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Dit pedagogisch beleidsplan vormt één geheel met het pedagogisch werkplan dat per vestiging is
opgesteld en op onze website beschikbaar is. In dit beleidsplan vindt u onze uitgangspunten, in
het werkplan kunt u lezen hoe wij onze uitgangspunten vormgeven.
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Columbus ontdekt de wereld en zichzelf
Stap voor stap wandelt de kleine Columbus door zijn eigen wereld.
Hij is nog maar klein, maar kan al zoveel! Hij leert de wereld om zich
heen kennen omdat hij zo nieuwsgierig is. Maar ook omdat de
mensen om hem heen ervoor zorgen dat hij veilig kennis kan maken
met zijn omgeving, vanuit een gevoel van vertrouwen en
geborgenheid. Stap voor stap gaat Columbus op ontdekkingsreis.

Christoffel Columbus, de
bekende ontdekkingsreiziger, is
de inspiratiebron geweest voor
onze naam: ontdekken,
nieuwsgierig zijn, grenzen
willen verkennen én af en toe
overschrijden.

Inleiding
Wij zien kinderen als kleine wereldontdekkers. Gaandeweg zullen zij, afhankelijk van hun leeftijd,
interesses en ontwikkelingsniveau, zichzelf ontplooien en de wereld om zich heen gaan
ontdekken. De reis slaagt alleen in een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving, waarin het
kind zich geborgen voelt. In dit pedagogisch beleidsplan kunt u lezen
hoe wij daarvoor zorgen. Allereerst wordt kort onze organisatie
beschreven. Daarna benoemen wij de vier opvoedingsdoelen die
Dit pedagogisch beleidsplan
onze organisatie nastreeft. Vervolgens beschrijven wij onze visie op
vertelt wat we doen en
kinderen en opvoeden en de uitgangspunten bij ons dagelijks
waarom. Op iedere vestiging is
handelen. De meeste van onze medewerkers zijn vrouw, een enkeling
er ook nog een pedagogisch
man. Daarom gebruiken we in de tekst vooral de vrouwelijke vorm,
werkplan. Hierin zijn onze
maar er kan net zo goed 'hij' in plaats van 'zij', of 'pedagogisch
medewerkster' in plaats van 'pedagogisch medewerker' worden
ideeën vertaald naar de
gelezen. Tenslotte worden een aantal wettelijke zaken besproken.
dagelijkse praktijk.
Dit document helpt (aanstaande) ouders bij het maken van de keuze
voor onze kinderopvang. Past onze opvang bij uw opvoeding en
ideeën?
Ouders die al gebruik maken van onze kinderopvang kunnen dit pedagogisch beleidsplan
gebruiken om ons werk te toetsen: doen we wat we zeggen?

Over Columbus Junior
Missie
Columbus Junior neemt kinderen mee op ontdekkingsreis door de
wereld. In hun rol als medeopvoeders dagen onze pedagogisch
medewerkers kinderen uit en ondersteunen hen om in elke leeftijdsfase
nieuwe aspecten te ontdekken. Zo ontwikkelen zij zich tot evenwichtige
personen die hun eigen talenten onderkennen en benutten,
overeenkomstig hun eigen capaciteiten en mogelijkheden.

Onze pedagogisch
medewerkers zijn het
fundament van onze
kinderopvang. Zij geven de
kinderen elke dag de
liefdevolle begeleiding die zij
verdienen.

Visie
➢ Wij laten kinderen de wereld ontdekken met behulp van een
breed activiteitenaanbod en voldoende ontwikkelingsmateriaal, onder liefdevolle begeleiding
van onze pedagogisch medewerkers.
➢ Wij zorgen ervoor dat kinderen, ouders en medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen.
De ‘wij-cultuur’ binnen onze organisatie is voor ons zeer waardevol. Door de ‘platte’
organisatiestructuur zijn de lijnen kort, contacten snel gelegd en zaken snel geregeld.
➢ Wij laten kinderen de wereld ontdekken, maar zorgen er tevens voor dat we ook zelf blijven
ontdekken en ontwikkelen. We anticiperen op (nieuwe) ontwikkelingen in de sector en
investeren in onze medewerkers, zodat ook zij zichzelf blijven ontdekken en ontwikkelen.
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Onze vestigingen
In onze kindercentra worden kinderen van 0-13 jaar in één gebouw
Een dag op één van onze
opgevangen. Daarnaast kennen wij de kinderdagopvang (KDO) waar
vestigingen is een leerzame
enkel kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen en buitenschoolse
ervaring voor kinderen: ze
opvang (BSO) voor kinderen van 4-13 jaar. Naast algemene BSO’s
kunnen sociale ervaringen
kent Columbus Junior ook thema BSO’s te weten:
opdoen, vriendschappen
1) Huiskamer BSO: Net zoals thuis. Kinderen kunnen hier spelletjes
sluiten, kennismaken met
spelen aan tafel, of iets knutselen of bakken.
normen en waarden.
2) Sport en avontuur BSO: Hier krijgen kinderen verschillende
activiteiten zoals hockey, voetbal en speurtochten aangeboden.
3) Natuur en techniek BSO: Voor de echte natuurliefhebbers en uitvinders.
Hier verzorgen we samen dieren, we halen een fiets uit elkaar, of bouwen een hut.
Op elke BSO hebben kinderen altijd de vrijheid om een activiteit te doen die aansluit op de wens
van de kinderen. Knutselen op de sport en avontuur BSO kan dus ook, als de kinderen dit willen.
Als het weer het toelaat, stimuleren wij het buitenspelen.
Tenslotte bieden wij op een aantal vestigingen peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar.
Ook worden op een aantal vestigingen kinderen met een VVE indicatie opgevangen. In het
pedagogisch werkplan van de vestiging waar VVE wordt aangeboden, wordt de werkwijze verder
toegelicht.
In de werkplannen staat beschreven welke opvang op de vestiging aangeboden wordt.
Op al onze vestigingen behoort afname van extra dagdelen, verlengde opvang en flexibele
opvang tot de mogelijkheden. In het geval van afname van een extra dagdeel of ruiling van een
dagdeel, spannen medewerkers zich in om het kind in zijn vaste stamgroep te plaatsen. Dit kan
echter niet worden gegarandeerd.

