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Kinderopvang is onze passie. Samenwerken zit in ons bloed. 
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling  
van elk kind en willen daar elke dag mee bezig zijn.

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kindercentra Puck&Co. In dit plan  
laten wij u onze visie zien; ‘waar zijn wij van’ en ‘waar staan wij voor’.

We geven een overzicht van onze doelen, geïllustreerd met af en toe een 
doorkijkje naar de praktijk. De praktische uitwerking van het  pedagogisch 
beleidsplan is terug te vinden in de pedagogische werkplannen van alle locaties. 

Als wij het hebben over ouders in dit pedagogisch beleidsplan dan bedoelen wij  
hiermee zowel de ouders als de verzorgers.

Hallo, wij zijn Kindercentra Puck&Co

Puck&Co is een kinderopvang organisatie die in 1993 is gestart in een woonhuis en is uitgegroeid tot een 
organisatie met 21 locaties met 130 professionals. Het is van meet af aan onze kernovertuiging geweest dat 
elk kind zich thuis moet kunnen voelen bij ons. Daarom willen wij uw kind een plek bieden waar het zich 
kan vermaken op de manier zoals uw kind dat thuis ook doet.

Ouders spelen dus een centrale rol  
bij Puck&Co

Wij sluiten aan bij de levensstijl van ouders door met hen in gesprek te gaan en de verschillende 
keuzemogelijkheden binnen onze kinderopvangorganisatie aan te bieden. Dit doen wij omdat 
kinderopvang een flink deel uit maakt van zowel het leven van het kind, als dat van zijn ouders. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat de opvang die wij bieden, goed aansluit bij ieders persoonlijke situatie.

Dit pedagogisch beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij Kindercentra 
Puck&Co. U leest hierin wat wij belangrijk vinden en hoe wij hier naar handelen. Ook hechten wij veel 
waarde aan samenwerken met professionals. Ons pedagogisch beleidsplan laat u zien wat dit betekent 
en hoe het er vervolgens uitziet in de praktijk. Het pedagogisch beleidsplan is dynamisch van aard, het 
wordt jaarlijks geëvalueerd en aangescherpt, om zo de kwaliteit van onze kinderopvang steeds verder te 
verbeteren en te kunnen borgen.

In de inleiding maakt u kennis met onze missie en visie. Van hieruit wordt de pedagogische visie 
beschreven met de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Volgens worden onze kernwaarden benoemd, 
waarden die we met z’n allen delen binnen Puck&Co.Tot slot wordt aan de hand van een leeswijzer, 
ondersteund door onze symbolen, de indeling van ons pedagogisch beleidsplan kort geschetst.
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Ieder kind wordt gezien
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Inleiding
Onze missie

Onze missie, ons doel, is om voor ouder en kind de beste kinderopvangorganisatie te zijn in  
de regio. Omvang vinden we van minder belang, kwaliteit daarentegen is een voorwaarde  
om de beste te zijn. Voor onze partners, zoals scholen en zorginstellingen, zijn we de  
organisatie die in de dialoog tot maatwerk komt

Onze visie
De levensstijl van ouders en kinderen staat bij ons centraal. Plezier in het leven en een fijne speel- en 
leefomgeving tijdens ‘opvangtijd’ is voor ons richtinggevend. Vandaar dat we staan voor Lifestyle & Fun. 
Kindercentra Puck&Co toetst vervolgens al haar activiteiten en keuzes aan twee criteria:

de ontwikkeling van het kind 
& 

de keuzemogelijkheden voor de ouders.

Onze pedagogische visie
Onze pedagogische visie wordt onderbouwd door het gedachtengoed van een aantal gerenommeerde 
wetenschappers en onderzoekers. Wij hebben affiniteit met de uitgangspunten van diverse psychologen/ 
pedagogen Marianne Riksen Walraven, Lev S. Vygotsky en Emmi Pikler omdat deze het kind centraal 
stellen.

Dit ziet u terug in onze ontwikkelingsgerichte werkwijze, in de manier waarop wij de doorgaande 
lijn naar de kleutergroepen van de basisschool vorm geven, in hoe wij zorgen voor emotionele 
veiligheid voor kinderen, in het feit dat onze medewerkers de ontwikkeling van de persoonlijke 
en sociale competenties van uw kind steeds voor ogen hebben, in onze kernwaarden en in de 
contacten met u, als ouder.

Binnen onze kindercentra wordt een sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen.
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Als basis van onze visie houden wij de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen Walraven 
aan. Zij heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste voorwaarden om een kind te ondersteunen in de 
ontwikkeling binnen de kinderopvang (kindercentra, gastouderopvang en peuterspeelzalen), op school  
en het gezin.

Uit dit onderzoek komen vier pedagogische basisdoelen.
1. Bieden van emotionele en fysieke veiligheid
2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
4. Overdracht van normen en waarden

Deze doelen vormen de basis van een kwalitatief pedagogisch klimaat. In de pedagogische werkplannen 
van de locaties staat beschreven hoe de vier pedagogische basisdoelen tot uiting komen in het handelen 
van de pedagogisch medewerkers en in de omgeving.

Emmi Pikler was een kinderarts en pedagoog. Doordat zij o.a. vijftig jaar leiding gaf aan een kinderhuis in 
Boedapest en zo jonge kinderen nauwlettend kon observeren, heeft zij een visie op de ontwikkeling 

van jonge kinderen ontwikkeld.

De visie van Emmi Pikler houdt in dat (jonge) kinderen een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid ervaren als zij aandachtig en liefdevol worden begeleid. Door het gevoel 

van veiligheid en geborgenheid kunnen kinderen aandachtig spelen.

Een baby is nieuwsgierig en wil graag zijn omgeving ontdekken. Het is  
dan aan de volwassenen om een omgeving te creëren die hierbij aansluit.  
Een ruimte die uitdaagt tot ondernemen, die veilig is en afgestemd op de 
leeftijd van het kind. Zo kan het kind op eigen initiatief gaan ontdekken; 

bewegen en spelen.

De bevindingen van Emmi Pikler komen overeen met diverse uitkomsten van het  
huidige hersenonderzoek.

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen 
leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen 
aangenomen wordt.” – Emmi Pikler

(Bron: site van Emmi Pikler Stichting Nederland)

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen. Dit doet een kind in zijn eigen tempo. Daarbij heeft het 
echter wel een omgeving nodig waarin het zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Een omgeving die 
voldoende veiligheid en geborgenheid biedt. Bij onze kindercentra vindt u zo’n omgeving. Steeds zal er  
een wisselwerking plaatsvinden tussen aanleg (datgene wat het kind in zich heeft) en omgeving.
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Vygotsky was een wetenschapper die ervan uitging dat in gezamenlijke activiteiten 
de mogelijkheid lag om de kwaliteiten van kinderen uit te bouwen en te verdiepen. 
In samenwerking met anderen kan het kind op een hoger niveau komen en door 
middel van imitatie overgaan van wat het zelf kan naar wat het nog niet kan.

Door deel te nemen aan de activiteit van het kind kan de ouder/verzorger achterhalen 
wat zijn ontwikkelingsniveau is en welke betekenis het kind aan de activiteit verbindt. 
Tegelijkertijd gaat de volwassene op zoek naar datgene wat een kind al kan met een 
beetje hulp. Hij brengt het kind aanraking met nieuwe handelingsmogelijkheden, eerst 
nog met zijn hulp. Het gaat om interventies die passen binnen de activiteit en betekenisvol 
voor het kind zijn. De activiteit moet een samenhangend geheel blijven, wat het kind nog niet 
kan neemt de volwassene voor zijn rekening.

Vygotsky onderscheidt twee ontwikkelingsniveaus die de grenzen vormen van de zone van naaste 
ontwikkeling. Het actuele ontwikkelingsniveau van het kind, dat wil zeggen wat het kind zelfstandig al kan 
volbrengen en het hogere ontwikkelingsniveau wat het maximum is dat een kind kan bereiken wanneer 
het sociale ondersteuning krijgt bij de uitvoering van een activiteit.

Opvoedingsverantwoordelijkheid delen wij, binnen onze kernwaarden, met ouders. Dat maakt dat wij het 
contact met ouders erg belangrijk vinden. Regelmatig wisselen we gegevens, ervaringen en inzichten over 
de ontwikkeling van het kind uit. Dit doen wij in gesprekken met ouders. U kunt hier meer over lezen in 
het hoofdstuk Kennis delen.
Zo wordt het inzicht bij zowel pedagogisch medewerkers als ouders vergroot. Voor een optimale opvang 
zijn wederzijds vertrouwen en respect van groot belang. Hoe wij dit doen kunt u in dit pedagogisch 
beleidsplan lezen. Wat dit betekent voor de afzonderlijke locaties kunt u terugvinden in de pedagogische 
werkplannen.

Onze kernwaarden
Kernwaarden zijn waarden die we allemaal, werkzaam voor Puck&Co, delen. Onze kernwaarden zijn 
vertaald naar gedrag op de werkvloer. Hieronder kunt u kennis maken met onze kernwaarden.

