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Alles draait om uw kind
Kinderopvang is onze passie. Samenwerken zit in ons bloed.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van elk kind (en elke medewerker) en willen daar elke dag 

mee bezig zijn.
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Inleiding 
Met trots presenteren wij ons pedagogisch beleidsplan. 
In dit plan vertellen wij wat onze visie is: ons gedachtegoed, waar wij voor staan. 

We geven een overzicht van onze doelen, geïllustreerd met af en toe een doorkijkje naar de praktijk. 
De praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan en onze werkwijze is terug te vinden in de 
locatiegerichte pedagogische werkplannen. Deze vindt u online op de locatiepagina van onze website 
www.puckenco.nl.
 
Ons pedagogisch beleidsplan is bestemd voor ouders, medewerkers, samenwerkingspartners, toezicht-
houders en overige geïnteresseerde lezers. Het wordt iedere drie jaar geëvalueerd en aangescherpt, 
om zo de kwaliteit van onze kinderopvang steeds verder te verbeteren en te borgen.

Welkom bij Kindercentra Puck&Co!

In 1993 is onze eerste locatie gestart in een woonhuis en deze opvang is uitgegroeid tot een 
organisatie met circa 30 locaties. Op dit moment werken er meer dan 200 professionals in onze 
organisatie. Het is van begin af aan onze kernovertuiging geweest ervoor te zorgen dat elk kind zich 
thuis voelt bij ons en zich met plezier en nieuwsgierigheid kan ontwikkelen. We willen de competenties 
ontdekken van ieder kind én iedere medewerker. Daarom werken we met professionele medewerkers 
die met passie hun kwaliteiten inzetten, zichzelf blijven ontwikkelen en proactief inspelen op maat-
schappelijke trends en ontwikkelingen. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid samen met u als 
ouder in de opvoeding van uw kind. Wederzijds vertrouwen en respect in het contact met u vinden we 
daarom van groot belang. 

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk: “Missie en visie”, maakt u kennis met onze missie, visie en kernwaarden. 
Ook onze pedagogische uitgangspunten en de wetenschappelijke inzichten die wij van belang vinden 
voor een kwalitatief hoogwaardige dagelijkse opvang van uw kind leest u hier. 

In hoofdstuk 2, “Opvang”, kunt u lezen hoe onze pedagogische uitgangspunten in praktijk worden 
gebracht. Ook geven we u een doorkijkje in de praktijk en we leggen uit hoe we zorg dragen voor 
deskundige en duurzaam inzetbare medewerkers.

In hoofdstuk 3, “Zorg”, leest u hoe we dagelijks zorgen voor gezonde en veilige opvang. Ook leest u 
hoe wij met de grootste zorg en aandacht omgaan met kinderen met een ondersteuningsbehoefte of 
zorgvraag. 

In hoofdstuk 4, “Ontdekkend leren” leest u over hoe wij de omgeving zo inrichten dat kinderen volop 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hiermee werken we spelenderwijs en heel doordacht aan de 
voorbereiding van uw kind op de toekomst. 

In hoofdstuk 5, “Ontspanning”, leest u over hoe wij een gezonde, duurzame en energieke levensstijl 
uitdragen door middel van verschillende activiteiten, zoals kinderyoga, dans, etc.

In hoofdstuk 6, “Samen met u”, leest u over onze samenwerking en informatie-uitwisseling met ouders 
en hoe inspraakmogelijkheden zijn geregeld. 

Noot: met “ouders” bedoelen we zowel de ouders als de verzorgers van kinderen die worden opgevangen bij Kindercentra Puck&Co. 

http://www.puckenco.nl
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1. 
Missie 
en visie
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1. Missie en visie
1.1 Onze missie, visie en kernwaarden

Onze missie

Alles draait om uw kind.

Onze visie

De weg waarlangs wij ons doel bereiken is dat wij de kinderen centraal stellen. We ontzorgen ouders 
en bieden hen ondersteuning met kennis en expertise. Wij vinden samenwerken essentieel in het 
belang van het kind. Precies zoals onze missie weergeeft: Alles draait om uw kind.

Onze kernwaarden

Onderstaande kernwaarden zijn waarden die al onze medewerkers delen. Deze kernwaarden liggen ten 
grondslag aan ons professioneel handelen en op deze manier werken wij aan het bereiken van onze 
visie en missie. Onze kernwaarden zijn vertaald naar gedrag op de werkvloer:
 
• Verantwoordelijk
Onze medewerkers stellen zich verantwoordelijk op voor hun eigen taken en voor de taken van hun 
team en hun locatie.

• Verbindend
Onze medewerkers hebben een goede relatie met de kinderen, de ouders, directe collega’s en 
samenwerkingspartners. We denken bijvoorbeeld graag met u mee bij opvoedvragen.

• Transparant
Onze medewerkers hebben een sensitief responsieve houding naar kinderen en ouders. 
Wij stellen ons open op naar collega’s en andere samenwerkingspartners.

• Vakmanschap
We geven iedere dag meerwaarde aan het opvangen van kinderen, door onze kennis en kunde van het 
begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling met passie in te zetten. We delen wat goed werkt met 
elkaar en zijn trots op ons vak. 

• Inspirerend
We benutten de creativiteit van de kinderen en onze eigen creativiteit voor het bedenken van originele 
activiteiten en het uitproberen van kansrijke ideeën.

1.2 Pedagogische uitgangspunten

Naast onze jarenlange ervaring en praktijkkennis is onze pedagogische visie richtinggevend voor ons 
dagelijks werken met kinderen. Onze pedagogische visie wordt onderbouwd door het gedachtegoed 
van een aantal gerenommeerde wetenschappers en onderzoekers. Wij hebben affiniteit met de 
uitgangspunten van diverse psychologen en pedagogen zoals Marianne Riksen Walraven, 
Lev S. Vygotsky en Emmi Pikler. Zij stellen het kind centraal. Zij stellen gemeenschappelijk dat de 
ontwikkeling van een kind het beste gestimuleerd kan worden in een uitdagende en sociale omgeving 
met veel mogelijkheden voor uitnodigend spel. 
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Dit ziet u terug in onze ontwikkelingsgerichte werkwijze, in de manier waarop wij de doorgaande 
leerlijn naar de kleutergroepen van de basisschool vormgeven, 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. 
De vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen Walraven staan centraal in het vormgeven van 
deze veilige sfeer en stimulerende omgeving. Zij heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste 
voorwaarden om een kind te ondersteunen in de ontwikkeling binnen de kinderopvang, op school en 
het gezin en beschrijft vier pedagogische basisdoelen:

1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid.
2. De gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De overdracht van normen en waarden.

Emmi Pikler (1902-1984) was een kinderarts en pedagoog. Doordat zij o.a. vijftig jaar leiding gaf aan 
een kindertehuis in Boedapest en zo jonge kinderen nauwlettend kon observeren, heeft zij een visie op 
de ontwikkeling van jonge kinderen ontwikkeld. Deze visie van Emmi Pikler houdt in dat (jonge) 
kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren als zij met aandacht en liefdevol worden 
begeleid. Door het gevoel van veiligheid en geborgenheid kunnen kinderen aandachtig spelen en hun 
wereld ontdekken. Een baby is van nature 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 
ontdekken, die veilig is en afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo kan het kind op eigen initiatief 
gaan ontdekken, bewegen en spelen.
 
“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: Emmi Pikler Stichting Nederland)

Ieder kind heeft dus 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 voelt. Onze 
pedagogisch medewerkers zorgen hiervoor door de natuurlijke ontwikkeling van kinderen te volgen, 
volledige aandacht te geven en steeds te benoemen wat er gebeurt of gaat gebeuren. 

Binnen de dagopvang proberen we kinderen zo min mogelijk in een wipstoel te zetten of in een box te 
leggen zodat zij zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen. De hoeken zijn ruim opgezet zodat baby’s de 
ruimte hebben voor hun ontdekkingsreisjes. 

