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Inleiding 

Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 

kinderen omgaan. Hierin laten wij 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.  

 

De doelen van Marianne Riksen-Walraven  

Wij werken met de pedagogische basisdoelen van Professor Marianne Riksen-Walraven zoals 

opgenomen in de Wet Kinderopvang:  

• het bieden van emotionele veiligheid  

• het bevorderen van de persoonlijke competentie  

• het bevorderen van de sociale competentie  

• het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden  

 

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 Campus Columbus 

 

Vertrouwen als basis 

Het team van Kindcentrum Campus Columbus biedt een veilig, ondersteunend klimaat om het kind de 

kans te bieden zo initiatiefrijk en zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Elk teamlid heeft per 

definitie vertrouwen in de positieve bedoelingen van elk kind. 
Kinderen ontwikkelen zich doorlopend, binnen en buiten Campus Columbus. Zij ontwikkelen zich vanuit 

vertrouwen, een veilige omgeving en nieuwsgierigheid. Een kind is van nature uit op sociale 

verbinding, kennis en vaardigheden. Het kind heeft behoefte aan drie psychologische basisbehoeften: 

 

Relatie: ik hoor erbij! 

Competentie:  ik kan het! 

autonomie of onafhankelijkheid: ik kan het zelf! 

  

Zijn we niet allemaal het Ei van Columbus?  

Groeien 

Met een doelgerichte omgeving en begeleiding binnen de opvang en onderwijsunits stimuleren wij 

de ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. In de ogen van Helen Parkhurst (grondlegster van 

Dalton) gaat leren over ‘échte ervaringen’. De ontwikkelingspsychologie van het constructivisme sluit 

daar op aan door ervan uit te gaan dat veel van wat kinderen leren door henzelf wordt bepaald. 

Constructie van nieuwe kennis en vaardigheden 

Leren is het resultaat van denkactiviteiten van de kinderen zélf: ze leren door nieuwe informatie te 

verbinden aan wat ze al weten. Hetzelfde geldt voor vaardigheden. Het is belangrijk om aansluiting te 

vinden met wat iemand al ervaren heeft. 

Nieuwe ontwikkeldoelen (kennis en vaardigheden) worden zoveel mogelijk gekoppeld aan ‘levensechte’ 

(spel)situaties. Om die reden werken we op Campus Columbus thematisch. 
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2. Groepen en openingstijden 

Kinderen hebben een 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 vakantie is geregeld. 

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

week.  

 

Binnen Campus Columbus opvang zijn volgende groepen gevestigd: 

Kinderdagverblijf 
De Nieuwe Wereld   (0 tot 2 jaar)  max 12 kinderen per dag op de groep 

La Pinta 3       (2 tot 4 jaar)  max 13 kinderen per dag op de groep: peuters worden  

    allereerst in deze groep geplaatst, wanneer er meer dan 13 kinderen  

    zijn, wordt de groep gesplitst en de groep La Pinta 4 gebruikt. We  

    houden dan een stamgroep van 16 kinderen die twee groepsruimtes  

    gebruiken. 

La Pinta 4        (2 tot 4 jaar)  max  8 kinderen per dag op de groep 

Deze groepen zijn 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag van (7.00)7.30 tot 18.00 uur.   

Peuteropvang La Pinta 1 (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar) 
Deze groep is 40 weken per jaar geopend van 8.30-11.30 uur (in schoolweken op maandag-, dinsdag, 

donderdag-, en vrijdagochtend).  Ouders kiezen zelf minimaal 2 dagdelen. De groep heet La Pinta 1 en 

bestaat uit maximaal 16 kinderen per dag op de groep 

 

BSO Basisgroepen voor kinderen van 4-12 jaar  
NSO La Nina 1   Maximaal 20 kinderen  Open maandag t/m donderdag 

NSO La Nina 2   Maximaal 22 kinderen  Open maandag t/m vrijdag 

NSO La Nina 3   Maximaal 12 kinderen  Open op maandag, dinsdag en donderdag 

                                                                                                                                                         

Op maandag t/m vrijdag bieden we ook Voor Schoolse Opvang aan. Kinderen komen voor 

onderwijstijd (vanaf 7.00 uur) worden door een pedagogisch medewerker naar de units (unit=leslokaal) 

gebracht. 

Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van 

officiële feestdagen. 

3. Samenvoegen van groepen 

Kinderdagverblijf 

Als het aantal kindplaatsen niet volledig bezet (bijvoorbeeld in de vakantietijd) is kan het voorkomen dat 

groepen worden samengevoegd. Er is dan 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 directie of de pedagogisch medewerkers.  