• Verantwoordelijk
 Voorbeeld: je laat je aanspreken op taken waar je verantwoordelijk voor bent en  

waar je afspraken over hebt gemaakt. Je ervaart verantwoording afleggen als 
onderdeel van je job.

• Verbindend
 Voorbeeld: je bent in staat te begrijpen alvorens begrepen te worden.

• Transparant
 Voorbeeld: je stelt je open, zichtbaar en toegankelijk op.

• Vakmanschap
 Voorbeeld: je stelt jezelf iedere dag de vraag: “Op welk punt ben ik vandaag beter 

geworden?”

• Inspirerend
 Voorbeeld: collega’s met wie je samenwerkt worden enthousiast van jouw aanpak en inbreng.
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In de volgende hoofdstukken kunt u de praktische uitwerking van onze missie, (pedagogische) visie en kern- 
waarden teruglezen. In dit pedagogisch beleidsplan werken wij met onze symbolen. Elk symbool vertegen-
woordigt een hoofdstuk waarin bepaalde onderdelen verder worden uitgelegd. Elk hoofdstuk heeft z’n ook 
een eigen kleur; de kleur van het symbool. Hierna wordt beschreven welk onderwerp, waar terug te vinden is.

Kennis delen
Elke dag een stukje beter
• De reis van de ouder
• De reis van de pedagogisch medewerker
• Permanente Educatie

In dit hoofdstuk kunt u lezen over onze dienstverlening aan ouders, onze samenwerking met ouders  
en de OuderCommissie. Daarnaast worden onze kernwaarden uitgewerkt.

Opvang
Waar jij je thuis voelt
• Onze basisdoelen
• Visie op de opvoeding van kinderen en de rol van de pedagogisch medewerkers
• De pedagogisch medewerkers
• Algemene zaken

In dit hoofdstuk wordt beschreven vanuit welke doelen wij werken en welke visie we hebben op de 
opvoeding van het kind. Wat dat betekent in de praktijk en welke rol de pedagogisch medewerker hierbij 
speelt. Daarna wordt er een beschrijving geven over algemene zaken zoals de groepen, mentorschap en 
heel praktische zaken zoals de verzorging van de kinderen.

Ontspanning
Een gezonde levensstijl
• Beweegkriebels
• Avontuurlijk natuurlijk!
• Kinderyoga
• Sport en bewegen
• Natuurbeleving op de BSO

Hier kunt u alles vinden over bewegen en natuur, over de nóódzaak van beweging voor kinderen en spelen 
in de natuur, en hoe wij dat vormgeven op Kindcentra Puck&Co.

Onderwijs
Een goed voorbereide omgeving
• Interne professionalisering
• VVE-programma Startblokken
• Scholingsplan
• Samenwerken met professionals

In dit hoofdstuk kunt u meer informatie vinden over hoe wij tegen professionalisering aan kijken en wat 
we gaan doen op het gebied van scholing. Het VVE-programma Startblokken wordt toegelicht, evenals de 
manier waarop wij samenwerken met professionals, vanuit de verschillende disciplines.
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Zorg
Voor iedereen een passende plek
• Passende opvang
• Pedagogisch Consulent/VVE-coördinator
• Meldcode kindermishandeling

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de visie die we hebben op passende opvang, wat dit 
betekent en hoe we hier in samenwerken met andere professionals. Ook de rol van de pedagogisch 
consulent en de VVE-coördinator wordt nader toegelicht, evenals de meldcode kindermishandeling.
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Kennis delen
Elke dag een stukje beter

De reis van de ouder!
De leefstijl van ouders en hun kinderen staat bij Puck&Co centraal. Plezier in het leven en de 

geboden omgeving ervaren wij als richtinggevend. Vandaar dat we staan voor Lifestyle & Fun.

Puck&Co biedt een uitdagende, veilige en goed voorbereide omgeving waarin 
kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen waar u als ouder 

keuzes kunt maken. Steeds houden we daarbij voor ogen dat de focus ligt op de 
ontwikkeling van het kind en de keuzemogelijkheden voor de ouders.

Wij zijn een partner voor ouders. Optimaal overleg met ouders draagt bij aan de 
kwaliteit van kinderopvang die wij bieden.

Samenwerking met ouders
Het beleid ten aanzien van de ouders is meer dan alleen het delen van de opvoedings- 

verantwoordelijkheid. Uiteraard neemt de afstemming van de zorg en het pedagogisch 
handelen een belangrijke plaats in. Ouders willen zich verzekerd weten van een plaats waar hun 

kind zich vooral

beschermd, vertrouwd en plezierig voelt.
De kwaliteit van de kinderopvangvoorziening, dan wel het welzijn van een kind tijdens de opvang is in 
sterke mate afhankelijk van de relatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Wij stellen de stijl van 
leven van ouders centraal en sluiten daar zoveel mogelijk bij aan.

Visie op het opvoeden met de verschillen in waarden en normen
Nederland heeft een samenleving die bestaat uit mensen met verschillende culturele achtergronden. Dit 
toont zich in verschillen in levensovertuiging, geloof, gezinssamenstelling, afkomst uit stad, platteland of 
buitenland. Leren omgaan met deze, steeds veranderende, samenleving betekent dat kinderen leren met 
deze verschillen tussen mensen om te gaan.
De pedagogisch medewerkers zullen binnen het team en met de ouders bespreken hoe in de praktijk 
omgegaan zal worden met verschillen in waarden en normen.

Op de agenda kan staan ‘hoe om te gaan met feestdagen die niet bekend zijn in Nederland?’ 
Dit betekent niet aanpassen, maar inpassen! Dat geldt zowel voor ouders als medewerkers,  
een continu en wederzijds proces.
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De pedagogisch medewerkers zullen individueel en als team de waarden en normen over opvoeding 
regelmatig bespreken. Hierdoor ontstaat inzicht in het eigen gedrag en opvattingen en de eventuele 
vooroordelen die daarmee samenhangen in relatie tot andere culturen. Daarnaast fungeert het 
pedagogisch kader als toetssteen.

Openheid en respect
Een pedagogisch verantwoorde opvang die in het verlengde staat van de thuissituatie, vergt goed 
overleg met de ouders. Openheid en wederzijds respect staan daarin centraal. Verschil in opvattingen 
over opvoeding moeten bespreekbaar zijn. Medewerkers en ouders kunnen zo leren met de verschillen 
om te gaan en oog te hebben voor overeenkomsten. Dit heeft als doel dat iedereen zich thuis voelt bij 
kindercentra Puck&Co:

het kind, de ouder en  
de pedagogisch medewerker.

Samen met ouders delen wij de opvoedingsverantwoordelijkheid binnen onze kernwaarden (in de 
Inleiding kunt u een toelichting op deze kernwaarden lezen). De ervaringen die wij met de kinderen 
opdoen, wederzijdse inzichten over de ontwikkeling van het kind, delen wij met ouders door:
• een plaatsingsgesprek,
• observaties,
• een overdrachtsrapportage over de ontwikkeling van het kind,
• korte overdracht tijdens het haal- en brengmoment,
• individuele gesprekken met ouders,
• een jaarlijkse kindbespreking.
• social media.

Voorafgaand aan de plaatsing vindt een uitgebreid plaatsingsgesprek plaats tussen pedagogisch 
medewerkers en ouders over de waarden en normen die beide partijen in dit kader hanteren 
en waar de grenzen liggen van de wederzijdse aanpassing. Met de ouders vindt regelmatig 
overleg plaats over het welzijn van hun kind(eren). Zeker ook op het moment dat of de 
ouders of de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van 
het kind en eventueel doorverwijzing naar derden wenselijk is.

Bij het brengen en halen van de kinderen is er gelegenheid voor de pedagogisch 
medewerkers en de ouders om elkaar kort over het kind te informeren. Een goede 
uitwisseling over het kind is voor de pedagogisch medewerkers erg belangrijk. 
Zo wordt het inzicht bij zowel pedagogisch medewerkers als ouders vergroot. Voor 
een optimale opvang zijn wederzijds vertrouwen en respect van groot belang.

Naast de verschillende manieren om kennis te delen over de ontwikkeling van een kind,  
zijn er ook werkwijzen om ouders op de hoogte te brengen van:
• het maandelijkse activiteitenprogramma,
• de themabrief,
• workshops,
• het laatste nationale en regionale nieuws, dat op de website van Puck&Co te vinden is.

Ook wordt er gebruik gemaakt van social media.
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“Tijdens een workshop van Food4Balance voor ouders en leidsters kregen 
we een leuke introductie over ‘voeding in plaats van vulling’. Gezellig en 
inspirerend, ook voor de kinderen, die hebben geleerd gezonde cakes te 

bakken en te versieren.”

Mocht er toch een situatie ontstaan waarin ouders geen volledig vertrouwen meer hebben 
in de opvang, dan heeft dit effect op de manier waarop kinderen zich voelen in de opvang. 