“Echt contact” vinden wij zo belangrijk dat we dit de hele dag proberen te doen. Vooral de aandacht 
tijdens de verschoonmomenten gaat boven alles. Wij noemen dit een “telefoonmoment”: je kunt en mag 
in principe niet gestoord worden. Alle aandacht gaat uit naar het kind of baby dat verschoond wordt. 
Even echt één op één contact. 

Door bewust te zijn in dat wat we doen en ook door elkaar erop te wijzen, doen we samen ons best om 
zo optimaal de ontwikkeling van een kind te stimuleren en het kind of baby de aandacht te geven die 
het verdient. 
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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 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 in aanraking met nieuwe handelingsmogelijkheden, eerst nog met 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” van het kind:

1. Het actuele ontwikkelingsniveau: wat kan het kind zelfstandig al volbrengen? 
2. Het hogere ontwikkelingsniveau: het maximum dat een kind kan bereiken wanneer het sociale  
 ondersteuning krijgt bij de uitvoering van een activiteit.

Als Sanne (2 jaar) voor het eerst 
bij onze peuteropvang komt, lukt 
het nog niet om haar jas zelf aan te 
trekken. Ze ziet dat onze 
pedagogisch medewerkers de 
jassen klaarleggen op de grond. 

De kinderen trekken zelf hun jas 
aan door hun armen in de mouwen 
te steken en dan de jas achter hun 
hoofd op te tillen. Na eerst nog wat 
hulp van onze pedagogisch 
medewerker, doet zij dit na een 
aantal keren al zelf. Ook oma die 
haar komt halen ziet dit gebeuren 
en vindt het een handige manier 
om Sanne dit zelf te laten doen. 

Dit is een eenvoudig voorbeeld, 
eigenlijk houden we voortdurend 
contact over wat uw kind 
interessant vindt, al zelfstandig kan 
en waarbij hij/zij nog hulp nodig 
heeft. Zoals bijvoorbeeld het zelf 
vasthouden van de fles bij 
baby’s. Het gaat om het maken 
van kleine stapjes die een kind veel 
plezier geven, goed kijken welke 
behoeften een kind heeft en iets 
aanbieden dat nét iets moeilijker is 
dan een kind al kan. Dit geeft een 
kind vertrouwen om steeds een 
volgend stapje te maken!
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1.3 Wetenschappelijke inzichten

Wij volgen graag de actuele wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op factoren die bijdragen aan 
de ontwikkeling van kinderen en wat in de vroege kindertijd bepalend is voor een gezonde 
ontwikkeling. Een uitgebreid overzicht voert hier te ver, maar op hoofdlijnen is uit diverse onderzoeken 
naar het functioneren van hersenen gebleken, dat er grote effecten zijn van bewegen en muziek (zang) 
op de kwaliteit en het aantal verbindingen tussen hersencellen in het (jonge) brein (Scherder, 2019). 
Ook heeft het aanbieden van nieuwe, uitdagende activiteiten, waarbij inspanning vereist is, een positief 
effect op de breinontwikkeling van jonge kinderen én daarmee de mogelijkheden om te leren en te 
ontwikkelen. Deze resultaten pleiten voor een gevarieerd en creatief aanbod met veel tijd en ruimte 
voor beweging en muziek, zoals kinderyoga en peutergym. Dit vindt u binnen al onze opvangvormen.

Een andere belangrijke bevinding uit recent landelijk onderzoek, onder meer het Pre-Cool onderzoek 
(www.pre-cool.nl) is dat de pedagogisch- en didactische kwaliteiten van pedagogisch medewerkers 
cruciaal zijn als het gaat om ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen. De sensitieve kwaliteiten, 
respectvolle en duidelijke houding van pedagogisch medewerkers maken dus echt het verschil en 
daarom dragen wij zorg voor het voortdurend opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. We 
besteden hierbij aandacht aan bijvoorbeeld interactiemethoden waarbij gestimuleerd wordt dat het 
kind zélf ideeën ontwikkelt, door vragen te stellen en niet alles zelf in te vullen.

Bij een peuteryogales bewegen alle kindjes lekker mee, ieder op hun eigen niveau. Door in gemengde 
groepen te werken kunnen ook de dreumesen al vroeg meekijken en leren van de oudere peuters.
Zo ontdekken de kinderen wat ze allemaal kunnen en vergroten ze hun motorische vaardigheden door 
te spelen met balans, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Als de yogajuf binnenkomt wordt er 
enthousiast gereageerd: “Yoga! Yoga is er weer!” 

De vaste elementen van de les bieden voorspelbaarheid en veiligheid; de ronde matjes worden in een 
kring gelegd, de schoentjes mogen uit, de les start met een zonnedans en eindigt met het liedje van de 
maan. De kindjes weten hoe de les verloopt en wat er van hen verwacht wordt. Daardoor is er binnen 
de les ruimte voor fantasie, creativiteit en groei. Het thema van de les sluit aan bij de belevingswereld 
van de kinderen en indien mogelijk zelfs bij het lopende thema van de groep. 

http://www.pre-cool.nl


11

2. 
Opvang 
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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.

Wij bieden een opvangplek waar uw kind zich veilig en geborgen voelt en zijn/haar leefwereld 
verder kan ontdekken. In dit hoofdstuk gaan we in op de voorwaarden die wij creëren om de 
pedagogische doelstellingen voor een veilige en stimulerende omgeving te realiseren. 

2.1 Onze pedagogische doelen in de praktijk 

• We bieden kinderen een fysiek en emotioneel veilige omgeving

Een gevoel van veiligheid is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van uw kind. Deze eerste voorwaarde is 
de basis van alle andere genoemde voorwaarden en de basis van het handelen van onze 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 en is, zoals alle 
pedagogische doelen van Marianne Riksen Walraven, verankerd in de Wet Kinderopvang.

Wat betreft het bieden van fysieke veiligheid zorgen we er met veel aandacht voor dat de
basisveiligheid binnen onze organisatie goed is. Dat wil zeggen: we zorgen voor vaste medewerkers 
op de groep, voorspelbaarheid, basiszorg omtrent eten en drinken, reageren sensitief op signalen, zijn 
zeer alert op alle veiligheidseisen, etc.

Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor emotionele ondersteuning van de kinderen door 
betrokken te zijn bij wat kinderen beleven, voelen en ervaren. Ze luisteren oprecht nieuwsgierig naar 
wat een kind te vertellen heeft en reageren op initiatieven van kinderen. Naast wezenlijke aandacht 
voor interacties en de behoeften van het individuele kind, zorgen onze pedagogisch medewerkers voor 
een goede groepssfeer waarin het kind sociale ervaringen kan opdoen en zich kan hechten. 
Onze pedagogisch medewerkers zorgen tevens voor ritme en structuur in de groep. Dit geeft het kind 
een gevoel van voorspelbaarheid en veiligheid, waardoor zij weten waar zij aan toe zijn en wat er van 
hen verwacht wordt gedurende de dag. 

2. Opvang 
Daar waar uw kind zich thuis voelt!

Edo (7 maanden) komt nieuw op onze groep en is erg verdrietig bij het afscheid nemen. 
Onze pedagogisch medewerker tilt hem op, troost hem en samen gaan ze zwaaien naar mama voor 
het raam. Daarna probeert ze hem wat af te leiden met zijn knuffel en houdt ze hem voor het ochtend-
slaapje op schoot. Ze zorgt dat zijn omgeving rustig is, leest een boekje voor. Als Edo wat rustiger is 
en meer op zijn gemak, legt ze hem bij het kruip- en struinpad, waar hij met zijn handen kan voelen 
aan natuurlijke materialen.  