Onze opvoedingsdoelen en uitgangspunten
Opvoedingsdoelen
De invulling van onze opvang is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen geformuleerd door
Professor Marianne Riksen-Walraven1. Zij was de eerste hoogleraar Pedagogiek voor de
kinderopvang en heeft deze doelen opgesteld aan de hand van wat een kind in de eerste jaren
nodig heeft voor zijn welzijn en ontwikkeling. Deze basisdoelen maken onderdeel uit van de Wet
Kinderopvang.
De pedagogische opvoedingsdoelen zijn:
➢ Het bieden van een gevoel van fysieke en emotionele veiligheid;
➢ Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie;
➢ Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;
➢ Socialisatie en het eigen maken van waarden en normen.
Uitgangspunten
Onze visie willen wij natuurlijk tot uiting brengen in de praktijk. Daarom hebben wij onze visie
omgezet in zeven praktische uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden gedragen door alle
pedagogisch medewerkers en vormen de basis voor ons dagelijks handelen:
➢ Net als thuis; veilig en vertrouwd: Opvang in huiselijke sfeer waar kinderen zich prettig
voelen;
➢ Het kind staat voorop en ieder kind is welkom: Ieder kind moet zich prettig kunnen voelen bij
de opvang;
➢ Door de ogen van het kind kijken: Vanuit het perspectief van het kind kijken;
➢ Regisseer de dag: Flexibel inspelen op gebeurtenissen die plaatsvinden op een dag;
➢ De buitenwereld binnen halen: Gedoseerd kinderen kennis laten maken met de wereld
buiten;
➢ De groep als inspiratiebron: Kinderen leren van elkaar, delen ervaringen en hebben plezier
met elkaar;
1 Riksen-Walraven

(2004)
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➢ De pedagogisch medewerker als inspiratiebron: Vanuit een voorbeeldrol omgaan met
kinderen.

Het bieden van een gevoel van fysieke en emotionele veiligheid
Een kind moet zich veilig en geborgen voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het
daarom belangrijk om een huiselijke sfeer te scheppen waarin een kind zich vertrouwd en
gewaardeerd voelt. Alleen dan zal een kind gaan ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen en zich
spelenderwijs ontwikkelen
Stam-/ basisgroep
Binnen onze kinderdagopvang wordt gebruik gemaakt van stamgroepen en bij de buitenschoolse
opvang kennen we basisgroepen. Dit versterkt het gevoel van herkenbaarheid en emotionele
veiligheid voor de kinderen. De verschillende stam-/ basisgroepen zijn huiselijk ingericht en het
materiaal en meubilair zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van de kinderen in die groep.
Kinderen volgen in hun stam-/ basisgroep een dagritme en komen gedurende de dag dezelfde
volwassenen en kinderen tegen.
Afhankelijk van de omvang van de kinderopvang, de kinderdagopvang
Ons uitgangspunt: de opvang
of de buitenschoolse opvang, zijn er voor bepaalde leeftijdsgroepen één
is net als thuis; veilig en
of meerdere stam-/basisgroepen beschikbaar. De beschikbare
vertrouwd.
leeftijdsgroepen op een vestiging staan vermeld in het pedagogisch
werkplan.
Bij de indeling van de groepen wordt erop gelet dat het individuele kind voldoende aansluiting
vindt bij leeftijdsgenootjes en dat de samenstelling van de groep recht doet aan het
ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen zitten in een stam-/ basisgroep van 9:00 tot 12:30 uur
en van 13:30 tot 17:00 uur. Op minder drukke momenten/dagdelen is het mogelijk dat
stamgroepen worden samengevoegd. Uiteraard zorgen wij dan voor een bekend pedagogisch
medewerker voor alle kinderen uit deze samengestelde groep en voldoende individuele aandacht
voor ieder kind.
Voor nul-jarigen geldt het criterium dat er maximaal 2 vaste gezichten mogen zijn. Er werkt
altijd minimaal één vast gezicht op de groep. Er kunnen dus meer pedagogisch medewerkers,
al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de ‘vaste’ gezichten. De vaste
gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau.
Binnen de stam-/ basisgroep worden de kinderen door de pedagogisch
medewerkers gestimuleerd om zelf te kiezen wat ze willen doen. Wel zorgen
wij ervoor dat er een inspirerend, leuk en afwisselend aanbod van spel,
Speelgoed en activiteiten is. Wij hanteren hierbij een duidelijke structuur in
de dag; er zijn vaste ritmes en rituelen die de kinderen vertrouwen en veiligheid bieden. Juist
vanuit die structuur kunnen we flexibel inspelen op actuele gebeurtenissen van die dag. Zo eten
en drinken we bijvoorbeeld op vaste tijden, maar kunnen we af en toe ook besluiten om eens
lekker buiten te gaan picknicken: kleed op de grond en boterhammen uit het vuistje eten! Een
ander voorbeeld is wanneer het begint te sneeuwen als we aan het knutselen zijn voor het
thema ‘kerst’. Op zo’n moment laten we ons knutselwerk liggen en gaan, dik ingepakt, met zijn
allen van de sneeuw genieten! Er wordt ingespeeld op de ervaringen die kinderen op kunnen
doen in de dagelijkse praktijk. De kinderen leren van wat er gebeurt in hun omgeving door te
ervaren. De basis blijft echter gestructureerd, zodat het kind weet wat hij kan verwachten.