Kinderen kunnen deze signalen onbewust opvangen en meedragen. Dat komt hun gevoel van 
veiligheid en geborgenheid niet ten goede. Gevoelens van veiligheid en geborgenheid zijn juist de basis om 
kinderen zich thuis te laten voelen in de opvang. Kinderen zullen zich dan ook niet kunnen ontspannen 
en ontwikkelen. Wij hechten daarom veel belang aan de samenwerking met ouders. Respectvolle en 
transparante communicatie is daarbij een eerste vereiste.

De OuderCommissie (O.C.)
Binnen Puck&Co houden wij ons aan de afspraken en regels omtrent de Oudercommissies. Deze staan 
beschreven in de Wet Kinderopvang onderdeel reglementen Oudercommissie. Deze reglementen zijn te 
vinden op al onze locaties.

Een oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De ouder-
commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de opvang om de kwaliteit van 
de opvang te bewaken en te bevorderen. Het adviesrecht staat beschreven in de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Puck&Co heeft een overzichtelijk klachtenreglement zoals is voorgeschreven in de Wet Kinderopvang.  
In het klachtenreglement staat beschreven hoe er intern gehandeld wordt bij klachten en hoe eventueel,  
in een later stadium indien nodig, extern de procedure zal verlopen.

Zoals de Wet Kinderopvang bepaalt zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie en het daaraan 
verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunnen ouders terecht als de klacht 
extern behandeld moet worden. Ook kunnen ouders daar terecht voor informatie en advies.

Om de samenwerking en communicatie met ouders een goede plek te geven heeft kindercentra  
Puck&Co een Oudercommissie.

Wij hechten belang aan de mening van de ouders; hoe komen bepaalde beleidsvoorstellen op de ouders 
over? Beleid dat gedragen wordt door alle geledingen heeft niet alleen een breed draagvlak, maar ook de 
meeste kans van slagen.
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De reis van de pedagogisch medewerker
Binnen een professionele organisatie wordt voortdurend kennis met elkaar gedeeld, zo ook binnen 
Puck&Co. Een belangrijke factor hierin zijn de kernwaarden, zoals we deze beschreven hebben  
in de Inleiding.

Kernwaarden zijn waarden die we allen, werkzaam bij Puck&Co, met elkaar 
delen. Ze komen terug in de professionalisering, in cursussen, maar ook in de 
uitwerking ervan op de werkvloer. De vertaalslag van theorie naar praktijk is 
zeer belangrijk en moet goed geborgd worden, zodat kwaliteit, ook op lange 
termijn, gerealiseerd kan worden.

Dit doen wij, als medewerkers, door onze verantwoording te nemen en elkaar, waar 
nodig, aan te spreken. Wij staan open voor verbeteringen en stellen onszelf regelmatig 
de vraag “waar ben ik vandaag beter in geworden?” Ons scholingsplan laat zien hoe 
we ons willen professionaliseren, nóg beter in ons vak worden. Lees meer hierover bij 
Onderwijs.
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Opvang
Waar jij je thuis voelt!

Dit betekent voor ons dat . . . . .
• we kinderen een fysiek en emotioneel veilige omgeving bieden,
• kinderen bij ons kunnen spelen,
• kinderen bij ons elkaar kunnen ontmoeten,
• kinderen zich bij ons kunnen ontwikkelen; zowel individueel, want ieder kind is uniek,  

als in contact met leeftijdgenootjes.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich 
thuis voelen bij Kindercentra Puck&Co.

Niet een verlengde van school of een noodzakelijke oppas, maar een plek waar kinderen zich kunnen 
vermaken zoals ze gewend zijn. Alleen, of samen met de andere kinderen, met de pedagogisch mede-
werkers, of met eigen vriendjes en vriendinnetjes. Wij maken gewoon onderdeel uit van de dagelijkse 
leefwereld van kinderen. Of vormen er soms juist een aanvulling op, door activiteiten of sporten aan te 
bieden die de kinderen thuis niet snel zullen doen, denk aan tennis, hockey of yoga.

In dit hoofdstuk gaan we in op de condities die Kindercentra Puck&Co wil creëren om de pedagogische 
doelstelling te kunnen realiseren. De vermelde condities hebben betrekking op de visie bij opvoeding en 
de rol van de pedagogisch medewerker.

Visie op de opvoeding van kinderen en de rol van de pedagogisch medewerkers

We willen kinderen een fysiek en emotioneel veilige omgeving bieden
Een gevoel van veiligheid is onontbeerlijk om je te kunnen ontwikkelen. Deze eerste voorwaarde 

is de basis van alle andere genoemde voorwaarden, het is de basis van het handelen van 
de pedagogisch medewerkers. Een kind dat zich veilig voelt, durft en kan zich verder 

ontwikkelen. Deze voorwaarde sluit aan bij het doel ‘emotionele en fysieke veiligheid’ 
van Marianne Riksen Walraven, zoals alle voorwaarden van Marianne Riksen 

Walraven verankerd zijn in de Wet Kinderopvang.

De pedagogisch medewerkers zorgen voor emotionele ondersteuning van de 
kinderen. Dit betekent dat ze laten merken betrokken te zijn bij wat kinderen 
beleven, voelen en ervaren. Oprecht nieuwsgierig luisteren naar wat een kind 
te vertellen heeft, of juist non-verbaal reageren op initiatieven van kinderen. 

Want, een kind dat zich veilig voelt durft te exploreren. De drang om op 
onderzoek uit te gaan is vanaf de geboorte meegegeven.
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Naast wezenlijke aandacht voor interacties en behoeften van het individuele kind zorgt de pedagogisch 
medewerker voor een goede groepssfeer waarin het kind sociale ervaringen kan opdoen en zich kan 
hechten. De pedagogisch medewerker zorgt tevens voor ritme en structuur in de groep. Dit geeft het 
kind een gevoel van veiligheid, waardoor zij weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt 
gedurende de dag. De pedagogisch medewerkers zorgen er door hun houding voor dat de kinderen (met 
hun ouders) zich welkom voelen.

We willen dat kinderen bij ons kunnen spelen
Om ervoor te zorgen dat een kind kan uitgroeien tot een volwassenen die zelfvertrouwen heeft, 
zelfredzaam is en flexibel kan omgaan met verschillende situaties, is het goed om kinderen te stimuleren 
in de verschillende ontwikkelingsgebieden. Binnen Puck& Co krijgt het stimuleren van de verschillende 
ontwikkelingsgebieden een plek binnen de aangeboden Startblokken thema’s. Door kinderen te 
stimuleren in de verschillende ontwikkelingsgebieden, worden de persoonlijke competenties, 
waar Marianne Riksen Walraven over spreekt, gestimuleerd. Een voorbeeld van een 
persoonlijke competentie: zelf je boterham smeren. Dit vraagt vertrouwen tussen 
medewerker, ouder en kind. Vertrouwen, emotionele en fysieke veiligheid vraagt  
ook het stellen van grenzen.

Bij het stellen van grenzen wordt zoveel mogelijk aangegeven wat kinderen 
wel mogen (‘je mag hier lopen’ in plaats van ‘niet rennen’) of wordt hen een 
alternatief geboden (wanneer een kind met blokjes gooit, hen een zachte bal 
geven waar ze mee mogen gooien).

Een kind heeft hierbij soms informatie en uitleg nodig om de wereld te leren begrijpen.
Hoe beter en concreter de informatie, hoe meer deze bijdraagt aan het zelfvertrouwen en  
de ontwikkeling van kinderen.

We willen dat kinderen zich bij ons kunnen ontwikkelen; individueel, want ieder kind is uniek
Het aanbieden van een gevarieerd spel- en activiteitenaanbod ondersteunt dit doel. Alle kinderen hebben 
een eigen manier van leren en ontdekken. In een rijke speelleeromgeving krijgt ieder kind de kans om 
zijn persoonlijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Er is respect voor de eigenheid van ieder kind 
en voor de autonomie van ieder kind. Kinderen krijgen de ruimte om met eigen ideeën, wensen en 
initiatieven te komen.

Zo kiezen ze zélf de materialen waarmee  
ze willen spelen.

Daarom staan er in iedere groep een aantal open kasten. De pedagogisch medewerker luistert naar wat het 
kind wil, kijkt waar het kind mee bezig is, wat hem beroert of waar hij vragen over heeft. Zo probeert de 
pedagogisch medewerker aan te sluiten bij het kind. Dit geeft een kind een gevoel van zelfvertrouwen en 
draagt bij tot een positief zelfbeeld.
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We willen dat kinderen zich bij ons kunnen ontwikkelen; in contact met leeftijdgenootjes
Dit doel heeft betrekking op de sociale competenties waar Marianne Riksen Walraven over spreekt. Het 
kunnen verwoorden van gevoelens, gedachten en situaties, het helpen van anderen, het samenwerken 
met andere kinderen en volwassene, het oplossen van conflicten (of voorkomen). Het beheersen van een 
breed scala aan sociale vaardigheden is essentieel in het verdere leven. In de praktijk kan dit betekenen 
dat een ouder kind helpt bij het uittrekken van de schoenen van een jonger kind. Het samen opruimen en 
het principe van samen spelen en delen oefenen. Hierbij is het goed om als professional ondersteuning te 
bieden, maar zeker ook ruimte bieden om kinderen zelfstandig tot iets te laten komen. Dit kan gaan om 
het oplossen van een conflict, maar ook het hulp durven vragen.