Het afscheid nemen doen ze iedere dag op dezelfde manier en het team zorgt er zoveel mogelijk voor 
dat Edo steeds door dezelfde medewerker wordt opgevangen. Met moeder en vader bespreekt onze 
pedagogisch medewerker dat ze Edo proberen te laten wennen door vooral veel nabijheid te bieden en 
rust en voorspelbaarheid te creëren. Na een aantal weken oogt Edo al meer ontspannen en veel 
vrolijker en is hij ook rustiger bij het afscheid nemen. 
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• We zorgen ervoor dat kinderen bij ons kunnen spelen

Om ervoor te zorgen dat een kind kan uitgroeien tot een volwassene die zelfvertrouwen heeft, 
zelfredzaam is en flexibel kan omgaan met verschillende situaties, is het goed om kinderen zoveel 
mogelijk te stimuleren in verschillende ontwikkelingsgebieden. Door kinderen te stimuleren in hun 
ontwikkeling, worden de persoonlijke competenties, waar Marianne Riksen Walraven over spreekt, 
gestimuleerd. 

 “Als twee kinderen ruzie maken, dan bemoeien wij ons hier niet direct mee. Zo krijgen ze even de tijd 
om het zelf op te lossen. Wel geven we bijvoorbeeld aan: “Ik zie dat jullie allebei die auto willen. Wat 
gaan jullie daar nu aan doen?” Door ze te begeleiden bij een oplossing die uit henzelf komt, leren ze al 
jong op een goede manier op te komen voor zichzelf én rekening te houden met een ander kind. We 
zien dat het soms even nodig is om te botsen, waarna het spel voor de kinderen alweer snel verder 
kan en er weer een prima evenwicht ontstaat. Grijp je in als derde, de volwassen partij, dan wordt de 
situatie vaak alleen maar ingewikkelder en duurt de strijd langer. Dit vraagt wel van onze
pedagogisch medewerkers dat ze durven los te laten. Niet op een passieve manier, maar door ruimte 
te geven aan de vindingrijkheid van kinderen zelf…”

Binnen onze organisatie krijgt het stimuleren van verschillende ontwikkelingsgebieden een plek binnen 
de aangeboden methodiek Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een methode van themagericht 
werken, waarbij samen met de kinderen verder wordt geëxploreerd wat er allemaal nog meer 
mogelijk is binnen de geijkte thema’s. Ouders worden hier op verschillende manieren bij betrokken. 
In het volgende voorbeeld wordt dit verduidelijkt:

In de themanieuwsbrief delen we met welk thema we bezig zijn. We nodigen ouders uit materialen 
mee te geven, te komen voorlezen of foto’s te maken bij een thuisactiviteit die aansluit bij hetzelfde 
thema. Ook geven we tips voor boeken, liedjes en uitjes die bij het thema passen. En soms 
organiseren we zelfs een feestje dat bij het thema past, zoals het circussterren-feest. Ouders zijn hier 
het hooggeëerd publiek en kunnen trots meegenieten van al hun jong talent!
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Bij het spelen en stimuleren van de ontwikkeling bewaken onze pedagogisch medewerkers de 
emotionele en fysieke veiligheid. Ze geven vertrouwen dat de kinderen hun omgeving verder kunnen 
gaan verkennen. Dit 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 er wordt hen een alternatief geboden (“Buiten mag je rennen”). 
Een kind heeft soms uitleg nodig om de wereld te leren begrijpen. Hoe duidelijker en 
concreter deze uitleg, hoe meer deze bijdraagt aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van 
kinderen.

• We zorgen ervoor 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 onze 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. Onze pedagogisch medewerker luistert naar wat het
kind wil, kijkt waar het kind mee bezig is, wat hem/haar interesseert of waar hij/zij vragen over heeft. 
Zo proberen onze pedagogisch medewerkers aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Dit 
geeft een gevoel van zelfvertrouwen en draagt bij aan een positief zelfbeeld.

• We zorgen ervoor dat kinderen zich bij ons kunnen ontwikkelen; in contact met leeftijdgenoten

Dit doel heeft betrekking op de sociale competenties waar Marianne Riksen Walraven 
over spreekt, zoals:
 • het kunnen verwoorden van gevoelens, gedachten en situaties. 
 • het helpen van anderen.
 • het samenwerken met andere kinderen en volwassenen.
 • het oplossen (of voorkomen) van conflicten. 

Hierbij is het van belang om kinderen de nodige ondersteuning te bieden, maar zeker ook ruimte te 
geven voor eigen oplossingen en initiatieven. Dit sluit ook aan bij de aandacht voor het ontwikkelen 
van de zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden, waarbij creativiteit en interactie met elkaar wordt 
gestimuleerd.

Uit het Vakblad Kinderopvang voor pedagogisch medewerkers (januari/februari 2020), 
over 21-eeuwse vaardigheden: 

kijk jij iedere dag met een frisse blik naar het gedrag van de kinderen? 
Vind jij het grappig wanneer kinderen na het fruit eten de bakjes op de tafel laten draaien omdat dit 
zo’n grappig geluid maakt? Verwacht jij een ‘mooi schilderijtje’ als je kinderen met verf laat 
experimenteren of vind je het oké als een kind zijn kleurige schilderij met bruine verf overschildert? 
Durf je mee te doen als kinderen met elkaar gekke woorden verzinnen? Ga je mee in hun fantasiespel 
en hun plannen om een hut te bouwen midden op de groep? 

Kortom: durf je zelf buiten de lijntjes te kleuren? Dit zijn de mooiste en meest leerzame ervaringen die 
je de kinderen kunt bieden. Wij geven ze vertrouwen in hun eigen creativiteit. 

• We zorgen ervoor dat kinderen elkaar kunnen ontmoeten bij ons

Binnen een samenleving hebben wij regels en wetten nodig. In de dagelijkse omgang met kinderen 
proberen wij hen spelenderwijs in contact te brengen met waarden, normen, cultuur en leefwijzen, 
zoals Marianne Riksen Walraven de maatschappelijke verantwoordelijkheid benoemt. 



15

2.2 Doorkijkje in de praktijk

De wenperiode: stap voor stap naar een nieuw ritme voor uw gezin

Voor u als ouder is het mogelijk, heel begrijpelijk, een spannende tijd om uw kind de eerste periode 
naar de opvang te brengen. Door middel van de wendagen is er een opbouw in dagdelen en gaat dit 
stap voor stap. 

Nadat de plaatsingsdatum is afgesproken met onze afdeling Klant&Service, worden de zogenaamde 
‘wendagen’ afgesproken. Aan deze wendagen zijn geen kosten verbonden en de pedagogisch 
medewerker reserveert hiervoor twee dagdelen (bij dagopvang, bij peuteropvang gaat het om één 
dagdeel).

Door de wendagen kan uw kind wennen op de stamgroep, maar ook aan het afscheid. Uw kind maakt 
kennis met andere kinderen, pedagogisch medewerkers en de vaste onderdelen van een dag in de 
kinderopvang. Tijdens de wendagen kunnen we u een foto sturen via onze ouderapp Konnect, zodat u 
kunt zien dat het goed gaat en wat uw kind aan het doen is. Het is dan wel nodig dat u de ouderapp al 
heeft geïnstalleerd. Tijdens de intake kunnen we u hier meer over vertellen. 

Onze pedagogisch medewerker krijgt door de wendagen 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 bij de behoeften van uw kind en voor een vertrouwde en veilige 
omgeving zorgen. Soms wordt van de reguliere wenprocedure afgeweken in of na overleg met 
ouders, de pedagogisch medewerker en de Locatiemanager. Ook na de wenperiode kunt u ons 
natuurlijk aanspreken of contact opnemen als u even wilt weten hoe het gaat, vragen heeft of ideeën 
wilt delen. U mag ons altijd bellen.

Een pedagogisch 
medewerker vertelt: 

“We hebben natuurlijk regels op 
de groep, maar oefenen we ook 
vragen met elkaar, zoals “mag 
ik mee doen?”. Kinderen leren 
dat samen spelen leuk is, maar 
dat je soms ook mag kiezen om 
alleen met een activiteit 
bezig te zijn en zij hierin hun 
grens mogen aangeven. 