Als de kindbezetting laag is, voegen we de groepen samen tot één (verticale) groep. We werken op die 

dag met vaste pedagogisch medewerkers (van elke stamgroep, 1 vaste pedagogisch medewerker). 

Doordat we de tussendeur openzetten, kunnen de kinderen zich bevinden in hun eigen groepsruimte óf 

in de ruimte ernaast. De beide groepsruimtes worden dan als het ware één ruimte. Voor de baby’s en 
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peuters is het belangrijk dat zij, ondanks zij samenvoegen met de peuters, hun eigen veilige stekje 

kunnen behouden. 

 

Vakanties 

In vakantieperiodes zijn er soms kinderen afwezig. Wij maken daarom voor deze weken een speciaal 

vakantierooster. Ook dan zorgen we ervoor dat er voor de kinderen altijd een vertrouwde pedagogisch 

medewerker aanwezig is. 

4. Pedagogisch medewerkers 

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

welke groep werken. Bij wijzigingen in het vaste team laten wij ouders dit weten door een bericht via 

het ouderportaal.  

 

Vastgelegd is dat per dag maximaal 3 uur van de beroepskracht-kind-ratio mag worden afgeweken. Bij 

Campus Columbus (0-4 jaar) wijken we op de volgende tijdstippen van de beroepskracht-kind-ratio af:  
 

Deze afwijking geldt voor alle dagen in de week  

Maandag: van 7.30 tot 8.00 uur / 13.00 tot 15.00 uur / 17:30 – 18:00 uur 

Dinsdag: van 7.30 tot 8.00 uur / 13.00 tot 15.00 uur / 17:30 – 18:00 uur 

Woensdag:  van 7.30 tot 8.00 uur / 13.00 tot 15.00 uur / 17:30 – 18:00 uur 

Donderdag:  van 7.30 tot 8.00 uur / 13.00 tot 15.00 uur / 17:30 – 18:00 uur 

Vrijdag:  van 7.30 tot 8.00 uur / 13.00 tot 15.00 uur / 17:30 – 18:00 uur 

 

- Op de dagen dat wij met 3 pedagogisch medewerkers werken bij de Nieuwe wereld wordt er 

een extra PM ingezet om de pauze tijd op te vangen.  
 

5. Ruimtes  
 

In babygroep de Nieuwe Wereld wordt rekening gehouden met de allerkleinsten en daardoor worden 

bepaalde activiteiten alleen op een hoge tafel aangeboden. Ook hebben we 

op deze groep een grondbox. In de grondbox kunnen de allerkleinste zich veilig en vrij bewegen en 

ontwikkelingen. De nieuwsgierigheid prikkelen we door regelmatig het speelgoedaanbod te wisselen.   

 

De groepsruimten van De Nieuwe Wereld en peutergroep La Pinta 3 zijn rond een (entree)hal 

gesitueerd. De deuren van de groepsruimtes komen uit op deze hal. Als een activiteit om meer ruimte 

vraagt (zoals zandtafel of watertafel) is het fijn de (oudste) kinderen in deze ruimte te laten spelen. 
La Pinta 4 is onze andere peuterruimte.  

Op de dagen dat er meer dan 13 kinderen op La Pinta 3 aanwezig zijn, wordt de ruimte van La Pinta 4 

gebruikt als groepsruimte en wordt de groep gesplitst. Ouders stellen we hiervan op de hoogte.  

 

Er is een smalle gang die naar de toiletruimte van de peuters en naar La Niña (de BSO) leidt. Via de 

la Niña ruimte kom je in de hal van het onderwijs.  In het onderwijs gedeelte is een ruimte die gebruikt 

wordt door peuterspeelzaal La Pinta 1 en La Niña Wit (kleuters).  

De open inrichting van het gebouw biedt kinderen, van het dagverblijf en la Niña, (bijv. broertjes en 

zusjes) de mogelijkheid elkaar regelmatig tegen te komen en samen te spelen.   
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Gymzaal 

Op de eerste verdieping is een gymzaal gehuisvest. Deze wordt gebruikt door kinderen van unitB tot 

unitF (onderwijs). Ook is in het gebouw een kleutergymzaal voor de kinderen van unitA. Incidenteel 

wordt er gebruik gemaakt van deze kleutergymzaal *. De peuters gaan daar altijd onder begeleiding van 

de pedagogisch medewerker heen. We leggen de kinderen uit wat we gaan doen en hoe we daarnaar 

toe gaan. Eventueel gebruiken we de ‘samen op stap’ lijn om de kinderen houvast te bieden en bij elkaar 

te houden.  