We willen dat bij ons, kinderen elkaar kunnen ontmoeten
Binnen een samenleving hebben wij regels en wetten nodig. In de dagelijkse omgang met kinderen 
proberen wij hen spelenderwijs in contact te brengen met normen, zoals Marianne Riksen Walraven dit 
benoemt. Normen en waarden hebben echter niet voor iedereen dezelfde inhoud. Ze kunnen cultureel 
bepaald zijn en bovendien neemt iedereen hierbij zijn of haar ervaringen uit het verleden mee. Het is dan 
ook belangrijk om binnen een organisatie bespreekbaar te maken wat een ieder belangrijk vindt: hoe zien 
onze waarden eruit, hoe kunnen deze waarden omgezet worden naar gedragsregels en welke normen 
hanteren wij?

Algemene zaken
Groepsindeling
In de kindercentra van Puck&Co worden de 0- tot 4-jarigen opgevangen in stamgroepen. De samenstelling 
van een stamgroep is afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de kinderen en de oppervlakte van de ruimte. 
Op de buitenschoolse opvang van Puck&Co vinden de 4- tot 13-jarigen hun weg in basisgroepen, die 
bestaan uit 10 tot maximaal 20 kinderen.

Wanneer de leeftijden van de kinderen in een groep verschillen wordt een gemiddelde berekend. Dit 
gebeurt met behulp van een rekenschema uit het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Hiermee voldoen wij 
aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Afhankelijk van de situatie kiezen wij ervoor om soms voor om 
meer pedagogisch medewerkers in een groep te laten werken dan volgens de berekening noodzakelijk is.

In alle kindergroepen vinden basisactiviteiten als fruit- en brood eten, verjaardag vieren en knutsel-
activiteiten plaats. Naast de activiteiten die in de stam-/basisgroep plaatsvinden, worden ook 

activiteiten buiten de stam-/basisgroep georganiseerd. Hier kan sprake zijn van samenwerking  
tussen de verschillende groepen binnen één locatie.

Voorbeelden van activiteiten buiten de stam-/basisgroep zijn: specifieke 
activiteiten voor leeftijdsgenoten, speurtochten maken, bewegen op muziek en 
buiten spelen. In het pedagogisch werkplan van het kindcentrum wordt helder 
omschreven hoe de samenstelling en werkwijze van de stam-/basisgroepen op 
dat kindcentrum is georganiseerd. Er worden regelmatig uitjes en excursies 
georganiseerd. Deze uitjes en activiteiten worden vanuit het thema opgezet.
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Dit is de groepsopbouw binnen Puck&Co:

Verticale groep
Onder een verticale groep wordt een groep verstaan waarin de leeftijden meer dan twee jaar uit elkaar 
liggen, bijvoorbeeld zes weken tot vier jaar. Een voordeel van een verticale groep is dat een kind met het 
ouder worden steeds een verschillende positie inneemt binnen dezelfde groep; van de jongste naar de 
oudste van de groep en de toenemende aansporing om verantwoordelijk te zijn voor de kleinsten. Een 
verticale groep stimuleert de taalontwikkeling van de jongste kinderen en bootst meer een gezinssituatie 
na. Een verticale groep kan nadelen hebben voor de baby’s in het kindcentrum; een verticale groep is 
onrustiger dan een horizontale groep. Peuters zijn erg beweeglijk en kunnen de ‘ontdekkingsreizen’ van de 
baby storen. Anderzijds kunnen de oudere peuters minder uitdaging ervaren dan in een horizontale groep.

Peuteropvang
Bij Puck&Co kiezen we bewust voor een peutergroep. In een peutergroep liggen de leeftijden 
dicht bij elkaar (2-4 jaar). Voordelen hiervan zijn dat veel gezamenlijk kan worden gedaan, wat de 
onderlinge contacten kan stimuleren. Door de beperkte spreiding in de leeftijd kan de leiding meer 
inzicht krijgen in de ontwikkelingsfases van de kinderen, omdat de samenstelling van de groep meer 
vergelijkingsmogelijkheden biedt. Een peutergroep kan echter ook nadelen hebben, omdat er  
sprake is van een overplaatsing van een stamgroep naar een peutergroep.

VoorSchool
De VoorSchool is een samenwerkingsverband tussen partners met een gelijke  
passie en gedeelde inzichten en wordt gevormd door kindercentra Puck&Co,  
het basisonderwijs en zorgpartners.

Het resultaat van de VoorSchool is een omgeving waarin het kind het maximale 
uit zichzelf kan halen door afgestemde en gerichte ondersteuning, oftewel een 
doorgaande (ontwikkelings)lijn. Door de samenwerking tussen gelijkwaardige 
partners met afstemming op inhoud, Permanente (gezamenlijke) Educatie en kijk 
op innovatie, wordt vorm en invulling gegeven aan deze doorgaande lijn.

De kinderen komen vanaf drie jaar in de VoorSchool en kunnen vier dagdelen gebruik maken 
van de VoorSchool. Begeleid spelen is uitgangspunt van de dagindeling, waarbij ook de digitale 
leeromgeving aan bod komt. Ervarend leren en ontwikkelen aan de hand van thema’s is onderdeel  
van de VoorSchool.

Voor de vormgeving van de thema’s maken de pedagogisch medewerkers gebruik van de SLO (Stichting 
Leerplan Ontwikkeling) doelen. Dit zijn landelijke streefdoelen die richting geven aan de doelen die terug 
zouden moeten komen in het aanbod binnen je groep. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de 
doelen op een spelmatige manier en/of door een rijke inrichting van de speelleeromgeving, terugkomen in 
de groep.

Voor het kind staat spelen, ontdekken en ontspanning centraal. Voor de begeleiding door de pedagogisch 
medewerkers betekent dat uitdagen, ontwikkelen en kinderen écht zien! Leren van binnenuit, en niet van 
bovenaf! In de VoorSchool kunnen de kinderen zowel individueel als groepsgewijs begeleid worden.
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Kinderen leren veel van elkaar,  
leren is een sociaal proces.

Er wordt gekeken naar de sociale- en de emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
Vanuit deze invalshoeken krijgen kinderen de kans om hun talenten te ontwikkelen.

Naast spel en educatie is ook zorg een onderdeel. Daar waar nodig zijn zowel in- als extern 
professionals beschikbaar zoals de orthopedagoog, de gedragsspecialist en een logopedist. Wij 

vormen naast het consultatiebureau een vangnet voor kinderen, ouders en medewerkers. Hierdoor 
kennen alle betrokkenen de kinderen en hun ouders. Overdracht van peuteropvang naar school komt 
hiermee bij de VoorSchool te vervallen, één team met overlegmomenten maakt dat alle partijen rondom  
het kind betrokken zijn.

Pedagogisch medewerkers
Kindercentra Puck&Co vindt het belangrijk dat haar medewerkers met passie hun vak uitoefenen en zich 
op hun vakgebied blijven ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat zij investeert in haar medewerkers. Het 
kan hierbij gaan om een vakinhoudelijke opleiding, om individuele scholing en Permanente Educatie. 
De houding en vaardigheden van elke individuele pedagogisch medewerker geven de pedagogische 
uitgangspunten een persoonlijk karakter. Onder Onderwijs kunt u hier meer over lezen.

Alle pedagogisch medewerkers van kindercentra Puck&Co beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie zoals in de CAO Kinderopvang is opgenomen. Daarnaast hebben alle 
medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een 
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.

Mentorschap en continuïteit pedagogisch medewerkers
Kindercentra Puck&Co werkt met mentorschappen, dit wil zeggen dat elk kind gekoppeld wordt aan  
een pedagogisch medewerker.

Mentorschap betekent dat de pedagogisch medewerker de (eind)verantwoordelijkheid  
draagt voor alle taken en zaken die bij het betreffende kind horen. De mentor zorgt er  
eveneens voor dat ook haar collega’s op de hoogte worden gesteld van observaties, toets  
uitslagen en eventuele veranderingen en vragen omtrent het kind.

Kindercentra Puck&Co zet ter vervanging van vaste pedagogisch medewerkers tijdens vakantie of ziekte, 
invalkrachten in. Deze invalmedewerkers zijn gekoppeld aan bepaalde locaties. Wij streven naar zoveel 
mogelijk continuïteit, door bekende invalkrachten in te zetten op de groepen.
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De wenperiode
Nadat de medewerker van het Lifestyle Center en de ouders overeenstemming hebben bereikt over 
de aard, de omvang van de opvang en de ingangsdatum worden er zogenaamde ‘wendagen’ 
afgesproken. Aan deze wendagen zijn geen kosten verbonden en de pedagogisch 
medewerker reserveert hiervoor twee dagdelen, zo nodig met een verlenging.  
Tijdens deze twee dagdelen is er een gesprek met een pedagogisch medewerker  
van de betreffende groep, onder meer over het formulier met kindgegevens dat  
de ouders hebben ingevuld.