In de huishoek spelen 
kinderen thuissituaties na waarin 
verschillende culturen 
voorkomen. (Ik werd ‘gebeld’ 
vanuit de huishoek of ik naar 
‘huis’ kwam om te eten. Toen 
ik aanbelde en vroeg of ik naar 
binnen mocht komen, werd mij 
verteld dat ik wel mijn 
schoenen uit moest doen.)” 
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Dagindeling: herkenbaarheid en voorspelbaarheid

Elk dagdeel op het kindcentrum wordt gekenmerkt door een vast ritme in de dagindeling. Een vaste 
dagindeling geeft structuur aan een dag(deel) en wordt op speelse wijze herkenbaar gemaakt voor de 
kinderen. Kinderen ontlenen aan deze structuur veiligheid, voorspelbaarheid 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 omgangsvormen, zoals rekening leren houden 
met andere kinderen in de groep.

Sociale functie van gezamenlijke activiteiten

Onze pedagogisch medewerkers maken van de maaltijden en tussendoortjes een gezellig en sociaal 
moment. Dergelijke activiteiten vinden kinderen heel plezierig en ze versterken de band tussen de 
kinderen onderling en tussen de kinderen en pedagogisch medewerkers. Het leren functioneren in een 
groep is belangrijk voor het functioneren later op school en in de maatschappij. 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 medewerkers 
met de kinderen voeren tijdens het eet- en drinkmoment, of tijdens het verschonen van een kind.

Activiteiten: een gevarieerd en stimulerend aanbod

Kinderdagopvang en peuteropvang

In alle kindergroepen vinden gezamenlijke basisactiviteiten plaats zoals:
• het fruit- en drinkmoment;
• de broodmaaltijd;
• het themagericht spelen (door middel van onze methodiek “Startblokken van basisontwikkeling, 
 zie hoofdstuk 4. Ontdekkend leren”);
• het buiten spelen;
• het vieren van verjaardagen en andere feestdagen.

Naast de activiteiten die in de stamgroep plaatsvinden, worden ook activiteiten buiten de stamgroep 
georganiseerd. Hier kan sprake zijn van samenwerking tussen de verschillende groepen binnen één 
locatie. Voorbeelden van activiteiten buiten de stamgroep zijn: 

• kinderyoga en peutergym;
• buiten spelen met andere groepen of kleutergroepen (bij opvang in een school);
• gezamenlijke lunches;
• uitjes en excursies met een link naar het huidige thema.

BSO

Wellicht herkent u het ook bij u thuis: iets ondernemen met de kinderen geeft vaak energie en 
iedereen is dan in zijn element. Daarom bieden wij ook gevarieerde activiteiten aan op onze BSO’s. 
Gewoon lekker ravotten of relaxen is natuurlijk ook fijn én leerzaam en hier is zeker ruimte voor. 

Door middel van ons online activiteitenprogramma “Doenkids” zijn er veel ideeën beschikbaar. Hiermee 
willen we kinderen de mogelijkheid geven plezier en ontspanning te beleven, waarbij ze ook nog veel 
kunnen ontdekken. Uw kinderen hebben zelf inbreng in wat op het programma staat: ze mogen 
meekijken in de database om een keuze te maken. 
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Durf te dromen: activiteiten op de BSO om je talent te ontdekken

Wat is er mooier dan kinderen de gelegenheid te bieden om op een eenvoudige manier hun talent te 
ontdekken? Dit kan een “boost” betekenen voor hun persoonlijke ontwikkeling en interesses. Kinderen 
kunnen binnen de veilige omgeving van de BSO experimenteren met activiteiten zonder dat meteen 
het allerhoogste niveau wordt gevraagd. Op sommige BSO’s bieden we daarom activiteiten gegeven 
door vakdocenten zoals muziekles, vreemde taallessen, dans, techniek en ICT.

Afbeelding: Ontwikkelingsgebieden

Doenkids draagt bij aan meer 
creativiteit en variatie in activiteiten 

DoenKids is een database met thema’s en 
duizenden activiteiten, inclusief 
draaiboeken, voor het samenstellen van 
activiteitenprogramma’s. Ook is het 
mogelijk om programmaflyers te maken met 
DoenKids. Met behulp van dit programma 
doen we inspiratie op voor het uitvoeren van 
activiteiten op de BSO. Ook helpt het ons 
om verschillende ontwikkelingsgebieden te 
stimuleren van de kinderen. 
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Groepsindeling: horizontale en verticale groepen

Op onze opvanglocaties zijn er zowel ‘horizontale’ als ‘verticale’ leeftijdsgroepen. Onder een 
horizontale groep verstaan we een groep waarin de leeftijd maximaal 2 jaar van elkaar verschilt. 
Het voordeel van een horizontale groep is dat er minder prikkels aanwezig zijn, dit is vooral van belang 
voor de baby’s. Uiteraard wordt op een verticale groep ook voor afscherming gezorgd, zodat baby’s 
hier ook goed tot rust kunnen komen. Onze pedagogisch medewerkers letten erop dat ze zoveel 
mogelijk onnodige prikkels wegnemen. Voor de doelgroep ‘oudere peuters’ kan een horizontale groep 
met meer oudere leeftijdsgenoten meer uitdaging betekenen. 

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. Ook biedt het ruimte voor 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. 

Stam- en basisgroepen

De 0- tot 4-jarigen worden opgevangen in zogenaamde stamgroepen. De groepsgrootte is afhankelijk 
van de leeftijdsopbouw van de kinderen en de oppervlakte van de ruimte. Op onze buitenschoolse 
opvang zijn de 4- tot 13-jarigen ingedeeld in zogenaamde basisgroepen. Deze basisgroepen bestaan 
uit maximaal 20-24 kinderen, afhankelijk van de leeftijdsopbouw en samenstelling van de basis-
groepen. De toegestane groepsgrootte wordt berekend d.m.v. een wettelijke rekenregel (Besluit 
Kwaliteit Kinderopvang). Hiermee voldoen wij aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

Mentorschap en continuïteit van pedagogisch medewerkers

Elk kind wordt gekoppeld aan een pedagogisch medewerker die we de mentor noemen van dit kind. 
De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en in de buitenschoolse opvang ook voor de kinderen. 
Ouders en kind horen bij aanvang van de opvang wie de mentor is van het kind. Met de mentor kunt u 
de ontwikkeling en het welbevinden van uw kindje bespreken. De ervaringen die wij met uw kind 
opdoen en de wederzijdse inzichten over de ontwikkeling van uw kind, wisselt de mentor met u uit 
door:
• een korte overdracht tijdens het haal- en brengmoment;
• onze ouderapp (Konnect);
• individuele gesprekken (u mag altijd vragen naar een mogelijkheid voor een extra gesprek);
• een jaarlijkse kindbespreking (bij onze dagopvang en peuteropvang. Bij de BSO wordt dit meer  
 naar behoefte georganiseerd, ouders hebben hier niet zozeer behoefte aan een jaarlijkse 
 bespreking, maar meer aan overleg tussendoor of op verzoek).

Afbeelding: verticale- en horizontale groep
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Duurzaam inzetbaar 

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over mogelijkheden 
beschikken om nu en in de toekomst met behoud van gezondheid en welzijn te blijven werken. 

Dit vereist: 
 - een werkomgeving die hen hiertoe in staat stelt .
 - een instelling en motivatie van de medewerker om deze mogelijkheden ook 
  te benutten. 
 - verantwoordelijkheden en uitdagingen voor zowel de werkgever als 
  de werknemer. 
 -  samenwerking tussen beide partijen.

De afbeelding hiernaast geeft 
aan welke factoren hierbij belangrijk zijn:
 

Wij hebben de volgende ambitie vastgesteld 
t.a.v. duurzame inzetbaarheid:

“Bij Puck&Co hoeft werken niet als werken te 
voelen omdat we met passie en plezier samen 
ons vak uitoefenen”

We werken hieraan door open gesprekken te voeren 
met onze medewerkers, over hoe we met 
bevlogenheid en vitaliteit ons werk kunnen doen 
en onze wederzijdse verantwoordelijkheid hierin. 

