaard.   
 
 