Door de wendagen kan het kind wennen op de stamgroep, maar ook aan het 
afscheid nemen van de ouders. Het kind maakt kennis met vaste onderdelen 
van een dag in de kinderopvang. De pedagogisch medewerker krijgt door de 
wendagen onder meer een beeld van de interactie tussen ouder en kind en van  
de manier waarop het kind op het afscheid nemen reageert.

Op deze manier kan de pedagogisch medewerker aansluiten op de behoeftes van een kind en 
voor een vertrouwde en veilige omgeving zorgen. Daarnaast krijgt het kind de gelegenheid om te 
wennen aan het verblijven in een groep met allemaal andere kinderen, het kan de indeling van een  
dag ervaren, én het kind krijgt de gelegenheid om te wennen aan allerlei interacties. Soms wordt van  
de reguliere wenprocedure afgeweken in of na overleg met de ouders, pedagogisch medewerker  
en leidinggevende.

Dagindeling
Elk dagdeel op het kindcentrum wordt gekenmerkt door een vast ritme in de dagindeling. Deze 
dagindeling geldt in principe voor alle kinderen (die geen flesvoeding meer krijgen) en wordt 
afgestemd op wat de groep kinderen op dat moment aan kan. Een min of meer vaste dagindeling geeft 
structuur aan een dag(deel) en wordt op speelse wijze herkenbaar gemaakt voor de kinderen. Kinderen 
ontlenen aan deze structuur veiligheid en rust. De gezamenlijke momenten op de dag of middag  zijn 
voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. Ook leren ze verschillende sociale 
regels en gewoontevorming uit het pedagogisch kader (Lifestyle) van Puck&Co, zoals:
• tafelmanieren (blijven zitten tot iedereen klaar is),
• hygiëne (handen wassen voor en na het eten, na de toiletgang),
• omgangsregels (rekening leren houden met andere kinderen in de groep),
• veiligheid.

Gezamenlijke activiteiten op het kindcentrum zijn:
• drinken en fruit eten,
• de broodmaaltijd,
• slapen,
• buiten spelen,
• voorlezen, poppenkast spelen, wandelen, muziek maken, zingen, dansen, enzovoorts.
• spelactiviteiten, knutselen,
• themagericht spelen (door middel van Startblokken).

Voor de concrete uitwerking van deze regels en gewoontes op de verschillende locaties,  
verwijzen we naar de pedagogische werkplannen.
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De pedagogisch medewerkers proberen om van de maaltijden en tussendoortjes een  
gezellig moment te maken. Dergelijke activiteiten vinden kinderen heel plezierig en  
ze versterken de band tussen de kinderen onderling en de band die kinderen hebben 
met de pedagogisch medewerkers.

Het leren functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later op de basisschool en in de 
maatschappij. Kinderen maken kennis met verschillende leefwijzen en omgangsvormen. Tijdens deze 
gezamenlijke momenten wordt er soms, aansluitend bij de aanwezige culturen in de groep, ook feest 
gevierd. Tevens bieden deze dagelijks terugkerende momenten kansen om kinderen allerlei (thematische) 
begrippen aan te leren. Denk hierbij aan de gesprekjes die de pedagogisch medewerker met de kinderen 
voeren tijdens het eet- en drinkmoment, of tijdens het verschonen van een kind.

Verzorgen van de kinderen
Een goede verzorging van kinderen is de basis voor goede kinderopvang. De pedagogisch medewerkers 
besteden daarom veel aandacht aan het lichamelijk welzijn van de kinderen. Binnen de Kindercentra 
Puck&Co betekent dit bijvoorbeeld aandacht voor, en bewustwording van, het belang van een gezond 
eet- en beweegpatroon. Door middel van het verstrekken van gezonde voeding werken wij mee aan de 
gezondheid van kinderen.

De adviezen van het voedingscentrum zijn bij het opstellen 
van het voedingsbeleid ons uitgangspunt geweest. Binnen 
de Kindercentra van Puck&Co bieden wij voornamelijk 
basisproducten aan uit de Schijf van Vijf en hanteren wij 
de vijf regels van de Schijf:

1. Eet gevarieerd,
2. Eet niet teveel en beweeg,
3. Eet minder verzadigd vet,
4. Eet volop groente, fruit en brood,
5. Ga veilig met voedsel om.

De eetmomenten zijn gelijkmatig over de dag verdeeld. 
Wij bieden de kinderen zo min mogelijk zoetigheid aan. 
De baby’s krijgen eten en drinken naar behoefte en volgens 
afspraak met de ouders. We bieden moeders de mogelijkheid om borstvoeding te komen geven.  
De peuters eten en drinken gezamenlijk aan tafel. Wanneer een kind jarig is, of bij een andere feestelijke 
gelegenheid, mag er uiteraard getrakteerd worden in de groep. Kindercentra Puck&Co geeft de voorkeur aan 
gezonde traktaties. Voor gezonde traktaties kunt u ideeën vinden op bijvoorbeeld www.gezondtrakteren.nl 
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Hygiëne, veiligheid en gezondheid
Bij de verzorging van kinderen spelen lichamelijke veiligheid, hygiëne en het in stand houden en 
bevorderen van de gezondheid van het kind een belangrijke rol. Kindercentra Puck&Co houdt zich  
hierbij aan de volgende landelijke protocollen, te vinden in de LCHV-map (Landelijk Centrum voor 
Hygiëne en Veiligheid) opgesteld door het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu):
• Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang,
• Binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO,
• Informatie over ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO.

Om te zorgen voor veiligheid tijdens het slapen, houdt kindercentra Puck&Co zich aan de volgende 
landelijke protocollen opgesteld door de JGZ (Jeugdgezondheidszorg):
• Veilig slapen en wiegendood,
• Inbakeren.

Afwijking van bovenstaande protocollen geniet zeker niet de voorkeur van Puck&Co. Wanneer ouders 
toch graag willen dat er van het protocol wordt afgeweken, wordt de ouders gevraagd hiervoor te tekenen.

Tevens volgen wij het protocol “Meldcode kindermishandeling” en houdt Kindercentra Puck&Co zich aan 
het Vierogenprincipe:

Indien er slechts één beroepskracht aanwezig is op het moment dat er kinderen aanwezig 
zijn in de kinderopvang of BSO, dan is een achterwachtregeling van toepassing. Hoe deze 
achterwachtregeling er per locatie uitziet, kunt u vinden in de werkplannen.

Om de kwaliteit te waarborgen voeren wij jaarlijks een RIE uit (Risico Inventarisatie en Evaluatie). De 
VGGM voert in opdracht van de gemeente een inspectie uit bij landelijk geregistreerde kinderopvang 
organisaties. Kindercentra Puck&Co en al haar locaties zijn opgenomen in het landelijk register 
kinderopvang en Peuterspeelzalen. De VGGM controleert tevens of de Wet Kinderopvang en het Beleid 
Peuterspeelzalen wordt nageleefd. De VGGM stelt een rapport op van de inspectie, daarin staat een advies 
voor de gemeente.

Luiers en toiletbezoek
De pedagogisch medewerkers zorgen er voor dat de kinderen verschoond worden of geholpen worden 
om naar het toilet te gaan. In overleg met de ouders werken de pedagogisch medewerkers mee aan de 
zindelijkheidstraining.
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Ontspanning

Een gezonde levensstijl
Kindercentra Puck&Co gáát voor een gezonde en actieve leefstijl voor alle kinderen vanaf 0 jaar tot aan de 
leeftijd waarop zij de basisschool verlaten. Daarom kiezen wij bewust voor

het integreren van bewegen, voeding  
en natuurbeleving.

Dit ziet u terug op al onze locaties.

Beweegkriebels
Door te bewegen worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals  

de taalontwikkeling en de reken-denkontwikkeling.

Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts goed 
kennen, wanneer ze in de gelegenheid worden gesteld, al bewegend zich deze 
begrippen eigen te kunnen maken.

Bewegen draagt ook bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, want door middel 
van beweging en spel legt een kind contact met leeftijdsgenootjes. Ze leren samen spelen, 

maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken. Veel en gevarieerd bewegen stimuleert 
natuurlijk de ontwikkeling van de motoriek.

Inrichting van de binnenruimte
Bij de inrichting van de binnenruimte sluiten we aan bij de visie van Emmi Pikler. We zorgen voor fysieke 
en emotionele veiligheid zodat kinderen ongestoord kunnen spelen. Dit kan betekenen dat er een aparte 
ruimte wordt gecreëerd voor de allerjongste kinderen in de groep. Ook zijn materialen en objecten 
afgestemd op de speel- en ontdekwensen van jonge kinderen. Voor dreumesen zijn klim- en klauter-
mogelijkheden belangrijk, maar ook voorwerpen als bakjes die telkens weer in elkaar gezet en uit elkaar 
gehaald kunnen worden.

Kinderen die voldoende bewegen groeien gezonder en evenwichtiger op. Zij hebben relatief minder kans 
op ongevallen en zullen bij ziekte ook sneller herstellen. Zij zijn mentaal sterker. Kinderen die weinig 
bewegen daarentegen, hebben een grotere kans om dik te worden. Binnen Kindercentra Puck&Co volgen 
we de richtlijnen van het programma ‘Eetplezier en Beweegkriebels’, opgesteld door het Voedingscentrum 
en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.
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Gezond bewegen betekent voor de jongste kinderen, minimaal twee keer een half uur per dag 
bewegen. Door gebruik te maken van het programma Beweegkriebels stimuleren wij het bewegen 
in de brede zin van het woord. Iedere dag wordt er gezorgd voor beweegkriebels, gekoppeld aan de 
Startblokken-thema’s. Daarnaast is er ook nog de peutergym. 
En ... niet alleen binnen wordt veel bewogen, maar vooral ook buiten!

Avontuurlijk natuurlijk!
Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen. Alle kinderen hebben een buitenruimte nodig 
waar ze kunnen ontdekken en bewegen. Spelen kinderen thuis graag buiten met de buurtkinderen? Dan 
ondersteunen en stimuleren wij dat ook!

Het binnenspel en buitenspel van kinderen verschilt doordat de ervaring van ruimte, weer, natuur, 
licht, grond en ondergrond buiten, een heel andere is dan de ervaringen die kinderen opdoen in een 
binnenruimte.

Binnenspelen en buitenspelen vragen verschillende vaardigheden én bieden verschillende 
mogelijkheden. Denk aan het omgaan met, en ontdekken van, de mogelijkheden van  
wisselende omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind.  
Over je schaduw springen, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes laten  
draaien, slingers die wapperen aan een boomtak.

Tegelijkertijd krijgt een kind zo de kans om te ontdekken dat het kan vallen wanneer het te hard rent, dat 
een tak op je tenen kan vallen wanneer er onhandig mee omgegaan wordt. Zo ‘groeien kinderen groot’. 
Want wie is er niet groot geworden zonder een pleister op z’n knie.
 
Kindercentra Puck&Co streeft ernaar de tuinen bij de kindercentra in te richten als plekken waar 
kinderen kunnen ontdekken en spelend bewegen. Het natuurlijk aspect speelt hierbij een grote 
rol. Natuurlijke materialen prikkelen de fantasie van een kind, het wordt het uitgedaagd 
zich te ontwikkelen. Het voelt de vrijheid om ‘op pad’ te gaan, maar heeft tegelijkertijd 
ook het vertrouwen in de omgeving nodig.

Niet alleen voor lopende kinderen is het buitenspel belangrijk. Ook voor baby’s 
is het buiten zijn een verruimende ervaring. Wat te denken van de wind langs de 
wangen, bewegende en ritselende blaadjes boven de kinderwagen, de koestering 
van de zon op de babyhuid. Of kruipen over het gras, in het zand en over tegels. 
Oneffenheden als steentjes, kuiltjes en kastanjes op je pad. Wat een prachtige 
ervaringen op een leeftijd waarin alles intensief wordt ervaren.

Een ruime en goed gestructureerde buitenruimte met activiteitenplekken voor kinderen 
van diverse leeftijden, zorgt voor concentratie en verdieping in het spel. U kunt hierbij denken 
aan een afgeschermde buiten-speelhoek, waar kinderen veilig en rustig kunnen spelen en ontdekken. 
Zo’n hoek heeft in ieder jaargetijde een eigen aantrekkingskracht. Er is rekening gehouden met beplanting 
in verschillende geuren en kleuren, en met zon- en schaduwplekken. Ook zijn er plekken waar diverse 
bodem afwerkingen gerealiseerd zijn en voldoende losse materialen voorhanden.
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Kinderyoga
Kindercentra Puck&Co biedt binnen de meeste vestigingen de mogelijkheid om 

kennis te maken met kinderyoga.

Yoga biedt waardevolle technieken om kinderen te helpen zélf rust te  
vinden en om hun zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en concentratievermogen 
te vergroten. De pedagogisch medewerker ondersteunt en begeleidt de 

kinderen hierbij.

De yoga lessen, die een uur duren, worden opgebouwd rond een thema. Dit thema sluit 
meestal aan bij het Startblokken-thema van dat moment. De pedagogisch medewerker ‘neemt 

de kinderen mee op reis’ vanuit een verhaal. De yoga houdingen komen binnen het verhaal aan 
bod. Zo ‘reizen’ de kinderen naar het strand, waar ze een zeeschildpad tegenkomen. Vervolgens gaan ze 
proberen om de houding van een zeeschildpad aan te nemen. De les bestaat uit een aantal vaste onderdelen, 
zoals visualisatie en het stimuleren van samenwerking. Aan het eind van het verhaal is het tijd voor 
ontspanning. We zien dat kinderen genieten van yoga, ze hoeven niet te presteren en kunnen zichzelf zijn.

“Sinds kort biedt Puck&Co de BSO kinderen ook de mogelijkheid om elke donderdag te sporten onder 
professionele begeleiding. Als ouder vind ik dit fijn. Zo kunnen onze dochters met allerlei sporten  
kennis maken. Ontspannen en ongedwongen.”

Ervaringen van familie Bruinsma

Sport en Bewegen op de BSO
Kindercentra Puck&Co zorgt er voor dat kinderen in de naschoolse opvang in aanraking komen met 
verschillende vormen van sport. In de BSO worden veel sportactiviteiten georganiseerd. Zo komen 
kinderen in aanraking met een breed scala aan sporten en spelvormen.

Binnen de naschoolse opvang wordt gebruik gemaakt van een activiteiten- 
programma. Kinderen zijn niet verplicht om hier aan mee te doen, maar  
worden wel gestimuleerd om deel te nemen.

Jonge kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar worden speciaal begeleid bij het sporten, in het kader van 
veiligheid en geborgenheid. Voor de uitvoering van de sportactiviteiten is er een intensieve samenwerking 
met sportaccommodaties en verenigingen in de omgeving van de BSO locaties. Hierbij kunt u denken aan 
(semi)professionele aanbieders als Sportcentrum de Cirkel, Aerofitt, Dans je Fit en lokale verenigingen 
met sporten als voetbal, budo, hockey, tennis, etc.

“Spelen met de kindjes aan tafel, in de zandbak, in de gymzaal of in de themahoek.
Met de bakfiets naar de kinderboerderij, de speeltuin, de schaapskooi of andere leuke uitstapjes.  
Finn vindt het allemaal even leuk.”

Ervaringen van familie Cranenbroek
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Sport en bewegen en computergebruik
Binnen de naschoolse opvang van Puck&Co maken computers en televisie deel uit van de aangeboden 
activiteiten. We zijn ons bewust van mogelijke negatieve effecten bij veelvuldig gebruik van televisie en 
computer. Denk hier bij aan weinig lichaamsbeweging en concentratieproblemen. Wij kiezen er dan ook 
voor om te werken met diverse apparaten die tijdens het gebruik vragen om een lichaams-actieve bijdrage, 
bijvoorbeeld X- box, Playstation, Wii. Om er voor te zorgen dat de kinderen met mate, onder toezicht en 
verantwoord, gebruik maken van televisie, computers en toebehoren, maken we op iedere locatie samen 
met de kinderen afspraken. We leggen deze afspraken ook vast. Een voorbeeld: kinderen moeten altijd 
toestemming vragen voor het gebruik van (spel)computers. Nog een voorbeeld: de computer staat in de 
groepsruimte met het beeldscherm naar de groep gericht. Voor verdere richtlijnen verwijzen we naar de 
pedagogische werkplannen per locatie.

Natuurbeleving voor de BSO
Naast binnen-activiteiten worden er dagelijks uitdagende buitenactiviteiten aangeboden.  
We laten kinderen zo ervaren wat bewegen in de gezonde buitenlucht met je doet.  
Binnen de BSO zijn natuurlijke activiteiten een kernbegrip.

Uitgangspunt is het kennismaken met de natuur. Zo kun je van brandnetels  
soep maken, bij een speurtocht wordt een kompas en een wandelkaart  
gebruikt, kinderen leren van alles over insecten, of maken een kijk-, luister-  
en voelwandeling door het bos, over velden en langs beekjes en sloten.