Ter vervanging van de vaste pedagogisch medewerkers, tijdens vakantie of ziekte, zetten wij invalkrachten 
in. Wij streven naar zoveel mogelijk continuïteit, door al bekende invalkrachten in te zetten op de groepen.

Vierogenprincipe: er kan altijd een medewerker meekijken

Wij houden ons aan het “Vierogenprincipe” (voorwaarde vanuit de wet Kinderopvang). Het Vierogenpricipe 
betekent dat als er slechts één beroepskracht aanwezig is op het moment dat er kinderen aanwezig zijn in 
de kinderopvang of BSO, dat er een achterwachtregeling van toepassing is. 
Hoe deze achterwachtregeling er per locatie uitziet, kunt u vinden in het pedagogisch werkplan en Monitor 
en Beleid Veiligheid & Gezondheid van uw locatie.

2.3 Pedagogisch medewerkers: deskundig en duurzaam inzetbaar 

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers met passie, plezier en motivatie hun vak uitoefenen en zich 
continue blijven ontwikkelen in hun vakgebied. Wij investeren dus in onze medewerkers en stimuleren de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. In ons deskundigheidsbevorderingsbeleid en coachplan staan 
de mogelijkheden en uitgangspunten voor deze ontwikkeling verder uitgewerkt. Ook werken we actief aan 
“duurzame inzetbaarheid” van onze medewerkers. 

Afbeelding: 
Duurzame inzetbaarheid 
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Pedagogische en individuele coaching

Naast opleidingen ontvangen onze medewerkers pedagogische coaching om hun pedagogische 
competenties in de dagelijkse praktijk te ontwikkelen. Ook kunnen zij ondersteuning vragen aan de 
pedagogische coaches bij begeleidingsvragen over een kind, wanneer ouders hiervoor toestemming 
geven. Pedagogische coaching gebeurt op maat en vraaggericht. Praktijksituaties worden besproken 
en samen met de pedagogisch medewerkers wordt onderzocht wat nodig is om verbeteringen aan te 
brengen in de pedagogische praktijk. Indien nodig worden zij verder begeleid bij het in praktijk 
brengen van de tips en tools. Naast pedagogische coaching bieden wij individuele coaching ter 
versterking van de persoonlijke competenties en duurzame inzetbaarheid. Kindercentra Puck&Co is met 
dit aanbod uniek in de regio. Onderstaande figuur illustreert de aandachtsgebieden die worden 
overzien bij de analyse van de coachingsvragen van pedagogisch medewerkers. In ons coachplan wordt 
de visie en uitwerking van de coaching uitvoerig uitgelegd.

Puck@cademy

Ter ondersteuning van alle deskundigheidsbevorderingsactiviteiten en communicatie binnen 
Kindercentra Puck&Co maken medewerkers gebruik van het online platform de Puck@cademy. De 
Puck@cademy heeft tot doel om de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers centraal te stellen 
en de instrumenten die we hiervoor hebben dichtbij de medewerker te brengen (zoals de “Kijkwijzer” 
(voor reflectie op persoonlijke ontwikkeling) en pedagogische coaching). Verder heeft het tot doel dat 
medewerkers snel en makkelijk praktische en inhoudelijke kennis en werkprocedures kunnen vinden en 
ophalen (bijvoorbeeld filmpjes over pedagogische onderwerpen). Tot slot is het doel van de 
Puck@cademy om procedures omtrent opleidingen te vergemakkelijken.
 

Afbeelding: Pedagogische vraag 
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Afbeelding: Pedagogische vraag 
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3. 
Veilige, 
gezonde en 
passende 
opvang
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Zorgvuldige aandacht voor het welzijn en de veiligheid van uw kind is voor ons vanzelfsprekend. 
In de wet zijn kwaliteitsstandaarden vastgelegd omtrent veilige en gezonde opvang. Deze standaarden 
voeren wij uiteraard uit. Veilige en gezonde opvang is namelijk de basis voor goede opvang. 
 
In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we zorgen voor veilige en gezonde opvang. Ook leest u in dit 
hoofdstuk hoe we de ondersteuning organiseren voor kinderen die behoefte hebben aan specifieke 
begeleiding.

3.1 Veilige en gezonde opvang

Monitor en Beleid Veiligheid & Gezondheid, richtlijnen en protocollen

Onze Monitor en Beleid Veiligheid & Gezondheid heeft tot doel om procedures en afspraken vast te 
leggen voor het creëren van een gezonde en veilige omgeving. We beschrijven hierin grote en 
kleine risico’s, hoe we kinderen leren met risico’s om te gaan en wat kan worden gedaan om de risico’s 
te voorkomen of tot een minimum te beperken. U vindt het veiligheids- en gezondheidsbeleid van uw 
locatie via de locatiepagina’s op onze website. 

Wij houden ons wat betreft hygiëne-, veiligheid- en gezondheidseisen 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 
   https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso  (met werkinstructies over 
   zuigelingenvoeding, geneesmiddelenverstrekking, handhygiëne, etc.). 

 •  Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
   buitenschoolse opvang.

 •  Informatie over ziektebeelden kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse 
   opvang, tegenwoordig actueel op te roepen via de KIDDI-app (RIVM).

Om te zorgen voor veiligheid tijdens het slapen, houden wij ons aan de volgende 
landelijke protocollen opgesteld door de JGZ (Jeugdgezondheidszorg):

 •   Veilig slapen en wiegendood,

 •   Inbakeren.

3. Veilige, 
gezonde en 
passende opvang

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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Verder volgen wij de landelijk verplichte “Meldcode”. Dit helpt ons bij vermoedens van huiselijk geweld 
en kindermishandeling, om de juiste en weloverwogen stappen te zetten en hier op zorgvuldige wijze 
mee om te gaan. Ieder jaar volgen onze medewerkers een thema-avond en er zijn aandachts-
functionarissen in dienst die ondersteuning bieden wanneer nodig. 

EHBO en bedrijfshulpverlening

Eerste hulp aan kinderen (EHBO gericht op kinderen), de reanimatiecursus en de cursus bedrijfshulp-
verlening (BHV) en ontruimingsoefeningen worden gevolgd en uitgevoerd door al onze pedagogisch 
medewerkers. Wij vinden de veiligheid op onze locaties heel belangrijk: daarom kiezen wij ervoor om 
al onze medewerkers te scholen in EHBO, BHV en ontruimingen d.m.v. een basisopleiding en 
herhalingscursussen, uiteraard door een gecertificeerde opleidingsaanbieder. 

Controles voor veilige en gezonde Kinderopvang

Om onze kwaliteit te waarborgen voeren wij jaarlijks een RI&E uit (Risico Inventarisatie en Evaluatie). 
Hiernaast voert de GGD in opdracht van de gemeente een jaarlijkse inspectie uit bij landelijk 
geregistreerde kinderopvangorganisaties. Kindercentra Puck&Co en al haar locaties zijn opgenomen in 
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De GGD controleert tevens of de Wet 
Kinderopvang en het Beleid Peuterspeelzalen wordt nageleefd. De GGD stelt een rapport op van de 
inspectie, daarin staat een advies voor de gemeente. Deze inspectierapporten zijn in te zien via de 
website van dit landelijk register. Naast inspecties door de GGD worden onze locaties waar 
Vroegschoolse Educatie (VE) wordt aangeboden inhoudelijk geïnspecteerd door de Onderwijsinspectie. 

Gezonde voeding 

Binnen onze organisatie werken we aan bewustwording van het belang van een gezond eet- en 
beweegpatroon en het maken van gezonde keuzes. Dit doen we door het geven van gezonde voeding 
en door zelf gezond, energiek en positief gedrag te laten zien. We hebben een voedingscoach in dienst 
die onze pedagogisch medewerkers kan ondersteunen bij het maken van afspraken en richtlijnen voor 
hun eigen locatie.