*Regels omtrent het gebruik van de gymzaal kun je vinden in de werkinstructie veiligheid en gezondheid.  

Buiten spelen 

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van een dag. Als het even kan, zijn we dan ook lekker buiten 

met de kinderen. Kinderen hebben frisse lucht en beweging nodig. Buiten spelen biedt andere 

mogelijkheden dan binnenspelen: je kunt er rennen, in de zandbak spelen, fietsen en schreeuwen. 

Kinderen kunnen de wind in de haren voelen, merken de verandering van de seizoenen en leren omgaan 

met de natuur.  

 

De Nieuwe Wereld heeft een eigen buitenspeelruimte, deze grenst direct aan de groepsruimte. 

Kinderen van La Pinta 3 en 4 hebben een, door een hek afgeschermd, buitenterrein. 

De peutergroep, met name La Pinta1, speelt met regelmaat buiten het hek op het grote plein óf gaan op 

stap in het aangrenzende park met heuvel. Hier kunnen de kinderen lekker rennen, spelen in de grote 

zandbak of in het gras en ontdekken wat daar te beleven valt. De kinderen doen dit onder begeleiding 

van een teamlid en dragen een gekleurd hesje. Op afgesproken momenten spelen peuters en kleuters 

samen op het plein. We vergroten hiermee het spel van de kinderen. Ze wennen vast aan elkaar en de 

toekomstige leerkrachten. Pedagogische afstemming in de doorgaande lijn binnen de Campus komt 

hiermee spelenderwijs tot stand. Er wordt afgestemd waar de kinderen mogen spelen en de teamleden 

houden toezicht op veiligheid en het spel.    

Op sommige momenten, bijvoorbeeld in kader van een thema, bestaat de mogelijkheid om een 

wandeling of uitstapje in de buurt te maken. We gebruiken hierbij de wandellijn of de bolderkar. We 

volgen bij het spelen buiten het hek of uitstapjes in de buurt de werkinstructie “uitstapjes”. 

Spelen in een andere groep  

Voor kinderen kan het goed of leuk zijn om activiteiten buiten de eigen stamgroep te ondernemen. 

Hierin volgen wij hun initiatieven. Kinderen die toe zijn aan extra uitdaging geven we de kans hun sociale 

vaardigheden te oefenen met andere kinderen en andere pedagogisch medewerkers. En omdat er buiten 

de eigen stamgroep andere materialen en spelmogelijkheden zijn, wordt ook de persoonlijke 

ontwikkeling gestimuleerd.  

 

Er worden soms activiteiten aangeboden in een andere ruimte dan de groepsruimte, bijvoorbeeld de 

gymzaal van het onderwijs, in de hal of unitA (kleutergroep). De kinderen gaan altijd gezamenlijk onder 

begeleiding van de pedagogisch medewerker naar een andere ruimte. Deze vertelt vooraf aan de 

kinderen wat ze gaan doen en hoe ze daarnaartoe gaan. Nieuwe kinderen geven we extra aandacht bij 

het gaan naar een andere ruimte. Deze zullen we, indien nodig, bij de hand nemen en samen de nieuwe 

ruimte verkennen.  
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Gymzaal 

In de gymzaal kan ander spel gespeeld worden, gegymd worden of een gerichte, stimulerende activiteit 

aangeboden worden. We bieden activiteiten aan die ondersteunen bij de motorische ontwikkeling 

(springen, klimmen, rennen, met ballen gooien, rollen en vangen, rollen over matten, etc.). Ook is er 

ruimte voor sociale ontwikkeling: omgaan met regels en rekening houden met elkaar, bv wachten op je 

beurt, achter aansluiten, elkaar helpen. Aanvankelijke taal-en rekenontwikkeling stimuleren we door in 

spelvorm te oefenen met begrippen als onder/boven, hoog/laag, dichtbij/ver weg.   

 

Er wordt ook gebruik gemaakt van de hal. Dit doen we als er behoefte is aan beweging, of wanneer het 

thema of een activiteit vraagt om wat extra ruimte. De hal leent zich om een fijne kring te maken. In 

deze kring lezen we voor, doen we een kringspel en soms vieren we er een verjaardag.  

 

Spelen van peuters in Unit A 

Daar waar mogelijk is ontmoeten de peuters, kleuters, de pedagogisch medewerksters en de 

leerkrachten elkaar tijdens het spelen binnen. Daar waar mogelijk betekent: zo vaak mogelijk. Echter, er 

zijn situaties waarin hiervan wordt afgeweken. Bijvoorbeeld als de vaste leerkracht van unit A ziek is. 

Het zijn vooral de peuters van de peuterspeelzaal die met de kleuters van unit A spelen. Als het 

kindaantal op de peuterspeelzaal het toelaat, voegen we peuters van La Pinta 3 toe aan het samenspelen. 

Zo maken ook de peuters van La Pinta 3 kennis met leerkrachten en kinderen van unit A. We kijken 

voor welke kinderen dit een meerwaarde heeft én organiseren gelijke kansen voor die kinderen 

(toerbeurt).  

 

Peuters krijgen de kans om met oudere kinderen te spelen wanneer ze daaraan toe zijn. Ze raken 

vertrouwd met een deel van de kleutergroep en leerkrachten uit unit A. De (beleving)wereld wordt 

hiermee vergroot en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan basisveiligheid voor de overstap naar unit A.  

Peuters kunnen meespelen vanaf hun derde verjaardag als ze daaraan toe zijn. Een peuter die eraan toe 

is laat de volgende globale ontwikkeling zien (uit de ik- doelen kernwaarden):  

 

Zelfstandigheid: 

- Kan zelf iets vertellen in de kring. 

- Kan zelf een opdracht uitvoeren. 

- Kan zelf een activiteit kiezen, uitvoeren en afronden. 

- Kan zelfstandig naar de wc gaan. 

- Vraagt om hulp. 

 

Samenspelen en werken: 

- Kan met en in nabijheid van andere kinderen spelen.  

- Kan zelf iets inbrengen en accepteert de inbreng van een ander. 

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid: 

- Kan zelf spelen in een ruimte buiten het lokaal, onder beperkt toezicht. 

- Kan zich aan de taak/opdracht houden. 

 

Reflectie: 

- Kan zelf/samen met hulp ‘ruzie’ oplossen. 

- Kan(in gesprek met de leidster) kiezen wat hij/zij wil gaan doen en aangeven wat daarvoor nodig is. 

- Kiezen we per dag voor de kinderen die er die ochtend aan toe zijn, of maken we toch een “lijstje” 

met kinderen waarvan wij weten of ze eraan toe zijn.  
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En, ook heel belangrijk, we kijken of de peuter interesse toont voor het spelen met oudere kinderen in 

unit A. We garanderen altijd de beroepskracht-kindratio. De teamleden van la Pinta bepalen, in overleg 

met de ouders, welke kinderen mee gaan in het samenspeel uur.  

 

 

 

 

Open deuren moment /spelen bij elkaar 

De groepen werken samen en we juichen een opendeuren beleid toe. Open deuren beleid is belangrijk 

om de leefwereld van de kinderen te vergroten en ze de mogelijkheid te bieden op ontdekking te gaan 

en activiteiten buiten de eigen stamgroepruimte te ondernemen. Ook raken kinderen hierdoor meer 

vertrouwd met alle ruimtes en alle teamleden. We blijven hierbij aandacht houden voor de behoeftes 

van het kind en zijn gevoel van geborgenheid. Het ene kind is meer een ontdekker dan de ander. We 

blijven kijken naar dat wat het kind aangeeft.  

De tussendeur die de groepen met elkaar verbindt, bied veel kansen tijdens het open deuren beleid. 

Door de deur op bepaalde momenten open te zetten kunnen de kinderen van de Nieuwe 

Wereld als vast wennen aan de peutergroep La Pinta. Indien zij eraan toe zijn, mogen ze 

daar al even gaan spelen. Uiteraard is toezicht gewaarborgd. Voor de peuters kan het soms fijn 

zijn (vooral als zij net van de babygroep afkomen) om weer even terug te gaan naar hun vertrouwde 

Nieuwe Wereld en hun leidsters.  

6. Samenwerking met andere partners IKC Campus Columbus 

Onze opvang is onderdeel van integraal Kindcentrum Campus Columbus. In de afgelopen jaren is de 

samenwerking tussen opvang en onderwijs geïntensiveerd. Alle rollen en taken van teamleden op 

Campus Columbus zijn dienend aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.  

 

Doorgaande lijn/opvang naar onderwijs 

Kindcentrum Campus Columbus biedt de mogelijkheid om door te stromen van kinderopvang naar 

onderwijs en daarbij aansluitend de buitenschoolse opvang. 

 

Boekstart 

Voorlezen draagt bij aan de ontwikkeling van een gevarieerde woordenschat. Het prikkelt de fantasie, 

verhoogt de saamhorigheid en is een rustpunt in het dagelijks ritme. Het bezig zijn met boeken samen 

met kind(eren) is bovenal leuk en gezellig. Boekstart is een programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Op de campus wordt met regelmaat gelezen met de allerjongsten. Ook stimuleren wij ouders om dit te 

doen. Boekstart is een samenwerking tussen de campus, de gemeente Heerhugowaard en de 

bibliotheek.  