Ons uitgangspunt:
regisseer de dag.

Wennen en afscheid nemen
Wanneer wij een nieuw kind verwelkomen in onze opvang, bieden wij een gewenningsperiode aan.
Een nieuwe omgeving is natuurlijk even wennen voor kinderen. Zij moeten zich vertrouwd en thuis
gaan voelen bij ons. Voor het kind start op de opvang kan het kind een aantal
uurtjes
komen voor proefopvang. Wij vinden het belangrijk dat zowel de ouders
Ons uitgangspunt: het
als
het
kind
een vertrouwensband opbouwen met de pedagogisch medewerkers
kind staat voorop en
en
zo
kunnen
ervaren of het klikt. De gewenningsperiode varieert per kind. Daarom
ieder kind is welkom.
geven de pedagogisch medewerkers ieder kind de tijd en ruimte die het nodig heeft
om te wennen aan de kinderopvang of een nieuwe groep. Dit alles gebeurt in nauw
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overleg met de ouders.
Afscheid nemen is voor sommige kinderen moeilijk, vooral als zij nog niet
zo lang bij ons komen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de ouder kort
en duidelijk afscheid neemt. Het kind weet dan dat de ouder weg is en hem
later weer komt ophalen.

Ons uitgangspunt: door de
ogen van het kind kijken.

Tenslotte werken zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers met
dezelfde kinderen. Ook de pedagogisch medewerkers die invallen bij ziekte of vakantie zijn
bekend voor de kinderen. Dit biedt emotionele veiligheid en bescherming.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt beschreven hoe de fysieke veiligheid van de
kinderen wordt gewaarborgd. Onderwerpen die hierin aanbod komen zijn o.a. de voornaamste
risico’s, grensoverschrijdend gedrag, vierogenprincipe en inzet EHBO’ers. Dit beleid is per
vestiging gespecificeerd naar de praktijksituatie.
Vaccinatie
Helaas komt mazelen in Nederland nog steeds voor, ook in de kinderopvang. Mazelen is een
zeer besmettelijke ziekte die een dodelijke afloop kan hebben. Daarom is de ziekte opgenomen
in het Rijksvaccinatieprogramma. Columbus Junior wil op een zo veilig mogelijke manier
kinderopvang bieden voor kinderen én medewerkers. Daarom hanteren wij een
vaccinatieverplichting voor mazelen.
Nederlandse kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma worden tegen
mazelen ingeënt als zij veertien maanden oud zijn en nogmaals in hun tiende levensjaar.
Zij krijgen dan het BMR-vaccin. Dit vaccin beschermt tegen bof, mazelen en rodehond.
Ouders kunnen hun baby al bij Columbus Junior brengen vanaf het moment dat het drie
maanden oud is. Dit betekent dat baby’s 11 maanden lang onbeschermd naar de opvang
gaan. Een niet gevaccineerde medewerker of kind vormt een risico voor deze kwetsbare
groep jonge kinderen.
Ouders/verzorgers vragen wij het vaccinatiebewijs van hun kind(eren) te laten zien aan
één van de medewerkers op de groep met 14 maanden en 9 jaar. Dit wordt genoteerd
in het kinddossier.
De vaccinatieplicht voor BMR geldt voor alle kinderen van 14 maanden en ouder,
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hiermee verkleinen wij de kans zoveel mogelijk
dat nog niet gevaccineerde kinderen door een ander kind besmet worden.
Uiteraard is Columbus Junior er voorstander van dat kinderen het volledige
Rijksvaccinatieprogramma doorlopen. Wij vragen ouders of het kind het
rijksvaccinatieprogramma volgt. Zo hebben we bij een uitbraak van een andere ziekte
in beeld welke kinderen beschermd zijn en welke niet.