Bron: www.voedingscentrum.nl
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De adviezen van het voedingscentrum zijn bij het opstellen van ons voedingsbeleid het uitgangspunt. 
Dit betekent dat wij:
 • vooral producten uit de Schijf van Vijf aanbieden. 
 • de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperken, en  
  zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen.  
 • feestjes gezond vieren. Daarom vragen we aan ouders om traktaties klein en niet te   
  calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief. 
 • ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. Onze 
  pedagogisch medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en  
  hebben een voorbeeldfunctie. 
 • voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat we met de ouders   
  afstemmen. We stemmen ook het geven van de eerste hapjes af.
 • moeders de mogelijkheid bieden om borstvoeding te komen geven.

Allergieën en voedingsmiddelen op verzoek van ouders

Mogelijke allergieën worden besproken tijdens het plaatsingsgesprek. Wanneer uw kind allergisch is 
voor een bepaald voedingsmiddel horen wij uiteraard graag om welk voedingsmiddel het gaat, welke 
voedingsalternatieven en specifieke risico’s er zijn. Samen met ouders worden de nodige afspraken 
gemaakt en vastgelegd. In overleg met ouders willen wij tegemoet komen aan wensen ten aanzien 
van voeding wat betreft geloofsovertuiging, levensstijl of dieet. Voorwaarde hiervoor is dat het in het 
groepsproces past en dat de handelingen voor de pedagogisch medewerkers in de praktijk uitvoerbaar 
zijn. 

Verschonen, toiletbezoek en begeleiden naar zindelijkheid

De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor 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 
het zindelijk worden en indien nodig, de zindelijkheidstraining. Op de peuteropvang zijn leeftijdgenoten 
waar de ‘kunst’ van kan worden afgekeken. Ook is er het ritme van de toiletmomenten, wat kan helpen 
bij het zindelijk worden. Op het bereiken van stappen naar meer zelfstandigheid wat betreft zindelijk 
worden, wordt altijd positief en belonend gereageerd. Op ongelukjes wordt neutraal en zeker niet 
afwijzend gereageerd.

3.2 Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte

Observeren en signaleren

Bij het jonge kind is het vaak moeilijk te zien of de ontwikkeling anders verloopt, door de grote 
variatiebreedte in de ontwikkeling. Ieder kind maakt dezelfde mijlpalen in de ontwikkeling door, 
maar doorloopt deze wel in zijn of haar eigen tempo. Er kan dus veel verschil zijn in bijvoorbeeld 
de motorische ontwikkeling van twee verschillende peuters van twee jaar oud. 

Binnen iedere groep kunnen kinderen voorkomen die opvallen door hun gedrag. Onze pedagogisch 
medewerkers volgen alle kinderen met aandacht en geven extra zorg indien nodig. Door middel van 
observaties proberen de pedagogisch medewerkers een goed beeld te krijgen van wat een kind van 
hen vraagt. Observaties zijn erop gericht om zo objectief mogelijk te kunnen signaleren dat 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 over wat er wordt waargenomen 
en welke expertise zou kunnen meekijken is hierbij van essentieel belang. 

Bron: www.voedingscentrum.nl
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Kinderen met een ziekte, handicap of beperking

Plaatsing van kinderen met een handicap of beperking gebeurt in nauw overleg met de ouders en 
eventuele hulpverlenende instanties. 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 dit kind bieden wat hij/zij nodig heeft?
 • Zijn er speciale voorzieningen nodig die onze partners kunnen bieden?

Ouders wordt om advies gevraagd. Zij zijn namelijk ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg voor 
hun kind. Wij horen graag van ouders hoe zij bepaalde zaken aanpakken en bijvoorbeeld ook hoe en 
door wie gehandeld moet worden 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. Ook bespreken we waar we ons aan moeten houden als kinderopvang-
professional als het gaat om geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen: dit is vastgelegd in de 
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso.

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

Samenwerkingspartners

Zorgen voor een passende plek 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 samenwerkingspartners 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 zijn o.a.: consultatiebureaus, gemeentelijke 
wijk/sociale teams, logopedisten, fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten en zorgcentra. 

Als we binnen kindercentra Puck&Co een hulpvraag signaleren bij een schoolgaand kind, wordt er 
eventueel ook met de intern begeleider of leerkracht overlegd of zij de vraag herkennen en welke 
aanpak de school hanteert. Er wordt pas met de school contact opgenomen, nadat ouders hiervoor 
toestemming hebben gegeven. We dragen zorg voor een doorgaande lijn door dezelfde uitgangspunten 
te hanteren in de begeleiding. In het volgende hoofdstuk leest u meer over deze doorgaande lijn.  

Indien er noodzaak bestaat tot extra of speciale begeleiding van een individueel kind, zal overlegd 
worden met de ouders of dit haalbaar is en of wij binnen de organisatie beschikken over de benodigde 
expertise. Wij hechten veel waarde aan het delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid en betrekken 
ouders 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).

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso


27



28

4. 
Ontdekkend 
leren



29

In dit hoofdstuk staat de doorgaande ontwikkellijn van kinderen naar de basisschool centraal. Een 
belangrijke taak van de kinderopvang is om kinderen in een veilige omgeving voor te bereiden op de 
toekomstige onderwijssituatie. Dit betekent niet dat kinderen in onze opvangcentra gaan leren als 
schoolkinderen. Het gaat erom dat we zo goed en bewust mogelijk aansluiten bij hun fantasierijke, 
open blik en nieuwsgierigheid door een omgeving te bieden met spelmogelijkheden vol avontuur en 
toeval (Brouwers, 2019). Activiteiten waardoor kinderen zich Verwonderen, hun omgeving gaan 
Verkennen en die uitdagen tot Experimenteren: dat is de basis voor het Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) aanbod bij Kindercentra Puck&Co. Met VVE wordt bedoeld: het beter voorbereiden van 
peuters met een mogelijke (taal)achterstand op de basisschool en ervoor zorgen dat kleuters een 
goede start kunnen maken in groep 3. Ook peuters die geen VVE-indicatie hebben maar wel een 
peutergroep bezoeken waar onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om dit programma te bieden, 
profiteren van dit stimulerende aanbod.

4.1 Uitleg Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 • Voor- en Vroegschoolse educatie is gericht op vier belangrijke ontwikkelingsdomeinen:  
  taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand 
  hebben een zogenaamde VVE-indicatie om dit programma te kunnen volgen.

 • Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters bij peuteropvang en kinderdagverblijven.
 
 • Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

 • De overheid wil de opbrengsten van voorschoolse educatie (VE) vergroten door de 
  kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en het aanbod verder te versterken. Hiertoe  
  stelt de overheid kwaliteitseisen aan kinderopvang- en peutercentra, zoals opleidings-
  eisen en pedagogische (beleids)coaching door HBO-geschoolde medewerkers (vanaf 1  
  januari 2022). Ook wordt het aanbod voor- en vroegschoolse educatie uitgebreid in 
  samenwerking met gemeenten.

Startblokken van basisontwikkeling

Onze pedagogisch medewerkers in de peuteropvang worden in het kader van de Voor- en 
Vroegschoolse educatie (VVE) opgeleid volgens de methodiek “Startblokken van Basisontwikkeling”. 
Spel en spelen staan centraal bij Startblokken om kinderen uit te dagen en te stimuleren. Er wordt 
gewerkt met thema’s uit 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, themagerelateerde boeken met de kinderen gelezen en gesprekken met de kinderen 
gevoerd. Door de opleiding in het VVE-programma Startblokken van Basisontwikkeling zijn onze 
pedagogisch medewerkers in staat om volgens een methodische en planmatige werkwijze jonge 
kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Activiteiten worden 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.