Voor de ideeën en uitvoering van al onze activiteiten werken wij regelmatig 
samenwerken met Natuurmonumenten, Stichting Gelders landschap, Centrum voor 
Natuur en Milieu Educatie en allerlei andere natuurgerichte aanbieders in de omgeving 
van onze BSO-locaties.
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Onderwijs

Een goed voorbereide omgeving
Om een goed voorbereide speelleeromgeving te kunnen creëren is het belangrijk dat pedagogisch 
medewerkers voortdurend worden bijgeschoold. Een regelmatige up-date van kennis en kunde is 
onontbeerlijk, Permanente Educatie dus

Bij kindercentra Puck&Co werken professionals. Er wordt hoog kwalitatief werk afgeleverd. Alle 
pedagogisch medewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de CAO Kinderopvang is opgenomen. De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd en 
ondersteund door een locatie verantwoordelijke pedagogisch medewerker. Wij vinden het belangrijk dat 
medewerkers met passie hun vak uitoefenen en zich voortdurend in hun vakgebied blijven ontwikkelen. 
Dit betekent ook dat wij investeren in onze medewerkers. Het kan hierbij gaan om vakinhoudelijke 
opleiding maar ook individuele scholing behoort tot de mogelijkheden.

Onderzoek
Uit recent landelijk onderzoek, onder meer het Pre-Cool onderzoek (www.pre-cool.nl) komt wederom 
naar voren, dat de pedagogisch- en didactische kwaliteiten van pedagogisch medewerkers cruciaal zijn als 
het gaat om ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

Zij maken het verschil
Er blijkt een duidelijke relatie te liggen tussen de uitvoeringskwaliteit van de educatie én de 

effecten op de ontwikkeling van de deelnemende kinderen. In het Pre-Cool onderzoek  
wordt de uitvoeringskwaliteit beoordeeld door te kijken naar het pedagogisch handelen 

van de professionals en naar het educatieve handelen. Onder pedagogische handelen 
wordt onder meer verstaan een sensitieve houding, respect voor de autonomie van  

de kinderen en grenzen stellen. Deze termen worden in Opvang verder toegelicht.

Onder het educatief handelen verstaan we; het stimuleren van de taal- en 
rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische 
ontwikkeling van jonge kinderen. Allemaal door middel van spel, want spel  

is de motor van de ontwikkeling van jonge kinderen!

Scholingsplan
Om ervoor te zorgen dat de uitvoeringskwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau komt 

en blijft, heeft kindercentra Puck&Co voor een intensief scholingsplan gekozen dat de 
komende vijf jaren wordt uitgerold. Om u een beeld van dit scholingsplan te geven worden hierna de 

scholingen en trainingen geschetst die de pedagogisch medewerkers doorlopen. Bij het samenstellen van 
het educatieve pakket, spelen nieuwe uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke 
ontwikkelingen een grote rol.
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De 3-trapsraket in het VVE-opleidingstraject

ONE . . . . . scholing in het (VVE)-programma  
Startblokken van Basisontwikkeling
De pedagogisch medewerkers van kindercentra Puck&Co zijn in het kader van de  
voor- en vroegschoolse educatie opgeleid om te kunnen werken met Startblokken  
van Basisontwikkeling. Spel en spelen staan centraal bij Startblokken.

De thema’s waarmee gewerkt wordt sluiten aan bij het dagelijks leven van 
de kinderen, bijvoorbeeld ‘naar de dokter’. Een rijke speelleeromgeving met 
uitdagend ingerichte hoeken vormen de basis van de uitvoering van de thema’s.

Verder worden er beeldende activiteiten en activiteiten tijdens het buitenspelen uitgevoerd, 
liedjes gezongen of boeken rond het thema met de kinderen gelezen en gesprekken met de 
kinderen gevoerd. Door de scholing in het VVE programma Startblokken van Basisontwikkeling 
zijn zij in staat om volgens een methodische werkwijze, jonge kinderen te stimuleren in hun 
ontwikkeling.

TWO . . . . . werken met een kindvolgmodel of het CITO peutervolgsysteem
Bij het goed kunnen werken met een VVE-programma, hoort een observatie of toetsing en een  
duidelijke registratie van de ontwikkeling die jonge kinderen doormaken in de vier basisdomeinen;  
de taalontwikkeling, de reken-denkontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De keuze voor een kindvolgmodel of het afnemen van toetsen, is mede afhankelijk van de 
school waarmee wordt samen gewerkt.

THREE . . . . . planmatig werken aan doelen/ Opbrengst Gericht Werken (OGW)
Pedagogisch medewerkers werken op een planmatige manier met het VVE-programma. Men plant de 
activiteiten voor een langere periode op een beredeneerde wijze, betekenisvol en thematisch, gekoppeld 
aan de reken- en taaldoelen en de doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling voor peuters.

Bij Opbrengst Gericht Werken (OGW) gaat het vervolgens om het aanbieden van een  
beredeneerd activiteitenaanbod aan de kinderen, op basis van systematisch verzamelde  
en geïnterpreteerde ontwikkelingsgegevens van de kinderen met behulp van een kind- 
volgmodel of het CITO peutervolgsysteem.

Oplossingsgericht communiceren
Oplossingsgericht communiceren gaat om focussen op kansen en mogelijkheden. Het leren denken in 
oplossingen in plaats van problemen. De training is gericht op het vergroten van de competenties van de 
deelnemers op het gebied van oplossingsgericht communiceren met ouders en collega’s. Het doel is op 
plezierige wijze het optimale uit een gesprek te halen. In de communicatie met ouders vormt partnerschap 
op het gebied van opvoeding en onderwijs een belangrijk thema.

Daarnaast zijn pedagogisch medewerkers een belangrijke ambassadeur voor hun organisatie. Zij staan in 
de eerste lijn in contact met ouders/klanten en moeten zich als zelfstandige professionals kunnen 
presenteren. Door de focus te leggen op oplossingsgerichte communicatie zijn zij in staat om op 
een positieve, op samenwerking gerichte manier te werken met ouders en collega’s.
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Training ‘Oog voor interactie’ en ‘TINK’ training:  
Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang
‘Oog voor Interactie’ en ‘TINK’ zijn trainingen die gericht zijn op het optimaliseren van de interactie-
vaardigheden van pedagogisch medewerkers, in hun werk met kinderen. Want als er iets bijdraagt aan een 
optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van pedagogisch 
medewerkers. Door één van bovengenoemde trainingen te volgen leren pedagogisch medewerkers hoe ze 
hun interactievaardigheden het best in kunnen zetten en hoe deze te verbeteren zijn.

Breinleren
Vanuit wetenschappelijk breinonderzoek weten we sinds een aantal jaren dat het kinderbrein vlak na 
de geboorte een cruciale ontwikkeling doormaakt. Een baby wordt geboren met ongeveer 30% van zijn 
uiteindelijke hersencapaciteit. Van de 70% die daar nog bij komt, wordt maar liefst 50% aangelegd in de 
eerste twee levensjaren. In die periode wordt een ‘hersenfundament’ gelegd, waarop de baby van nu en de 
volwassene van later, een leven lang moet voortbouwen. Dit onderschrijft het belang van een goede fysieke 
en emotionele verzorging van baby’s en dreumesen door ouders en door de pedagogisch medewerkers van 
kindercentra Puck&Co die deze jonge kinderen zorgen.

We vragen tegenwoordig veel van jonge kinderen in de peuterleeftijd. Maar, vragen we wel het juiste 
en doen we dat op een kindvriendelijke en effectieve manier? En hoe kunnen we de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van jonge kinderen stimuleren en gebruiken voor de ontwikkeling van hun talenten? 
Het brein van peuters is nog niet ‘af ’, ze hebben hun ouders, verzorger en pedagogisch medewerkers 
broodnodig als hun ‘externe brein’. Hoe kunnen deze het best als ‘extern brein’ fungeren?

Thinking for Learning
De 21e eeuwse vaardigheden, of 21th Century Skills, staan hoog genoteerd op de agenda als het gaat  
om onderwijsvernieuwingen.

Het betreft vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende  
vaardigheden, samenwerken en zelfregulering. Vaardigheden die jong en oud  
nodig hebben om goed te kunnen functioneren in onze snel veranderende  
samenleving. Het primair onderwijs is zich aan het oriënteren hoe deze  
vaardigheden in de onderwijspraktijk te verankeren.

Voorschoolse voorzieningen spelen eveneens een rol in dit geheel in het kader van de doorgaande leer- en 
ontwikkelingslijn. Hoe mooi zou het zijn wanneer jonge kinderen in deze setting al kennis maken met 
vaardigheden die ze hun hele schoolse en werkzame leven goed kunnen gebruiken. Werken met jonge 
kinderen vanuit het principe van Thinking for Learning komt vrij vertaald neer op ‘spelenderwijs denken’.

LOGO 3000
LOGO 3000 is speel-leermateriaal gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Een 
aantal pedagogisch medewerkers van kindercentra Puck&Co hebben een cursus gevolgd om de LOGO 
3000 speel-leermaterialen, spelenderwijs en pedagogisch-didactisch gezien op de juiste wijze in te kunnen 
zetten. Met deze materialen kunnen ze de jongste kinderen snel, plezierig en spelenderwijs veel woorden 
aan leren. Want kinderen hebben woorden nodig om een spel of het verhaal uit een prentenboek te 
kunnen begrijpen, woordenschat is de basis om mee te kunnen doen, om mee te kunnen praten en om 
mee te kunnen denken.
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Algemene basis kinderopvang trainingen
Eerste hulp aan kinderen (EHBO gericht op kinderen), de reanimatiecursus en de 
cursus bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimingsoefeningen worden gevolgd 
en uitgevoerd door alle pedagogisch medewerkers van kindercentra Puck&Co. Wij 
vinden de veiligheid op onze locaties heel belangrijk, daarom scholen wij al onze 
medewerkers op EHBO/BHV/ontruimingen. Hiermee voldoen wij aan meer dan de 
wettelijk gestelde eisen in de kinderopvang.

Samenwerking derden
Om een goed voorbereide speelleeromgeving te kunnen creëren is het tevens belangrijk de samenwerking 
te zoeken met andere professionals die zich bezig houden met het opgroeien en opvoeden van jonge 
kinderen. Om jonge kinderen goed voor te bereiden op het onderwijs dat zij gaan volgen op de 
basisschool, is het van groot belang dat er een ononderbroken ontwikkelingslijn gecreëerd wordt tussen 
peuteropvang en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Pedagogisch medewerkers van kindercentra 
Puck&Co en (kleuter)leerkrachten  

weten elkaar te vinden.
Wij hebben intensieve samenwerkingsverbanden met veel scholen en zorgpartners. Bij alle locaties 
streven wij naar een optimale samenwerking. Bij zorg om de ontwikkeling van een kind werken wij 
samen met orthopedagogen of logopedische ondersteuning. Wij werken daarnaast intensief samen 
met de bibliotheek. Denk daarbij aan Boekstart. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de 
bibliotheken in diverse gemeentes.

Daar waar wij met onderwijs of zorg onder één dak zitten wordt er gebruik gemaakt van elkaars ruimten, 
wordt er gewerkt aan de doorgaande lijn, of vindt er uitwisseling van medewerkers of peuters en kleuters 
plaats. Op verschillende locaties werken we samen met de intern begeleider van school. Er vinden 
regelmatig overleggen plaats met betrekking tot de kinderen van onze peuteropvang. 
Kindercentra Puck&Co werkt met Cito en/of KIJK om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Deze 
informatie wordt aan school overgedragen. In sommige gemeentes wordt er gewerkt met een standaard 
overdrachtsformulier. Overdracht van informatie gebeurt uiteraard met toestemming van ouders.

Op al onze locaties wordt er gewerkt met warme en koude overdracht. Met een koude overdracht wordt 
bedoeld dat er alleen een overdrachtsformulier wordt overgedragen. Bij een warme overdracht vindt er 
een gesprek tussen de pedagogisch medewerkers en leerkracht en/of intern begeleider van de betreffende 
school plaats. Wanneer er zorgen zijn over een kind zullen wij er altijd voor kiezen om middels een warme 
overdracht het kind te begeleiden naar school. Voor meer inhoudelijke informatie over de overdracht 
verwijzen we u naar de pedagogische werkplannen.
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Zorg

Voor iedereen een passende plek
Kinderopvang is meer dan alleen kinderen verzorgen en bezighouden. Kinderen opvangen bij Puck&Co 
gaat over aansluiten bij de levensstijl van ouders en kinderen. Er zijn kinderen die andere of specifieke 
aandacht nodig hebben van deskundigen. Wij proberen de opvang passend te maken, te voldoen aan de 
behoeften van het kind en de ouders.

Dit doen wij niet alleen. Samen met ouders en de binnen onze eigen organisatie aanwezige 
expertise, kijken wij naar wat nodig is en naar wat er geboden kan worden. Waar nodig 

vragen wij onze partners om met ons mee te kijken en te helpen. Wij hebben intensieve 
samenwerkingsverbanden met veel scholen en zorgpartners. Bij al onze locaties streven 

wij naar een optimale samenwerking. Daar waar wij met scholen en/of met zorg 
onder één dak zitten, wordt er samengewerkt.

Onze partners in zorg: integrale vroeghulp, CJG, gezondheidscentra,  
wijk-/sociale teams, ouderenzorg, huisartsen, diëtisten, consultatiebureaus, 
logopedisten.

In dit hoofdstuk gaan wij verder in op wat zorg en een passende plek inhoudt.

Observeren en signaleren
Bij het jonge kind is het moeilijk een maat vast te stellen voor wat wel of niet afwijkend is, door de grote 
variatiebreedte in de ontwikkeling. Ieder kind loopt dezelfde mijlpalen in de ontwikkeling af, maar wel 
in zijn of haar eigen tempo. Er kan dus veel verschil zitten in de mate van bijvoorbeeld de motorische 
ontwikkeling van twee verschillende peuters van twee jaar oud.

Binnen iedere groep zijn er kinderen die opvallen door hun gedrag. De pedagogisch medewerkers 
volgen de kinderen met aandacht en geven hen extra zorg indien nodig. Door middel van 
observaties proberen de pedagogisch medewerkers een goed beeld te krijgen van wat dit kind van 
hen vraagt.

Observaties zijn erop gericht om te kunnen signaleren dát er wat aan de hand is. Het geven van diagnoses 
en prognoses is niet de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. Overleg tussen ouders en 
pedagogisch medewerkers is hierbij belangrijk. Hierover kunt u meer lezen bij Kennis delen.

Kinderen met een handicap of beperking
Omdat wij geloven in een passende opvangplek voor elk kind, betekent dit dat wij ook kinderen met een 
handicap of beperking willen verwelkomen op de Kindercentra Puck&Co. De toelating van kinderen met 
een handicap of beperking gebeurt in nauw overleg met de ouders en eventuele hulpverlenende instanties. 
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Bij elke plaatsingsvraag wordt er naar de ontwikkelingsbehoeften van het betreffende kind gekeken en 
proberen we op de volgende vragen antwoord te geven:
• wat heeft dit kind nodig?
• kan Puck&Co het kind bieden wat het nodig heeft?
• zijn er speciale voorzieningen nodig die onze partners kunnen bieden?

Na plaatsing is er regelmatig overleg met de ouders en met eventueel andere instellingen die het kind 
bezoekt. Doel van het overleg is een zo passend mogelijke plek te creëren voor het kind binnen Puck&Co. 

Een van onze samenwerkingspartners is Driestroom. Driestroom is een organisatie die 
gespecialiseerd is in de opvang aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke 
beperking. Door onze samenwerking kunnen wij beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften 
van kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Kinderen met een ziekte of ernstige allergie
Als er een plaatsing is van een kind met een bepaalde ziekte of een kind met bijvoorbeeld een 
levensbedreigende allergie, wordt hier tijdens de plaatsingsgesprek extra aandacht besteed. Tijdens dit 
gesprek wordt ouders om advies gevraagd. Ouders zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg 
voor hun kind. Wij horen graag van hen hoe zij bepaalde zaken aanpakken en bijvoorbeeld ook hoe te 
handelen in een eventuele noodsituatie. Met de verkregen informatie proberen wij aan de behoeften van 
het desbetreffende kind te voldoen en een passende plek voor hem/haar te creëren.

Pedagogisch Consulent/VVE-coördinator
Ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers is er een pedagogisch consulent/VVE-coördinator 
in dienst bij Kindercentra Puck&Co. Op verzoek van ouders en/of de pedagogisch medewerker, kan zij 
ingeschakeld worden om te ondersteunen bij de begeleiding van het kind. De pedagogisch medewerker 
van de locatie vult dan een vragenlijst in, eventueel in samenspraak met de ouders, om zicht op de 
hulpvraag te  
krijgen. Aan de hand van de vragenlijst en eventueel een observatie, kan de pedagogisch consulent/VVE- 
coördinator een advies uitbrengen. Er kan ook een handelingsplan opgezet worden. Mocht u meer willen 
lezen over hoe de pedagogisch consulent werkt dan kunt u dat teruglezen in ons zorgprotocol.

Daarnaast heeft Puck&Co een samenwerkingsverband met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
het consultatiebureau, het observatie advies team en de wijkteams in diverse gemeentes. Als het een 
schoolgaand kind betreft, wordt er eventueel ook met de intern begeleider of leerkracht overlegd of zij het 
probleem herkennen en welke aanpak de school hanteert. Er wordt pas met derden contact opgenomen, 
nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Indien er noodzaak bestaat tot extra/speciale begeleiding van een individueel kind, zal overlegd worden 
met de ouder(s)/verzorger(s) of dit haalbaar is, of wij binnen de organisatie beschikken over de benodigde 
expertise. Puck&Co hecht veel waarde aan het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid en betrekt 
ouders/verzorgers dus altijd bij de zorg over een kind. Gegevens van de kinderen worden zorgvuldig 
behandeld en niet zonder toestemming van ouders afgegeven aan derden (in verband met de wet op  
de privacy).
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U merkt het: elke dag opnieuw



Colofon

Schrijver Kindercentra Puck&Co in samenwerking met de IJsselgroep
Doelgroep Ouders, samenwerkingspartners en Kindercentra Puck&Co
Concept Groene Tomaat Marketing
1e druk 2017 