 

Zorgoverleg 

Ouders kunnen met vragen over de ontwikkeling van hun kind terecht bij de leidsters, en andersom. 

Samen stemmen zij opvoeding en zorg van het kind met elkaar af.  Het kan fijn zijn wanneer een 

deskundige met ouders en pmers meedenkt en meekijkt. In dat geval is het mogelijk om een coach van 

centrum Jeugd en Gezin bij een overleg te betrekken. 

Andere hulpbronnen die ingezet kunnen worden zijn de pedagogisch coach, de zorgcoördinator vanuit 

campus onderwijs en bijvoorbeeld Logopedist, de laatste twee kunnen alleen ingezet worden na 

toestemming van de ouder.  
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7. Veiligheid en gezondheid 

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

hebben we vastgelegd welke maatregelen pedagogisch medewerkers nemen om veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s te voorkomen. Er staat welke hygiënemaatregelen er gelden en welke 

voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden als een uitstapje wordt gemaakt. Daarnaast gebruiken 

we de zogenaamde ‘quickscan’ om de risico’s in kaart te brengen. Vervolgens beschrijven we de wijze 

waarop we omgaan met deze risico's.  

Bij Campus Columbus hebben we bij de kinderdagopvang en de peuteropvang de volgende specifieke 

afspraken gemaakt; 

 

Afspraken over samen gymmen met de kleuters: 

- De kinderen zijn 3 jaar.  

- De pedagogisch medewerker blijft bij de kinderen en begeleidt waar nodig op toestellen. 

- De kinderen hebben gymschoentjes aan of lopen op blote voeten. 

- De opvang kinderen kleden zich uit/om bij de gymzaal. 

- Er wordt een goede inschatting gemaakt over het gebruik van materiaal door de peuters 

 

Afspraken buitenspelen peuters buiten het hek: 

- De kinderen dragen een hesje. 

- De pedagogisch medewerkers stellen zich zó op dat ze overzicht hebben op de kinderen. 

- Er wordt duidelijk afgestemd waar de peuters mogen spelen/ fietsen, evt met pionnen of krijtstreep. 

- Indien de kleuters ook buiten spelen is er goede afstemming met de teamleden van het onderwijs 

over grenzen en toezicht.  

- De zandbak wordt eerst gecontroleerd op viezigheid en onveiligheid voordat kinderen hierin gaan 

spelen. 

- Bij spelen buiten het hek volgen worden richtlijnen protocol ‘uitstapjes’ nageleefd. 

 

Afspraken open deuren moment (tussendeur) La Pinta & Nieuwe wereld: 

Als deze tussendeur open is: 

-  Is voldoende toezicht (kinderen begeleiden in het spelen in elkaars ruimte).  

- Zijn alle pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen (volgens 

afspraak : wie doet wat en wie is waar) 

- In de ruimte van de peutergroep La Pinta veilig voor baby's. Klein speelmateriaal wordt van de grond 

gehaald (opgeborgen).  

 

 Afspraken buitenspelen kinderen Nieuwe wereld op eigen buitenspeelpleintje. 

- Er is altijd toezicht. (bijv 1 pedagogisch medewerker binnen en 1 pedagogisch medewerker buiten) 

- Kinderen ervaren om “zelf” naar buiten te gaan, maar ook om “zelf” weer binnen te komen.  

- De ruimte rond poort in het hek is vrij van obstakels/speelgoed. Dit is de vluchtweg in geval van 

noodsituaties.  

8. Vier ogen principe 

Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. De 

pedagogisch medewerker of beroepskracht in opleiding kan de werkzaamheden uitsluitend verrichten 

terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Binnen de campus wordt 

het vierogenprincipe vormgegeven door zoveel mogelijk transparant te maken, zodat er altijd zicht is op 

kinderen en collega’s. Ook aanwezigheid en inzet van stagiaires kan worden gebruikt om het 

vierogenprincipe te waarborgen. Teamleden lopen regelmatig bij elkaar binnen en ook leidinggevenden 
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komen regelmatig op de groepen. Binnen de Campus zijn teamleden zijn bijna nooit alleen in het pand. 

Indien dit wel gebeurt (voor groepen met kinderen van 0-4 jaar geldt dat een pedagogisch medewerker 

nooit alleen in het pand is) is de achterwachtregeling van toepassing. Deze maatregelen zijn besproken 

met de oudercommissie en worden een keer per jaar geëvalueerd. 