4. Ontdekkend 
leren
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Betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling

Op verschillende manieren betrekken we ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. 
Zo kunnen we ouders uitnodigen om mee te doen met activiteiten, bijvoorbeeld door meespelen in de 
themahoek en het voorlezen bij de verteltafel. Ook zetten wij graag ouders in een actieve rol door het 
benutten van hun kennis en kwaliteiten: kan een ouder iets vertellen over zijn/haar beroep, of heeft 
hij/zij een hobby waarmee hij kan helpen tijdens een thema (timmeractiviteit, muziek, etc.)? 
Ouders worden ook wel eens gevraagd om mee te gaan met een uitstapje of te helpen bij de 
organisatie van activiteiten, zoals samen koken. Ook worden ouders betrokken bij de afronding van 
het thema of de activiteiten. Zelf “model staan” als pedagogisch medewerker en ouders uitnodigen tot 
reflectie is ook een manier waarop wij aandacht hebben voor het stimuleren van meer zelfstandigheid 
van hun kinderen: bijvoorbeeld kinderen stimuleren zelf hun jas aan te doen. 

Registratie ontwikkeling

Bij het goed uitwerken van een VVE-programma, zoals Startblokken van Basisontwikkeling, hoort het 
volgen van het kind d.m.v. een duidelijke registratie van de ontwikkeling die jonge kinderen 
doormaken in de vier basisdomeinen (taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling). 
Deze ontwikkelgegevens geven inzichten voor het aanbieden van een beredeneerd activiteitenaanbod 
aan de kinderen. Om deze redenen volgen en registreren we de ontwikkeling van kinderen d.m.v. het
kindvolgsyteem Konnect. Dit volgsysteem (een online app) voldoet aan de actuele beveiligingseisen 
voor het verwerken en bewaren van gegevens en de nieuwste eisen voor online tools (gebruiks-
vriendelijk, snelle verwerking van data etc.).

4.2 Samenwerking basisonderwijs 0-13 jaar

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. Ook dragen we zorg voor een doorgaande lijn van 
kinderen die onze BSO bezoeken en het onderwijs. Hiertoe zijn er intensieve samenwerkings-
verbanden met de scholen. Onze pedagogisch medewerkers en (kleuter)leerkrachten weten elkaar te 
vinden en hun pedagogische uitgangspunten op elkaar af te stemmen. Daar waar wij met onderwijs 
onder één dak zitten, wordt er gebruik gemaakt van elkaars ruimten wat zorgt voor een herkenbare en 
vertrouwde omgeving. Waar mogelijk vindt er uitwisseling van medewerkers plaats. Ook kan hier 
sprake zijn van gedeelde speel- en leermomenten waarbij oudere peuters een tijdje verblijven in 
groep 1, of samen (buiten) spelen. 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 en kinderen van onze BSO, alleen met toestemming van ouders.

Al onze locaties verzorgen een overdracht bij de overgang naar de basisschool. Deze overdracht wordt 
beschreven in een overdrachtsformulier of d.m.v. de ontwikkelingsgegevens vanuit ons 
kindvolgsysteem samengevat. Indien nodig wordt dit toegelicht door middel van een gesprek tussen 
onze pedagogisch medewerkers en leerkracht en/of intern begeleider van de betreffende school 
(“warme overdracht”). Wanneer er zorgen zijn over een kind zullen wij er altijd voor kiezen om door 
middel van een warme overdracht het kind te begeleiden naar school. 
 



32

5. 
Ontspanning



33

5.1 Een actieve levensstijl

Wij staan 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 in ons aanbod voor kinderopvang, peuteropvang en 
buitenschoolse opvang. We staan bekend om onze vrolijke uitstapjes met de bakfiets, een 
avontuurlijke manier om de omgeving te verkennen voor de kinderen en onze medewerkers genieten 
hier altijd erg van mee.

Vaak en spelenderwijs bewegen

Gezond bewegen betekent voor de jongste kinderen minimaal twee keer een half uur per dag 
bewegen. Iedere dag wordt beweging zo vaak en breed mogelijk gestimuleerd: bijvoorbeeld gekoppeld 
aan het huidige thema: tijdens liedjes, verhaaltjes of spontane momenten. Daarnaast is er ook nog de 
peutergym en kinderyoga.

Door te bewegen worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals uiteraard de 
motorische ontwikkeling, maar ook 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 leeftijdsgenoten. Ze leren samen spelen, maar ook ruzie maken en 
teleurstellingen verwerken. 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 hebben een grotere kans op overgewicht. 

Uitnodigende en uitdagende 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 
klautermogelijkheden belangrijk, maar ook voorwerpen als bakjes die telkens weer in elkaar gezet en 
uit elkaar gehaald kunnen worden. 

Lekker buiten spelen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen. Alle kinderen hebben een buitenruimte nodig 
waar ze kunnen ontdekken en bewegen. Het binnenspel en buitenspel van kinderen verschilt doordat 
de ervaring van ruimte, weer, natuur, licht, grond en ondergrond buiten, heel anders is dan de 
ervaringen die kinderen opdoen in een binnenruimte.

Binnenspelen en buitenspelen vragen verschillende vaardigheden én bieden verschillende 
mogelijkheden. Denk aan het ontdekken van wisselende omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, 
kou, regen, sneeuw en wind. Over je schaduw springen, regen op je tong, blaadjes vangen, 
windmolentjes laten draaien, slingers die wapperen aan een boomtak. Een kind krijgt 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 leren kinderen door ervaring het (verkeerd) 
inschatten van risico’s. 

5. Ontspanning 
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Niet alleen voor kinderen die al geleerd hebben om te lopen 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 maken dat de baby kan verkennen, ontdekken en in aanraking komen met 
uitdagende, natuurlijk barrières. Prachtige ervaringen op een leeftijd waarin alles intensief wordt 
ervaren.

Wij streven ernaar de tuinen in te richten als plekken waar kinderen kunnen ontdekken en spelend 
bewegen. U kunt hierbij denken aan een afgeschermde buitenspeelhoek, waar kinderen veilig en rustig 
kunnen spelen en ontdekken. 

5.2 Bewegingsactiviteiten

Kinderyoga 

Wij bieden 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 zelf-
vertrouwen, zelfbewustzijn en concentratievermogen te vergroten. 
Onze pedagogisch medewerker ondersteunt en begeleidt de kinderen hierbij. De yogalessen worden 
opgebouwd rond een thema. Dit thema sluit meestal aan bij het thema van de kinderopvangcentra van 
dat moment. De pedagogisch medewerker “neemt de kinderen mee op reis” vanuit een verhaal. 
De yogahoudingen 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.

Sport en bewegen op de BSO

Op onze BSO’s worden sportactiviteiten georganiseerd. Zo komen kinderen in aanraking met een breed 
scala aan sporten en spelvormen. 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 lokale verenigingen en sportcentra met 
sporten als voetbal, judo, hockey, tennis, etc. maar ook dans. Daarnaast zijn er ook tal van activiteiten 
in onze activiteitendatabase van Doenkids die uitnodigen tot bewegen, bijvoorbeeld jungle-expeditie, 
het schurkensmokkelspel of reuze tafeltennis. Een aantal van onze BSO-locaties bevinden zich in 
sportaccommodaties waarbij het volgen van div. sportlessen zoals zwemles mogelijk is.

Natuurbeleving voor de BSO

Naast binnenactiviteiten 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 samen met Natuur-
monumenten, Stichting Gelders landschap, Centrum voor Natuur en Milieu Educatie en allerlei andere 
natuurgerichte aanbieders in de omgeving van onze BSO-locaties. Ook in onze activiteitendatabase van 
Doenkids zijn volop activiteiten te vinden om de natuur in te struinen en te ontdekken. 
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Pedagogisch medewerker 
Sport BSO: 

“Op de sportBSO kunnen de 
kinderen volop deelnemen aan 
sport- en spelactiviteiten. We 
maken ook graag gezonde en leuke 
snacks, zoals smoothies en 
hartige taart boordevol groenten. 
We zien dat de kinderen verrast 
zijn door de verschillende 
activiteiten die wij bieden. 