Het ontwikkelen van persoonlijke competenties
Hiermee wordt bedoeld dat het kind bij ons de kans krijgt om vaardigheden te leren en
persoonskenmerken te ontwikkelen zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit.
Hierdoor leert het kind bij ons allerhande problemen flexibel op te lossen en zich aan te
passen aan een veranderende omgeving.
Onze pedagogisch medewerkers stimuleren alle kinderen om zoveel mogelijk ervaringen op te
doen. Zij bieden de kinderen uitdagende spelmaterialen en activiteiten aan en vragen hen ook
wat zij zelf willen doen en leuk vinden. Hierbij kijken en luisteren de pedagogisch medewerkers
goed naar het kind om te zien waar het aan toe is. Zij helpen de kinderen gedurende de dag
door complimentjes te geven, geduld te hebben en af en toe een spreekwoordelijk duwtje in de
rug te geven. De kinderen worden gestimuleerd om nieuwe dingen eerst zelf te proberen; zo
kunnen kinderen ontdekken wat voor hen nog onbereikbaar lijkt.
De wereld buiten Columbus Junior is vele malen groter en
Ons uitgangspunt: de
onbekender dan de wereld binnen de opvanglocatie.
buitenwereld binnenhalen.
Die buitenwereld is zo divers dat wij vinden dat die gedoseerd
naar binnen moet worden gehaald.
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Zo kan het kind de wereld daarbuiten stapsgewijs verkennen en zichzelf ontplooien. Wij gaan
bijvoorbeeld met de kinderen naar de bibliotheek om boeken en films te halen. Als we koekjes
willen bakken, wandelen we met de kinderen naar de winkel om de boodschappen hiervoor te
doen. Moet een kind naar de dokter? Dan halen we een boekje uit de kast over een bezoek aan
de dokter en lezen hier gezamenlijk uit. Allemaal activiteiten die bijdragen aan een optimale
persoonlijke ontplooiing.
Buiten spelen vinden wij ook belangrijk. Buiten leert het kind op een nieuwe manier omgaan met
risico’s en grenzen en respectvol omgaan met de natuur. Daarnaast kan het kind zich buiten
creatief, motorisch, sensorisch en sociaal ontwikkelen. Kinderen vinden
het bijvoorbeeld heerlijk om door de regen te stappen en met zand te
Ons uitgangspunt: de
spelen. Binnen veilige grenzen kunnen de kinderen bij ons ook buiten
groep als inspiratiebron.
volop ontdekken, de zintuigen prikkelen en fantasie ontwikkelen.
Regelmatig trekken wij er daarom met de kinderen op uit om vervolgens
terug te komen met de grote schatten van Moeder Natuur: bladeren,
nootjes, kastanjes en nog veel meer.
Tenslotte wordt ieder kind bij ons met respect behandeld en serieus genomen. Ook leren we het
kind respect te hebben voor anderen, ongeacht geslacht, leeftijd of (culturele) achtergrond.
Kinderen die Nederlands als tweede taal hebben, oefenen extra met de pedagogisch
medewerkers in het benoemen van dingen of luisteren naar verhaaltjes. Ieder kind wordt gezien
en krijgt de kans om zijn persoonlijke competenties optimaal te ontwikkelen.
Kinderen met speciale zorg behoefte
Ook kinderen met een speciale zorg behoefte zijn welkom bij Columbus Junior. Zoals kinderen
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, kinderen met een ontwikkelingsachterstand,
kinderen met een allergie of chronische ziekte, waarbij medische handelingen zijn vereist. Hierbij
is het uitgangspunt dat het betreffende kind moet kunnen functioneren in de gewone groep,
waarbij de pedagogisch medewerkers de zorg en begeleiding die nodig is kunnen bieden.
Er zijn geen extra voorzieningen of aanpassingen in de groepen aanwezig. In overleg met de
ouders zal worden bepaald of het kind in de groep kan functioneren en zich voldoende kan
ontwikkelen. Tijdens de periode van opvang blijft het overleg met de ouders van groot belang.
Ingrijpende gebeurtenissen
Sommige gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op kinderen. Hierbij kan gedacht
worden aan gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sterfgeval, ziekte, verhuizing, ongeluk of
trauma, maar ook een blijde gebeurtenis als de geboorte van een broertje of zusje. Ieder kind
reageert hier op een andere manier op. Dit kan liggen aan de ontwikkelingsfase waarin een kind
zich bevindt. Bij sommige kinderen heeft een ingrijpende gebeurtenis effect op het gedrag of zelfs
op de ontwikkeling.
Het is van belang dat er op een liefdevolle manier op het kind
Sociale ontwikkeling houdt in
wordt gereageerd en goede begeleiding wordt ingezet. De
kinderen worden goed geobserveerd tijdens of na een ingrijpende
dat een kind leert omgaan met
gebeurtenis en is er extra aandacht voor het kind. Het is belangrijk
andere kinderen en
om een stabiele situatie voor het kind te creëren. Hierbij is een
volwassenen, maar ook dat het
nauw contact met de ouders van groot belang. Daarnaast wordt
kind leert van anderen.
ingegaan op de behoefte van het kind.
Het is van belang dat het kind zoveel mogelijk “op een normale”
manier meedraait in de groep. Kinderen verwerken hun belevenissen en ervaringen door spel.
Als een kind er behoefte aan heeft wordt het getroost of wordt ermee gepraat. Hierbij kan gebruik
worden gemaakt van materiaal zoals puzzels of boekjes die de gebeurtenis kunnen beschrijven.
Hierbij wordt gestimuleerd dat het kind zijn gevoelens en emoties uit en benoemt wat hij ervaart.
Als er daadwerkelijk sprake is van blijvende gedragsveranderingen of veranderingen in de
ontwikkeling van het kind wordt in overleg met de ouders, externe hulp ingeschakeld.
Troosten en aanhankelijkheid
De pedagogisch medewerkers gaan in op de behoefte van het kind, ook als het gaat om
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aanhankelijkheid. Kinderen geven zelf de grenzen aan, zowel naar de pedagogisch medewerkers
als naar de andere kinderen en volwassenen. Als een kind aangeeft dat het geknuffeld of getroost
wil worden, wordt hierop ingegaan door de pedagogisch medewerker. Het kind mag even op schoot
of naast de pedagogisch medewerker zitten. Er wordt naar gestreefd dat het kind zo snel mogelijk
weer op zichzelf is, zodat de zelfredzaamheid zo goed mogelijk gestimuleerd wordt.
De persoonlijke ruimte van het kind wordt ten alle tijden gerespecteerd.

Het ontwikkelen van sociale competenties
Het aanleren van sociaal gedrag is voor alle kinderen essentieel om zich staande te houden in
de samenleving. Kinderen leren bij ons om met anderen samen te spelen en samen te werken,
relaties aan te gaan en vriendschappen te sluiten. Een voorwaarde hiervoor is dat het kind leert
om zich te verplaatsen in een ander.
Het gebruik van stamgroepen bevordert de ontwikkeling van sociale competenties, onder andere
omdat kinderen binnen een vaste groep samen kunnen werken, zich leren verplaatsen in de
ander en samen oplossingen zoeken voor problemen. De saamhorigheid in de stamgroep
bevorderen we door de kinderen elkaar te laten helpen en troosten als dat nodig is. Als een kind
hulp nodig heeft bij het aantrekken van de jas, stimuleren wij een ouder kind om hierbij te helpen.
Vraagt een kind om aandacht van een pedagogisch medewerker, terwijl zij nog met een ander
kind bezig is? Dan legt zij uit dat ze nu nog even bezig is, maar daarna wel tijd heeft. Kinderen
leren zo rekening te houden met elkaar.
Kinderen ontwikkelen hun sociale competentie ook door in de groep te praten over individueel of
gezamenlijk meegemaakte gebeurtenissen. Zo leren zij van elkaar, delen ervaringen en hebben
plezier met elkaar.
Tenslotte praten de pedagogisch medewerkers met de kinderen over eigen gevoelens en die van
anderen. Zo wordt het vermogen van kinderen om zich in anderen te verplaatsen groter en leren
ze om eigen gevoelens te benoemen en te uiten. Kleine kinderen zijn erg lichaamsgericht.
Lichaamstaal is het belangrijkste communicatiemiddel, zeker zolang ze nog moeilijk praten.
Pedagogisch medewerkers zijn hier alert op en zullen de taal van ieder kind proberen te
begrijpen. Dit gaat in overleg met de ouders.
De pedagogisch medewerkers organiseren groepsactiviteiten en dragen daarbij zorg voor
onderling contact tussen kinderen, zodat zij van elkaar kunnen leren. Het individuele kind wordt
hierbij niet uit het oog verloren. Ieder kind krijgt de aandacht die het verdient. Ook weet een
pedagogisch medewerker met regelmaat tijd te vinden om met één of twee kinderen apart een
spelletje te doen, het voor te lezen of lekker te knuffelen. Ook deze individuele aandacht
bevordert de sociale competentie.

Socialisatie en het eigen maken van waarden en normen
Om aan een optimale
ontwikkeling bij te
dragen, is onze inrichting
gericht op kinderen. Zo
staat het speelgoed op
oog- en reikhoogte van
het kind, zodat zij het zelf
kunnen pakken.

Een kind krijgt bij ons de kans om zich waarden en normen eigen te
maken. Dit stelt hem in staat goed te functioneren in de directe omgeving
en in de maatschappij. Een kind kan bij ons leren wat wel en niet mag en
hoe hij zichzelf moet gedragen. Wij willen graag dat kinderen bij ons
opgroeien tot mensen die wat voor elkaar over hebben, die trouw zijn aan
elkaar en aan een gegeven woord.
Vanuit positieve waarden en normen proberen wij de kinderen klaar te
stomen voor de maatschappij. Hierbij respecteren wij de individuele
ontplooiing van het kind. Regelmatig hebben wij hierover overleg met de
ouders, bijvoorbeeld tijdens het halen of brengen.

De pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke voorbeeldrol in zichtbaar maken van onze
normen en waarden. Zij zijn zich bewust van deze rol. Bij de baby’s en peuters zit dit vooral in de
omgang met hen en met andere pedagogisch medewerkers onderling. Bij de wat oudere
kinderen leggen zij ook uit waarom zij iets doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Ook praten ze
met hen over het nieuws, over de dingen die in de samenleving gebeuren en bijvoorbeeld over
pesten. Zo leren alle kinderen hoe we met elkaar om gaan en wat wel en niet geaccepteerd
gedrag is.
Pedagogisch beleidsplan Columbus Junior, oktober 2019

8

Tussen spelende kinderen ontstaan soms conflicten die aanleiding kunnen geven tot ruzie.
Dit hoort erbij. Kinderen leren hiervan hoe ze om kunnen gaan met belangen en wensen van
andere kinderen. Wij geven kinderen de kans om onder ons toeziend oog het conflict onderling
op te lossen, op een manier waar beide kinderen tevreden mee zijn. Een kind leert zo dat een
verschil van mening niet erg is en dat een ruzie kan worden opgelost door met elkaar in gesprek
te gaan. Ruzie en conflicten zien wij als natuurlijke middelen om de socialisatie van kinderen te
bevorderen.

De ontwikkeling van het kind
Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is spelen essentieel. Tijdens het spelen maken de
kinderen kennis met de wereld en ontdekken zij hoe deze in elkaar zit. Daarnaast ontdekken
kinderen door te spelen ook hun eigen mogelijkheden en grenzen. Kinderen doen tijdens het
spelen nieuwe ervaringen op verschillende gebieden op. Spelen is leren.
De zintuigen
Door te zien, horen, voelen, tasten, ruiken en proeven ontdekt en ervaart
een baby, peuter of kleuter de mensen en dingen om zich heen. Voor een
baby is spelen vooral bewegen en rondkijken. Daarom gebaren, praten en
zingen onze pedagogisch medewerkers veel naar baby’s. Ook wordt er veel
geknuffeld en gewiegd om de zintuigen te prikkelen. Een peuter wordt
regelmatig verbaal en non-verbaal aangemoedigd om iets goed te bekijken,
te voelen of ergens naar te luisteren.

Ons uitgangspunt: de
pedagogisch medewerker
als inspiratiebron.

Grove en fijne motoriek
Tussen nul en vier jaar ontwikkelt een kind veel van zijn grove en fijne motorische vaardigheden.
De grove motoriek stimuleren wij onder andere door kinderen te laten rennen, rollen en kruipen.
Fijne motoriek wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld met de kinderen te knippen, plakken en
kleuren.
Belangrijk voor het leren praten is de mondmotoriek. Deze stimuleren de pedagogisch
medewerkers onder andere door gekke gezichten te trekken en verschillende geluiden met de
mond te maken.
Cognitie
Cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het verstandelijke vermogen, zoals geheugen,
aandacht en taalontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling wordt op allerlei manieren gestimuleerd
door de pedagogisch medewerkers. Bijvoorbeeld door te praten over dagelijkse situaties en
gebeurtenissen, door rituelen uit te leggen en door spelletjes te doen.
Daarnaast is voldoende beweging van groot belang voor de ontwikkeling van de cognitie. Door
voldoende beweging worden de hersenen geprikkeld. Dit heeft onder andere een positief effect
op het geheugen en de leerprestaties van het kind. De pedagogisch medewerkers zijn zich
bewust van deze positieve effecten van bewegen en stimuleren alle kinderen om op een
ontspannende manier voldoende te bewegen.
Fantasie en werkelijkheid
Kinderen leren het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Kinderen denken nog niet in logische
verbanden. Dit leren zij aan de hand van ervaringen. Al kijkend, voelend, proevend en tastend
laten wij ze ervaren dat dingen verschillend zijn. Met behulp van spel en spelmaterialen
stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van het denken en het onderscheid
tussen fantasie en werkelijkheid.
Creativiteit
Wij vinden het belangrijk dat het kind bij ons leert om zich op verschillende manieren creatief te
uiten. Het kind kan zo emoties verwerken, energie kwijtraken en plezier hebben. Onze
pedagogisch medewerkers stimuleren creatieve uitingen. Zo zijn tekenen en knutselen
terugkerende activiteiten binnen de groepen.
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Lichaamsbesef en seksualiteit
Vanaf een paar maanden oud wordt een kind zich al bewust van het eigen lichaam. Het begint
met het ontdekken van de handjes en de voetjes en wat je ermee kunt doen. Later komen ook
andere lichaamsdelen aan bod. De verkenning van het eigen lichaam is natuurlijk heel onschuldig
maar het is wel belangrijk hoe we hiermee omgaan. De (seksuele) ontwikkeling bij kinderen kent
verschillende fasen.
➢ Baby’s zijn heel fysiek en verkennen zichzelf en de wereld via hun zintuigen.
Zij ontdekken vaak per toeval hun lichaam en daarmee ook de geslachtsorganen.
➢ Dreumesen van anderhalf jaar kunnen min of meer bewust hun lichaam onderzoeken.
Hierbij onderzoeken zij ook hun geslachtsdelen. Die aanraking ervaren ze als prettig.
➢ Peuters ontdekken het verschil tussen jongens en meisjes. Ook stellen zij de eerste
vragen over seksualiteit.
➢ Kleuters spelen fantasiespel als ‘doktertje’ en verkennen zo seksualiteit.
➢ Zesjarigen worden wat introverter en vaak wat preutser.
➢ Vanaf groep 5 worden kinderen steeds zelfstandiger en willen zij bovendien meedoen met
de groep.
➢ Rond tien jaar begint gemiddeld de prepuberteit.
In alle fasen geldt dat wij kinderen leren dat het eigen lichaam privéterrein is en dat anderen dat
moeten respecteren. Als kinderen nieuwsgierig worden naar hun lichaam of dat van anderen
wordt daar normaal mee om gegaan. Als kinderen de verschillen tussen jongens en meisjes gaan
opmerken, bijvoorbeeld tijdens een toiletbezoek, worden deze verschillen benoemd door de
pedagogisch medewerker.

Ouderbetrokkenheid
Het is de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers om ouders op de hoogte te
houden hoe het kind zich ontwikkelt bij ons en hoe wij werken om de ontwikkeling van het kind te
stimuleren.
Het is belangrijk dat de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers effectief
verloopt. Wij als kinderopvangorganisatie streven ernaar een zo optimaal mogelijke relatie op te
bouwen met elke ouder. Een open houding, uitspreken van verwachtingen en respect zijn hierbij
sleutelwoorden.
Wij verwachten van ouders dat ze open zijn over de ontwikkeling van hun kind en de thuissituatie
zodat we zo goed mogelijk kunnen samenwerken en in kunnen spelen op wat belangrijk is voor het
kind.
Meeleven
Hieronder verstaan we de interesse van ouders in de ontwikkeling en de belevenissen van het kind
en de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen pedagogisch medewerkers en ouders.
Activiteiten die hierbij passen zijn; een themabijeenkomst, maar ook de contacten bij halen en
brengen en de individuele gesprekken.

Ouderparticipatie
We spreken van ouderparticipatie als ouders actief deel willen nemen aan de activiteiten binnen
de opvang.
Meedoen
Er zijn ook ouders die het leuk en zinvol vinden om iets te doen voor of met het kind en de groep.
Zij willen graag meehelpen met activiteiten, hand- en spandiensten verlenen, knutselen, of mee
gaan met uitstapjes. Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders ook op deze manier bij
de kinderopvang en de kinderen betrokken zijn.
Meedenken en meebeslissen
Hierbij gaat het om ouders die een adviserende inbreng hebben in de ontwikkelingen op het
gebied van organisatie en beleid van de kinderopvang. Er valt dan te denken aan de
oudercommissie of ouderpanel. Voor hoe er op de verschillende vestigingen invulling wordt
gegeven aan ouderparticipatie verwijzen we u naar het pedagogisch werkplan.
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Signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen
Om de ontwikkeling van het kind nauwlettend te volgen en documenteren, gebruiken wij het
kindvolgsysteem van SLO/ Kijk op Ontwikkeling/ Zo doe, praat en beweeg ik en CITO. Ieder
kind op de kinderdagopvang wordt om de negen maanden geobserveerd door een pedagogisch
medewerker. De pedagogisch medewerker observeert het kind en
vult het kindvolgformulier in. Deze wordt bewaard in het
Ieder kind doorloopt elk
kinddossier op de vestiging. Aan de hand van de observatie wordt
ontwikkelingsgebied
bepaald waar extra aandacht aan moet worden besteed bij het
verschillend
en in een eigen
kind. Daarna voert de mentor een terugkoppelingsgesprek met de
tempo:
ieder
kind is uniek.
ouders van het kind in de vorm van een 10 minutengesprek.
Wij bieden ieder kind de
Voor de BSO kinderen geldt dat zij gevolgd worden door de
pedagogisch medewerkers op de groep. Wanneer er door een
mogelijkheid zich in zijn
van de pedagogisch medewerkers iets wordt gezien in gedrag
eigen tempo te ontwikkelen.
of ontwikkeling van een kind wordt dit besproken met de mentor.
Op de vestiging vindt regelmatig een kindbespreking plaats,
waarin de medewerkers van een team gezamenlijk de ontwikkeling van de kinderen bespreken.
De pedagogisch medewerker wordt ondersteund door een jeugdverpleegkundige van de GGD.
Ieder half jaar bezoekt zij de vestigingen. Zij informeert de medewerkers over de nieuwste
richtlijnen en bespreekt indien nodig de ontwikkeling van de kinderen. Bij acute bijzonderheden in
de ontwikkeling kan de jeugdverpleegkundige op elk gewenst moment worden ingeschakeld.
Pedagogisch medewerkers hebben tevens de mogelijkheid een beroep te doen op de pedagoog
werkzaam in de organisatie.
Ouders worden minimaal een keer per jaar uitgenodigd om in een 10-minutengesprek met de
mentor te praten over de ontwikkeling van het kind aan de hand van de waarnemingen en het
kindvolgsysteem.
Op de BSO kan het kind ook betrokken worden bij het 10-minutengesprek. Wanneer het gesprek
met alleen het kind plaatsvindt, gaat er een verslag van het 10-minutengesprek naar de ouders.
Wanneer er aan de hand van het kindvolgsysteem bijzonderheden worden ontdekt in de
ontwikkeling van kinderen, zal dit uiteraard direct besproken worden met de ouders. Indien nodig
zal de teamleider of mentor de ouders indien noodzakelijk doorverwijzen naar de juiste instantie.
Een professionele instantie kan de ouders ondersteunen bij het vinden van een oplossing.
Wanneer het kind vier wordt, vindt er een overdracht plaats van de kinderdagopvang naar
zowel de basisschool als de BSO. Het overdrachtsformulier wordt hiervoor gebruikt. Indien
gewenst door de mentor en de school zal er een fysieke overdracht plaatsvinden.
Mentorschap
De mentor is een pedagogisch medewerker op de groep van uw kind die het aanspreekpunt is
voor de ouder en het kind. Bij de start van de opvang worden de ouders en het kind geïnformeerd
over wie de mentor van het kind is. Alle pedagogisch medewerkers volgen uiteraard de
ontwikkeling van uw kind, maar de mentor is degene die dit bijhoudt in het kindvolgsysteem en de
10-minutengesprekken met u voert. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met het
kind zal het kind zich emotioneel veilig voelen op de kinderopvang. Mentorgesprekken in de BSO
vinden plaats indien nodig of gewenst. Hierbij speelt het kind zelf een grote rol.
Bij het overgaan naar een andere groep, bijvoorbeeld de overstap van KDO naar BSO, zal er
een nieuwe mentor worden toegewezen. Ook wanneer er om organisatorische redenen een
roosterwisseling plaatsvindt, kan het zijn dat er een nieuwe mentor wordt toegewezen. Op deze
manier dragen wij er zorg voor dat de mentor het kind voldoende ziet op de groep.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Binnen onze kinderopvangorganisatie vinden wij het belangrijk om oog en aandacht te hebben
voor de veiligheid van ieder kind. Indien nodig worden risicosignalen die kunnen duiden op
huiselijk geweld en/of kindermishandeling door de pedagogisch medewerkers gesignaleerd,
gedocumenteerd en met ouders besproken. Hiertoe werken wij met de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling, die speciaal voor de kinderopvang is ontwikkeld. De meldcode is op te
vragen bij de teamleiders en te vinden op onze website.
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Beroepskracht-kindratio en veiligheid
De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers
en het aantal aanwezige kinderen in een groep en is afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de
groep2. Ook verschilt de BKR tussen de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.
Op de KDO gelden de volgende regels:
➢ per pedagogisch medewerker maximaal 3 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar;
➢ per pedagogisch medewerker maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar;
➢ per pedagogisch medewerker maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
Op de BSO gelden de volgende regels:
➢ per pedagogisch medewerker maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar;
➢ per pedagogisch medewerker maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar;
➢ per pedagogisch medewerker maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar.
Bij een combinatie van leeftijdsopbouw binnen een groep wordt de BKR bepaald door een
berekening op basis van bovenstaande uitgangspunten. Hierin volgen
we de berekening op 1Ratio.nl
Wij nodigen zowel nieuwe
Bij de berekening van de BKR kan een beroepskracht-in-opleiding of
ouders, als ouders wiens
stagiair gedeeltelijk of geheel worden meegeteld. Het aandeel van het
kinderen wij reeds opvangen
aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt
van harte uit om op één van
ingezet is niet groter dan een derde van het personeelsbestand aan
pedagogisch medewerkers op de kinderopvang. Daarnaast kunnen
onze vestigingen te komen
beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires nog steeds boven-formatief
kijken en te ervaren hoe wij
worden ingezet, als extra ondersteuning. De voorwaarden waar een
liefdevol zorg dragen voor
beroepskracht-in-opleiding of stagiair aan moet voldoen om in te kunnen
alle kinderen.
worden gezet, staat omschreven in de CAO kinderopvang.
3-uursregeling
Op de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang kan gedurende korte tijd worden afgeweken
van de BKR. Bijvoorbeeld als een pedagogisch medewerker pauzeert. Dit zal nooit langer duren
dan de duur van de pauze. Ook aan het begin en het einde van de dag kan van de BKR worden
afgeweken. Dit alles met een maximum van drie uren per dag. Per vestiging staat in het
pedagogisch werkplan beschreven op welke momenten er wordt afgeweken van de BKR.
Afwijken van de BKR is nooit langer dan 1,5 uur aaneengesloten tenzij sprake is van pauze. Op
die momenten is een afwijking van maximaal 2 aaneengesloten uren.
Indien wordt afgeweken van de BKR, wordt de aanwezige pedagogisch medewerker zo mogelijk
ondersteund door een stagiaire of facilitair medewerker. Minstens de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten wordt ingezet. Indien er bij afwijking van de BKR slechts één beroepskracht
wordt ingezet, dan is er tenminste één andere volwassene in de kinderopvang aanwezig
(stagiaire, facilitair medewerker, technisch team of pauzerende collega).
Tenslotte is op elke vestiging een calamiteitenrooster aanwezig voor het geval er wel conform de
BKR gewerkt wordt, maar er slechts één pedagogisch medewerker in de kinderopvang aanwezig
is. Het rooster bevat de gegevens van medewerkers die op dat moment beschikbaar zijn en
gebeld kunnen worden bij een calamiteit. De medewerkers op het calamiteitenrooster kunnen
binnen 15 minuten op de vestiging aanwezig zijn.

Pedagogisch beleidsmedewerker & pedagogisch coach
Als kinderopvangorganisatie zijn wij constant bezig met het verbeteren van de pedagogische
kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers op
het aandachtsgebied. De taken van de pedagogisch beleidsmedewerker en de taken van de
pedagogisch coach worden bij Columbus Junior gescheiden en door verschillende personen
uitgevoerd. De inhoud van de functie staat omschreven in de CAO Kinderopvang. De
pedagogische coach fungeert Columbus Junior als spil tussen het pedagogische beleid en de
uitvoering hiervan.
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Privacyreglement
Informatie over het kind en zijn thuissituatie blijft binnen de kinderopvang en mag alleen worden
uitgewisseld tussen de medewerkers onderling als dat in het belang is van het kind. Dat wil
zeggen; wanneer we die informatie nodig hebben om goed voor het kind te kunnen zorgen.
Regels en afspraken rondom privacygevoelige gegevens zijn vastgelegd in de privacyverklaring.
Deze verklaring staat op de website.

Tot slot
Ziet u de kleine Columbus al gaan, stapje voor stapje? Het is een lange, maar vooral leuke,
spannende en inspirerende weg die hij gaat. Wij prijzen ons gelukkig en zijn er trots op dat we
betrokken mogen zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van zo veel kinderen. Wij vinden het een
eer dat ouders hun kleine wereldontdekkers voor een aantal dagdelen per week aan ons
toevertrouwen. Daarom doen wij ons uiterste best om aan dat vertrouwen tegemoet te komen.
Wij vertellen u graag persoonlijk nog veel meer over wat we doen en waarom we dat doen.

2 Regeling

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012; artikel 5 lid 7 en artikel 6 lid 3
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