Wij bieden nu een zes wekelijks 
programma aan, wij gaan samen 
met de kinderen de laatste twee 
weken op bezoek bij een 
vereniging. De kinderen leren bij 
ons dus diverse sporten. Wij horen 
na een tijdje dat de kinderen 
gekozen hebben voor een sport die 
ze bij ons hebben uitgeprobeerd”. 
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5.3 De wereld online 

Nieuwe media worden steeds vanzelfsprekender in ons leven en daarmee ook dat van kinderen. 
We willen op een bewuste en verantwoorde manier omgaan met deze media en het benutten als een 
waardevolle toevoeging is aan ons aanbod.

Het gezamenlijk beleven en uitvoeren van activiteiten op multimediagebied is op de eerste plaats 
bedoeld als vermaak en ontspanning. Het verbindt kinderen met elkaar en het stimuleert het creatieve 
proces van kinderen om hun wereld aan anderen te laten zien. 

We vinden het belangrijk hen ook op dit ontwikkelingsgebied te begeleiden. 
 • We leren kinderen nieuwe media zelfstandig, bewust en selectief te gebruiken.
 • We zetten multimedia creatief in. 
 • We bieden een afwisselend aanbod, ter versterking van creatieve en sociale activiteiten.
 • We willen mediawijsheid stimuleren (afspraken en gesprek over wat wel en niet kan 
  online).
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6. 
Samen met u
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6.1 Samenwerking met ouders

Gevoelens van veiligheid en geborgenheid zijn de basis om kinderen zich thuis te laten voelen in de 
opvang. Wij hechten daarom veel belang aan de samenwerking met ouders en ouderbetrokkenheid. 
Respectvolle en transparante communicatie is daarbij een eerste vereiste. Wij doen ons uiterste best 
om te zorgen voor een goede vertrouwensrelatie. Ons doel is dat u zich welkom voelt vanaf de eerste 
dag dat u bij ons binnenstapt. 

Openheid en respect

Een pedagogisch verantwoorde opvang vergt goed overleg met u als ouder. Openheid en wederzijds 
respect staan daarin centraal. Verschil in opvattingen over opvoeding zijn bespreekbaar. Pedagogisch 
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: 
uw kind, u als ouder en de pedagogisch medewerker.

Visie op 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.
Onze pedagogisch medewerkers bespreken binnen het team:
• waarden en normen over opvoeding; 
• hoe in de praktijk omgegaan wordt met verschillen in waarden en normen. 

6. Samen met u

Ervaringen van een ouder:

“Onze dochter is toen ze ongeveer 6 maanden oud was bij de dagopvang gestart. Zij gaat één dag in 
de week naar Puck&Co. 

Nu is ze bijna 1 jaar en wij zien dat zij met plezier naar Puck&Co gaat. Ze krijgt een grote lach op haar 
gezicht als wij voor de deur van de opvang staan. Dit komt omdat zij altijd met heel veel enthousias-
me en warmte ontvangen wordt door de pedagogisch medewerker. Dit is voor haar altijd een bekend 
gezicht.  

Dit geeft je als ouder ook meteen een heel fijn gevoel. Kinderen in deze leeftijd hebben een eenkennig-
heidsfase, maar hier weten de pedagogisch medewerkers heel goed mee om te gaan. Zij krijgen onze 
dochter dan ook snel weer stil. Ze zingen liedjes voor haar en nemen haar liefdevol over. 

Tussendoor ontvangen wij regelmatig een foto of filmpjes van onze dochter. Zo worden wij op de 
hoogte gehouden van wat ze op de opvang doet. Erg leuk vinden wij dat! Aan het einde van de dag 
praten de pedagogisch medewerkers je goed bij over hoe de dag is gegaan en pakken ze er 
bijvoorbeeld een leuk moment bij waar ze wat over vertellen. In de ouderapp lees je hoe de dag 
gegaan is en houden ze netjes bij hoe het slaap- en eetritme was. 

Onze dochter is altijd blij om ons weer te zien. Maar aan alles merk je dat ze een fijne en goede dag 
heeft gehad. Dit komt echt door het enthousiasme en de liefde voor de kinderen die je voelt bij de 
pedagogisch medewerkers. En dit vinden wij als ouders ook het belangrijkste van de opvang.” 
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6.2 Communicatie en informatie over uw kind

De ervaringen die wij met uw kinderen opdoen en wederzijdse inzichten over de ontwikkeling van uw 
kind, delen wij met u door:
 • een plaatsingsgesprek;
 • ons kindvolgsysteem (Konnect);
 • een overdrachtsrapportage voor kinderen van 0-1 jaar: dit gaat over de ontwikkeling van  
  uw kind;
 • een korte overdracht tijdens het haal- en brengmoment;
 • individuele gesprekken (u mag altijd vragen naar een mogelijkheid voor een 
  extra gesprek);
 • een jaarlijkse kindbespreking;
 • social media; 
 • ouderapp (Konnect).

Voorafgaand aan de plaatsing vindt een uitgebreid plaatsingsgesprek plaats tussen u en een 
pedagogisch medewerker over de waarden en normen en waar de grenzen liggen van wederzijdse 
aanpassingen. Met u als ouders bespreken we regelmatig het welzijn van uw kind(eren). 

Naast de verschillende overdrachtsmomenten brengen wij u ook via onze mailingen, 
ouderapp (Konnect) en website op de hoogte van:
 • het maandelijkse activiteitenprogramma;
 • de start van een nieuw thema;
 • workshops;
 • interne ontwikkelingen relevant voor u als ouder;
 • het laatste nationale en regionale nieuws.

6.3 OuderCommissie (O.C.) 

Wij hechten belang aan de mening van u als ouder; hoe komen bepaalde beleidsvoorstellen op u over? 
Daarom maken wij dankbaar gebruik van de adviezen van de oudercommissies. De afspraken en regels 
voor oudercommissies staan beschreven in de Wet Kinderopvang, onderdeel reglementen Ouder-
commissie. Deze reglementen zijn te vinden op al onze locaties.
Een oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvanglocatie. De 
oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de opvang om de kwaliteit 
van de opvang te bewaken en te bevorderen. Dit adviesrecht staat beschreven in de Wet kinderopvang. 

6.4 Vragen, opmerkingen of klachten

Mocht u een opmerking hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan bent u uitgenodigd om dit te 
delen met de desbetreffende medewerker. Als u ons helpt om van de situatie en uw visie daarop op de 
hoogte te zijn, kunnen wij reageren op uw klacht of opmerking en onze dienstverlening verbeteren. 

Daarbij hebben wij een klachtenreglement zoals is voorgeschreven in de Wet Kinderopvang. In het 
klachtenreglement staat beschreven hoe intern gehandeld wordt bij klachten en wat vervolgstappen 
zijn wanneer uw klacht onvoldoende is beantwoord.

Wij zijn 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.
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We hopen dat u door dit pedagogisch beleidsplan een indruk heeft gekregen van Kindercentra Puck&Co. 
Een organisatie die doet wat we zeggen en zeggen wat we doen, uw kind centraal stelt en het beste 
nastreeft voor haar medewerkers. 

Uw kind is van harte welkom! 

Ook staan wij open voor feedback, opmerkingen of vragen, bijvoorbeeld over dit pedagogisch 
beleidsplan. Het meest directe aanspreekpunt hiervoor is de pedagogisch medewerker of Locatiemanager 
van uw locatie, zij kan zorgen dat uw feedback of vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Tot slot 

Hartelijk dank voor uw interesse. Wij wensen u en uw 
kind(eren) een mooie tijd bij Kindercentra Puck&Co!
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Colofon
Schrijver Medewerker Kwaliteit&Pedagogiek Hilde de Waart
Concept en vormgeving Medewerker Communicatie Esmee Lucassen

Doelgroep Ouders, samenwerkingspartners en Kindercentra Puck&Co
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UW KIND STAAT BIJ ONS CENTRAAL 
PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN


