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Vanaf 2010 verzorgt de Jagershof professionele kinderopvang. De medewerkers hebben inmiddels 
veel  ervaring opgebouwd met de verzorging en begeleiding van de jonge kinderen De Jagershof biedt 
opvang voor kinderen vanaf 8 weken t/m 12 jaar in hun Kinderopvang, dat gericht is  op de kinderen 
tot 4 jaar en de Buitenschoolse opvang  voor kinderen in de basisschoolleeft i jd.  
 
De Kinderopvang en de Buitenschoolse opvang van de Jagershof zi jn gehuisvest in  vier  geschakelde 
woningen aan de Diamantstoep 4 te Assen. 
 
De Kinderopvang is  een centrum ,  waar kinderen van 0-4 jaar zeven dagen per week kunnen 
verbl i jven. De professionele pedagogische medewerkers met een kindgerichte MBO- en HBO 
opleiding zorgen in een sfeervol le omgeving voor het kind. De kinderopvang is  voor veel  kinderen de 
eerste stap  buitenshuis.  De Jagershof vindt het belangri jk die kennismaking met een wereld buiten 
een vertrouwde gezin plezierig te laten verlopen. Aan een goed contact met ouders* hechten wij  van 
het kinderdagverbl i j f  dan ook veel  waarde. 
 
De Buitenschoolse opvang is  een voorziening voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  Na schoolt i jd ,  in het 
weekend en t i jdens schoolvakanties en marge dagen  vinden zi j  hier gezel l igheid en opvang in een 
huisel i jke sfeer en kunnen ze deelnemen aan al lerlei  activiteiten.  Enthousiaste MBO- of HBO 
opgeleide medewerkers begeleiden uw kind. 
Binnen de BSO is  een aparte groep voor kinderen van 7 jaar en ouder.  Het team van de Jagershof 
zorgt met veel  plezier voor de kinderen tot ze naar het voortgezet onderwijs gaan. 
In het pedagogisch beleidsplan voor de BSO wordt meer informatie beschreven. 
 
Wij  gaan er van uit  dat de Jagershof kinderopvang kan bieden aan ouders die: 
 

•  De zorg van hun kind wil len combineren met een baan of studie 
•  De zorg voor hun kind een deel  van de week wi l len delen met anderen ivm ziekte of andere 

problemen in het gezin 
•  Speelgelegenheid en kameraadjes zoeken voor hun kind 

 
In het pedagogisch beleidsplan informeren wij  stagiaires,  stage coördinatoren, ouders en andere 
belangstellenden te informeren over de gang van zaken bij  De Jagershof.  
Met dit  pedagogisch beleidsplan hopen wi j  u  a ls  ouder in  z icht  te  geven in  het  opvoedingskl imaat 
van de Jagershof te  geven 
Een werkwijze die moet leiden tot een plek waar kinderen het fijn vinden om te  verblijven en waaraan u als 
ouders uw kind met een gerust hart kunt toevertrouwen. 
 
 
*waar in deze gehele tekst het woord ouders staat leest u ouders/verzorgers. 
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1. EEN IMPRESSIE VAN DE JAGERSHOF 
 
De Jagershof zi jn een viertal  woningen verdeel  over twee twee-onder één kapwoningen die 
geschakeld zi jn dmv de garage. De centrale hal  bevindt zich in de middelste garage.  
U vind hier een royale binnenkomst die vanaf twee zi jden te benaderen is.   
Bi j  binnenkomst bevind zich in de rechter twee woningen de dagopvang. Als het volgt verdeeld: 
Beneden zi jn de baby’s gevestigd nl  de Jagertjes (  0-12 maand) en dreumesen de Ienies 12-24 
maand.  
Op de eerste verdieping hebben de peuters hun plekje nl  de Mini-Mollen en de Ui lt jes al lebei  2-4 
jaar.  
 
Aan de l inkerzi jde bevinden zich de Wolven de 7+ groep en het kantoor zich de op begane grond, 
tevens maken zi j  gebruik van de zolderruimtes van het rechter gebouw. De Mollen en Haviken 4-7 
jaar hebben hun eigen plekje op de eerste verdieping .  
 
In de hal  is  het een kleurenspel  van luizenzakken, waarin u voor de kleinsten en de BSO kinderen  
al le spul len kunt opbergen .  
 
Via de centrale hal  komen we op een grote speelplaats,  waar de kinderen zich naar hartenlust 
kunnen uit leven. 
Voor de baby’s hebben we een aparte omheinde speelplaats waar ze lekker kunnen spelen, kruipen, 
lopen enz.  en waar ze vei l ig z i jn voor de grote f ietsende, voetbal lende en spelende kinderen  
Voor de BSO kinderen en de grotere peuters is  er een kl im en klauter toestel  en er bevindt zich een 
hele grote schuur met daarin veel  speelgoed. 
Een zand en watertafel  maakt het compleet.    
 
Leren door te spelen 
 
De medewerkers van de Jagershof vinden het belangri jk dat de kinderen die de kinderopvang 
bezoeken, de mogel i jkheid kri jgen om vri j  te spelen met voldoende ruimte om zich heen.;  Door vri j  
te spelen ontdekken de kinderen hun eigen mogel i jkheden en verkennen ze de ruimte om zich heen. 
Zo ontdekken ze bi jvoorbeeld dat je zand door je handen kunt laten lopen, je kunt er een berg van 
maken, vermengt met water veranderd het in modder en kun je er weer andere dingen mee doen. 
Komt het zand in je oogjes,  dan doet het pi jn,   je handen voelt  het lekker.  Daarnaast bieden de 
pedagogische medewerkers gerichte activiteiten aan die de ontwikkel ing van het kind st imuleren.  
 
Plezier,  vei l igheid,  vertrouwen en ontwikkel ing sinds 2010. 
 
Bi j  de Jagershof staan vei l igheid,  vertrouwen ,  plezier en ontwikkel ing centraal .  De pedagogisch 
medewerkers nemen de t i jd voor elk kind. Ervaringen die een kind in de eerste jaren van zi jn leven 
opdoet en de manier waarop anderen het kind benaderen, z i jn van groot belang voor de 
ontwikkel ing van het kind tot een evenwichtige volwassenen, die met respect omgaat met zichzelf ,  
met anderen en omgeving 
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2. PEDAGOGISCHE VISIE EN UITGANGSPUNTEN 
 
De Jagershof heeft als  doel  een pedagogisch verantwoorde opvang, verzorging en begeleiding 
bieden aan kinderen t i jdens de afwezigheid van hun ouders.  Daarbi j  staan plezier,  vei l igheid,  
vertrouwen en ontwikkel ing centraal .  De pedagogisch medewerkers van de Jagershof nemen de t i jd 
voor iedere kind. Zi jn gaan ervan uit  dat aandacht voor elk kind belangri jk is  om zich te kunne 
ontwikkelen. Zi j  luisteren naar de kinderen en st imuleren om zelf  de eigen mogel i jkheden en 
onmogeli jkheden te ontdekken. Met respect voor zichzelf  en voor de omgeving,  zodat ieder kind bi j  
de Jagershof het gevoel  heeft,  ik  ben ik en dat is  oké.  
 
Plezier,  vei l igheid en vertrouwen  z ien wij  bi j  de Jagershof als  basis voor kinderen om zich te 
kunnen ontwikkelen. Op ieder groep werken vaste pedagogische medewerkers met wie het kind een 
band kan opbouwen. De pedagogisch medewerkers besteden ook veel  aandacht aan het contact 
met ouders.  Niet formeel bi j  de t ien minuten gesprekken, maar ook dagel i jks bi j  het brengen en 
halen van de kinderen  
 
“Leren is  leuk als je je vei l ig voelt”  
Het spel  van een kind kan voor de pedagogisch medewerk een goed uitgangspunt zi jn voor een 
gesprekje.  De pedagogisch medewerker stelt  vragen, vraagt verduidel i jking en kan op nieuwe 
mogeli jkheden wijzen. Het kind maakt t i jdens het spel  zelf  keuzes.  Door het zelf  te doen, het zelf  
ontdekken kri jgen de kinderen vertrouwen in zichzelf ,  Wanneer een kind zich vei l ig en 
geaccepteerd voelt,  durft  een kind nieuwe dingen te gaan doen en leert het dat het niet erg is  
wanneer iets niet direct lukt.  Je kunt hulp vragen en het samen opnieuw proberen. Stapje voor 
stapje met hulp van je opvoeders. 
 
Reggio Emil l ia van wie,  

• de ruimte: deze is licht, verbindt binnen en buiten en moet de kinderen uitdagen tot ontdekken, onderzoeken en 
experimenteren. Leerkrachten en leidsters worden bij de bouw en inrichting bijgestaan door architecten en 
pedagogen. 

• het materiaal: dit moet kinderen inspireren om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven 
• kijken en luisteren: Leerkrachten en leidsters zijn gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid 

en creatieve vaardigheid van het kind. 
 
de uitgangspunten zi jn spreken ons bi j  de Jagershof erg aan. De pedagogische medewerkers staan 
open en tonen interesse voor het individuele kind waardoor zi j  informatie kri jgen die hen helpt het 
kind goed te begri jpen en te begeleiden. 
 
Ontwikkel ing ondersteunen. 
De pedagogische medewerkers beiden de kinderen al lerlei  mogel i jkheden oom te spelen, 
activiteiten te ondernemen en andere kinderen te ontmoeten. Zo begeleiden zi j  de kinderen in het 
ontwikkelen van hun taalvaardigheden, hun denken, hun creativiteit ,  hun sociale vermogens en hun 
motorische ontwikkel ing.  Op de peutergroepen werken wij  met het ontwikkel ingsprogramma Puk .  
Aan de hand van wisselende thema’s (  vervoer,  wonen, feesten, seizoenen en meer )   i s  er 
aandacht voor al le ontwikkel ingsgebieden 
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3. PEDAGOGISCHE WERKWIJZE 
 
De Jagershof heeft niet expl ic iet gekozen voor één vaststaande pedagogische werkwijze.  In de loop 
der jaren is  de manier van werken wel steeds een bepaalde r ichting uitgegaan. De pedagogische 
medewerkers hebben zich inmiddels al lemaal verdiept in de verschi l lende stromingen. 
*Reggo Emil l ia(  zoals hierboven beschreven.  
*Thomas Gordon:  
De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn 
verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het 
kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Eigenlijk zijn het de democratische principes die binnen het gezin worden 
geïntroduceerd. Het systeem benadrukt de effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. Het win-
win-principe staat centraal. Hij stelt een overlegmethode in zes stappen voor. Het succes van Thomas Gordon volgt 
vooral uit zijn vermogen om de opvoedtheorie op een concrete, praktische manier te vertalen.) 

*Emmi Pickler: 
Pikler’s denkbeelden, werkwijze en ‘raadgevingen’ klinken zo logisch en zonneklaar. Toch blijkt de uitvoering ervan in de 
praktijk van alle dag, het zij in het gezin of in het kinderdagverblijf nog niet zo vanzelfsprekend. Wat is haar geheim? 
Emmi Pikler vertrouwde volledig op haar kindbeeld, dat van het competente kind; de nieuwsgierige baby die wil leren en 
ontwikkelen. 
Het beeld wat je van een baby hebt, bepaalt je handelen. Voor veel volwassenen is het lastig om het kind zijn eigen 
zelfstandige leerproces te gunnen, omdat ze een beeld hebben van een afhankelijke baby die ze alles moeten leren. 
Natuurlijk is de volwassene verantwoordelijk voor hoe hij/zij het leven van de baby en peuter vormgeeft. De manier 
waarop bepaalt in welke mate de baby zijn ontwikkelingsmogelijkheden optimaal kan benutten. 
Uit recent hersenonderzoek blijkt onder meer de waarde van Pikler’s denken over zelfstandige bewegings- en 
spelontwikkeling voor de vorming van het brein in de eerste levensjaren. 

zijn alle drie een inspiratie voor ons eigen pedagogische visie 

Hieronder voorbeelden hoe we bepaalde theorieën toepassen in de praktijk. 

 

Actief kijken en luisteren naar kinderen volgens Thomas Gordon: 

Thomas Gordon heeft een methode ontwikkeld voor een goede communicatie tussen opvoeders en kinderen. Het gaat 
om een eerlijke, open houding van gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor anderen. Een kind wordt geaccepteerd 
ongeacht zijn gedrag, het kind  mag er zijn, zo kan er een relatie ontstaan waardoor het kind kan groeien en zich kan 
ontwikkelen 

 

De Jagershof en actief luisteren en kijken. 

In onze manier van werken zijn actief luisteren en het geven van de zogenaamde “ik-boodschappen “ aan het kind de 
middelen voor de pedagogische medewerkers om acceptatie te laten blijken. Actief luisteren betekent dat de 
pedagogische medewerker oog heeft voor wat het kind beweegt en ook de boosheid en het verzet van het kind 
accepteert. Het conflict met een kin wordt aangegaan met de intentie het op te lossen in overleg, zodat beide partijen 
aan hun trekken komen. Belangrijk is dar er reële eisen worden gesteld aan een kind en dat kinderen 
verantwoordelijkheden  krijgen die ze aan kunnen .Het kind krijgt ruimte om zelf de problemen op te lossen. Ook bij 
conflicten met kinderen onderling zal geprobeerd worden de kinderen het zoveel mogelijk zelf op te laten lossen met 
respect voor elkaar. Zo wordt de verantwoordelijkheid, de zelfwaardering en het zelfvertrouwen van een kinderen 
gestimuleerd. Dat betekent niet dat de volwassene alle gedrag van het kind klakkeloos accepteert. Waar nodig neemt de 
pedagogisch medewerker wel de leiding en de verantwoording en zorgt dat er gebeurt wat zij noodzakelijk acht. 

 

Pedagogisch medewerkers zijn duidelijk tegen de kinderen over wat wel en wat niet en trekken zoveel mogelijk één lijn. 
Dat geeft kinderen houvast en rust. Dat wil niet zeggen dat ze altijd consequent moeten/kunnen zijn. Pedagogische 
medewerkers verschillen van elkaar, ieder individu kan de ene keer meer hebben dan de andere ne ook de kinderen 
verschillen van elkaar. Het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met de verschillen tussen mensen met de verschillen 
in stemmingen : dit is een sociale vaardigheid. Er wordt gestreefd naar evenwichtige relaties waarbij naast de ruimte voor 
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de kinderen ook  voor de pedagogische medewerkers is. 
De pedagogisch medewerker gebruikt in haar contacten met de kinderen ( en ook met de ouders) ik-boodschappen Dit 
betekent ar zij vertelt wat zij ban iets vindt en hoe zij zich er onder voelt. Zij stelt zich open en kwetsbaar op, is duidelijk 
in wat zij vindt en waarom; ze geeft uitleg. Een ik-boodschap geeft geen beoordeling van de persoon n wie de boodschap 
gericht is mar beschrijft het gedrag wen de consequenties en zoekt met het kind naar oplossingen. Bij jongere kinderen 
vertelt zij wat voor gedrag zij wenst, oudere kinderen kunnen zelf meer invullen. 

Voorbeeld: 

Twee kinderen zien een tas en willen er beiden op hetzelfde moment mee spelen. Ze trekken en proberen de tas van 
elkaar af te pakken. De kinderen beginnen te huilen en tegen elkaar te schreeuwen. Als pedagogisch medewerker kies je 
er volgens deze methode voor het eerst even aan te kijken om te zien of ze zelf tot een oplossing komen. Ziet de 
pedagogische medewerker dat dat niet gaat lukken, dan loopt ze er op af een geeft een ik- boodschap  : Ik zie dat jullie 
alle twee met deze tas willen spelen en moeten jullie alle twee huilen:. “Wat kunnen we er aan doen?? Zullen we kijken 
of er nog een tas is?”  
De pedagogisch medewerker laat de kinderen zelf zoeken en helpt ze daarbij. Is er geen tweede tas dan zoek je samen 
me de kinderen naar een alternatief. Het is belangrijk voor kinderen te leren op tot een oplossing te komen waarin beide 
partijen zich goed kunnen vinden. 

 

Pickler en de babygroepen. 

De pedagogische visie van Emmi Pickler [spreekt de Jagershof ook aan. Het sluit ook aan op de Gordon uitganspunten van 
actief kijken en luisteren, zodat er binnen de Jagershof sprake is van een doorgaande lijn. 

En kind ontwikkelt zich het beste wanneer het de ruimte krijgt om veel zelf te doen in zijn eigen tempo. De baby groep 
heeft een grote box met veel bewegingsvrijheid maar ook voldoende ruimte voor de baby’s om zich op de grond te 
ontwikkelen. De baby’s worden weinig of net in stoeltjes gelegd wanneer ze er nog niet aan toe zijn. De pedagogische 
medewerker besteden veel actieve aandacht aan de communicatie met de baby’s tijden de verzorging momenten. Ze 
benoemt dingen die ze doet, ze kijkt het kind aan en reageert sensitief of zijn reacties en gebrabbel. Na deze exclusieve 
aandacht voelt de baby zich happy en kan zich daarna meestal goed zelf bezig houden. 

De dreumesen hebben ook veel bewegingsvrijheid op hun groep, ingericht volgens de veiligheidseisen. 

De  pedagogisch medewerker grijpt niet onnodig in tijden de activiteiten van de kinderen, ze stimuleert hen wel tot 
uitbreidding van het spel. Er valt voor de dreumesen en de baby’s veel te beleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedagog isch 	be le idsp lan 	 	 	 	 	 “De 	 Jagershof” 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1 	 januar i 	2020 	

 

9 

4. DE PEDAGOSICHE DOELEN 

In de wet kinderopvang staan vier pedagogische doelen beschreven: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competenties, 
Sociale competenties en Waarden en Normen. Dit hoofdstuk geeft per pedagogisch doel uitleg en beschrijft hoe deze 
doelen bij de Jagershof in praktijk vormgegeven worden. 

 

  4.1 HET BIEDEN VAN EMOTIONELE VEILIGHEID 

Het bieden van emotionele veiligheid draagt bij aan het welbevinden van kinderen. Een veilig klimaat stimuleert kinderen 
belangstelling te tonen in hun omgeving, ontwikkelt hun concentratievermogen en stelt ze in staat om te ontspannen en 
te genieten van mogelijkheden die ze aangeboden krijgen om zich te ontwikkelen. Het realiseren van emotionele 
veiligheid is de basis voor het behalen van de drie andere pedagogische basisdoelen, te weten persoonlijke competentie, 
sociale competentie en normen en waarden. Het realiseren van emotionele veiligheid binnen de Jagershof ligt in het 
opbouwen van een goede en vertrouwde relaties tussen de kinderen en de pedagogische medewerkers, de relatie tussen 
pedagogische medewerkers en de ouders en de relatie tussen de kinderen onderling, het wij-gevoel geven. Daarnaast 
speelt structuur en daarmee voorspelbaarheid een grote rol. 
 
Bij de Jagershof heeft een kind met andere volwassenen te maken dan thuis. Een kind moet zich 
kunnen hechten aan bepaalde mensen aangezien een goede hechting de basis is voorzelfvertrouwen en zelfstandigheid. 
Daarom is het voor een kind belangrijk dat zij te maken krijgen met vaste personen in hun omgeving. Dat is een van de 
redenen waarom we bij de Jagershof zoveel mogelijk werken met vaste pedagogisch medewerkers per groep. Op iedere 
groep werken er per dagdeel 1 of 2 vaste pedagogisch medewerkers met stagiaire die met het kind vertrouwd zijn. Zeker 
voor een baby is het heel belangrijk dat hij zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten ziet. Vanuit de 
vertrouwensband die er gegroeid is tussen de pedagogisch medewerker en het kind, kan de pedagogisch medewerker 
het kind leren op een sociaal verantwoorde manier met andere kinderen om te gaan. De pedagogisch medewerker helpt 
en begeleidt het individuele en het sociale gedrag van het kind. Zij ondersteunt de kinderen bij het oplossen van ruzies 
onderling en zij heeft daarbij ook een voorbeeldfunctie.  
 
De Jagershof kent elke dag een aantal vaste, steeds terugkerende onderdelen op steeds dezelfde tijden zoals de 
eetmomenten, wc- en verschoonrondes, slaap- en rust momenten, buitenspelen en vrij spelen. Aan deze verschillende 
momenten zijn vaste rituelen verbonden zoals liedjes zingen voor het eten, een boekje lezen aan tafel tijdens het 
eetmoment, na het plassen handen wassen etc. Deze worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers.  
 
Alle gevoelens van de kinderen worden serieus genomen en positief ontvangen/erkend door de pedagogisch 
medewerkers. Emoties die kinderen tonen bij bijvoorbeeld een moeizaam afscheid van vader of moeder worden 
gesignaleerd door de pedagogisch medewerker, benoemd en uitgelegd zodat kinderen zich gezien en gehoord voelen. 
Verder worden kinderen geholpen bij het oplossen van conflicten met andere kinderen waarin we het volgende concept 
hanteren: de betrokken kinderen mogen om de beurt hun verhaal vertellenen iedereen luistert naar elkaar. De 
pedagogisch medewerker gaat samen met de kinderen opzoek naar een voor iedereen acceptabele oplossing. Bij baby's 
benoemt een pedagogisch medewerker alle handelingen die zij rondom het kind verricht of nog gaat verrichten en heeft 
daarbij oog voor de non-verbale signalen die een baby uitzendt. 

 

   4.2 HET ONTWIKKELEN VAN PERSOONLIJKE COMPETENTIES 
 

Met persoonlijke competentie wordt gedoeld op de ontwikkeling van brede persoons -kenmerken, zoals veerkracht, 
zelfstandigheid, zelfvertrouwen en flexibiliteit, die de kinderen in staat stellen om allerlei typen problemen adequaat aan 
te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. De volgende persoonlijke competenties 
worden onderscheiden: 
1. Emotionele competenties 
2. Sociale competenties 
3. Motorisch-zintuiglijke competenties 
4. Cognitieve competenties 
5. Taal en communicatieve competenties 
6. Expressieve en beeldende competenties 
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Hieronder staat per persoonlijke competenties beschreven hoe dit bij de Jagershof in de praktijk wordt vormgegeven. 
 
4.2.1 EMOTIONELE COMPETENTIES 
 
De Jagershof probeert ervoor te zorgen dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een goede hechting is de basis voor 
zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Vanuit de veilige en vertrouwde relatie met de volwassene gaat het kind de wereld 
om zich heen verkennen, steeds een stapje verder. Hij leert vertrouwen op een bepaalde regelmaat; de wereld wordt 
voorspelbaar en begrijpelijk. In paragraaf 4.1 is nader omschreven hoe De Jagershof hier invulling aan geeft. 

4.2.2. SOCIALE COMPENTIES 
 
Vanuit de vertrouwensband die er gegroeid is tussen de pedagogisch medewerker en het kind, kan de pedagogisch 
medewerker het kind leren op een sociaal verantwoorde manier met andere kinderen om te gaan. De pedagogisch 
medewerker helpt en begeleidt het individuele en het sociale gedrag van het kind. Zij treedt sturend op bij conflicten en 
machtsverschillen en heeft daarbij ook een voorbeeldfunctie. De kinderen mogen, als ze dat willen, helpen met de 
dagelijks terugkerende 'grote mensendingen' zoals eten en drinken klaarmaken, tafel dekken, etc. Dit wordt beloond met 
complimenten en dankbaarheid van de pedagogisch medewerkers. De kinderen krijgen zo grip op het functioneren van 
de volwassenwereld en ontwikkelen een groeiend gevoel van eigenwaarde. In paragraaf 4.3 wordt dieper ingegaan op de 
ontwikkeling van sociale 

 

4.2.3.MOTORISCH-ZINTUIGLEIJKE COMPENTIES 
 

De basis voor een goede motoriek wordt in de eerste levensjaren gelegd. Vooral in de eerstelevensjaren ontwikkelt het 
kind een groot aantal bewegingen. Later worden deze steeds verfijnder. Zo leert een kind grijpen, omrollen, zitten, staan 
en lopen. Er wordt onderscheidgemaakt tussen grove en fijne motoriek. Grove motoriek zijn de grote gebaren zoals 
trappelen, zitten, kruipen, bukken, lopen, rennen, traplopen en fietsen. Fijne motoriek zijn de kleine bewegingen die je 
met handen en vingers maakt: het pakken van een speelgoedje, leggen van een puzzelstukje, vasthouden van een rozijn. 
Door veel oefening leren kinderen hun mogelijkheden en hun beperkingen kennen, ze worden zich bewust van zichzelf. 

Bij de Jagershof wordt er voor gezorgd dat zowel de jongste als de oudste kinderen genoeg bewegen. Bij de babygroepen 
wordt er op gelet dat liggen en zitten worden afgewisseld en baby’s bij uitzondering in een wipstoeltje zitten.. Voor de 
baby’s is er een ruime grondbox met daarin zachte matten. De baby’s hebben hier alle ruimte om te bewegen en te 
ontdekken. Daarnaast is er voor de oudste baby’s/dreumesen volop ruimte om te rollen, kruipen, klauteren, lopen en vrij 
te spelen met ontwikkelingsmateriaal. De pedagogisch medewerkers zitten geregeld in de 
grondbox en spelen daar met de baby’s. Bij alle groepen krijgen kinderen zoveel mogelijk de kans om iets zelf te doen om 
de motorische competenties en het zelfvertrouwen te vergroten. Het groepsproces is bij deze ontwikkeling van groot 
belang. Kinderen leren van elkaar en worden door elkaar aangemoedigd. We stimuleren de kinderen iets te doen wat ze 
moeilijk of wellicht spannend vinden om te doen. Hierbij kun je denken aan zelf proberen je schoenen of jas aan te doen. 
We helpen daar waar nodig is. Ook de buitenruimtes zijn heel belangrijk, hier kunnen de kinderen vrijuit rennen en 
fietsen. De pedagogisch medewerkers gaan zoveel mogelijk naar buiten met de kinderen. Het liefst elke dag als het weer 
het toe laat. Buiten is extra speelgoed voor het stimuleren van de grove motoriek. Tijdens de groepsactiviteiten zoals 
knutselen en kleien doen ook de kleinste kinderen zoveel mogelijk mee, om hun stap voor stap bekend te maken met 
allerlei activiteiten die de fijne motoriek stimuleren. De pedagogisch medewerkers laten de kinderen steeds weer met 
elke activiteit op hun eigenniveau meedoen. 

De inrichting van kinderopvang De Jagershof sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en de ruimtes zijn veilig en 
schoon. De kinderen kunnen zo vol overgave spelen en bewegen. Hierdoor leren ze op zichzelf en hun omgeving te 
vertrouwen. We moedigen kinderen aan om nieuwe activiteiten of spelletjes te doen en stimuleren kinderen in hun 
ontwikkeling door ergens een nieuwe uitdaging aan toe te voegen, bijvoorbeeld door een puzzel aan te bieden met net 
wat meer stukjes dan het kind gewend is of bij een baby een speeltje net iets verder weg te leggen zodat de baby moeite 
moet doen om het pakken. 
 
Door middel van de zintuigen leert het kind de wereld om zich heen kennen. Bij deze ontwikkeling zien we al heel vroeg 
karakteristieke verschillen bij kinderen. Het ene kind is nieuwsgierig naar ieder voorwerp en stopt alles in zijn mond, het 
andere kind tast rustig met zijn ogen de omgeving af om de dingen die in zijn bereik komen even met zijn handen aan te 
raken. Door de verschillende tastindrukken ontstaat langzaam een bewustzijn van de omgeving. Het is belangrijk als 
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kinderopvang om een kind de gelegenheid te geven veel tastindrukken op te doen door middel van veel variatie in 
materialen en omgeving. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om in de gaten te houden dat kinderen niette 
veel zintuigindrukken tegelijk opdoen. Kinderen worden daar druk of onrustig van. Bij de inrichting van de ruimtes moet 
dit een blijvend punt van aandacht zijn. 

 

4.2.4. COGNITIEVE COMPETENTIES 

Bij de cognitieve ontwikkeling gaat het om het onderscheiden en herkennen van voor werpen en het leggen van 
verbanden tussen gebeurtenissen. Je leert door te doen. Naar mate kinderen zich beter voortbewegen, kunnen ze een 
steeds wijdere omgeving verkennen en onderzoeken. De wereld wordt voor een kind telkens groter en groter naarmate 
het kind zich ontwikkelt. Kennis ontstaat vooral door ervaringen: al kijkend, voelend, proevend en tastend ervaren ze dat 
dingen heel verschillend zijn. Alle kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig en hebben een aangeboren belangstelling voor 
de omgeving. Speelgoed, spel, geluiden en dergelijke bevorderen de cognitieve ontwikkeling. Spel en spelmaterialen zijn 
goede hulpmiddelen om ervaring op te doen en de ontwikkeling van het denken te stimuleren. Kinderen ontdekken hoe 
dingen werken en waar ze voor dienen door ze vast te pakken en te bekijken. Ze leren begrippen als zacht – hard, onder 
– boven, veel – weinig, groot – klein. Al bouwend worden kinderen handiger en krijgen ze zicht op verhoudingen, maten 
en evenwicht. Kennis verwerft een kind door ervaringen uit het dagelijks leven thuis en in de kinderopvang. Pedagogisch 
medewerkers bieden materialen aan, doen spelletjes en gaan erop uit. De kinderen ontdekken de wereld samen met 
elkaar. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om de kinderen hierin te volgen en waar nodig mee te denken en 
bij te springen en hen zo te stimuleren bij hun onderzoek. 

  

4.2.5. TAAL EN COMMUNICATIEVE COMPETENTIES 

De leeftijdsperiode van 0 tot 6 jaar is de periode waarin de taalverwerving plaats vindt. Een goede taalontwikkeling is van 
essentieel belang voor het verdere leven van een kind. Het is immers het middel om contact te maken, om uitdrukking te 
geven aan gevoelens en behoeften en het is het middel dat toegang verschaft tot een gemeenschappelijke denkwereld. 
De omgeving van het kind is van wezenlijk belang voor de taalontwikkeling. 

Kinderen gaan praten omdat ze in een omgeving verkeren waar er met en tegen hen gepraat wordt. Ook tegen de baby’s 
wordt gepraat en de pedagogisch medewerkers reageren op hun Geluidjes en gezichtsuitdrukkingen. Het geeft een baby 
bevestiging. Ik word gezien, ik ben belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de conversatiegewoonten met een kind belangrijk 
zijn. Vooral het stellen van vragen, het doorvragen op wat een kind gezegd heeft en nog eens in andere woorden 
herhalen wat er gezegd werd blijken een positieve invloed te hebben op de taalontwikkeling. In de kinderdagopvang 
wordt daarom veel aandacht besteed aan het praten en luisteren naar elkaar. Kinderen worden aangemoedigd om, zo 
gauw ze dit een beetje kunnen, ook via de taal duidelijk te maken wat ze willen (al blijft het non verbaal uiten van 
emoties belangrijk). Zo vragen de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld aan tafel wat kinderen op hun brood hebben 
en zo worden ze aangemoedigd niet te wijzen maar te benoemen. Er wordt veel gezongen, voorgelezen, er worden 
kringspelletjes gedaan, voorwerpen worden benoemd, etc. Steeds meer kinderen die tweetalig worden opgevoed 
bezoeken ons kinderdagopvang. In het gezin leren ze de moedertaal van hun ouders en als tweede taal leren ze het 
Nederlands waarmee zij in aanraking komen via een van de ouders, de buurt en via de kinderdagopvang. De 
taalontwikkeling van een tweetalig kind verloopt grotendeels op dezelfde manier als van een eentalig kind. Er zijn 
nauwelijks verschillen in de volgorde waarin de talen worden verworven, maar wel in het tempo van de taalverwerving. 
De ontwikkeling zal iets trager verlopen, omdat het leren van twee talen meer tijd kost. Kinderen zijn goed in staat twee 
talen te leren. Voorwaarde is wel dat de omgeving de kinderen helpt en aanmoedigt door veel en gevarieerd met hen te 
praten. Ook moet dezelfde persoon steeds dezelfde taal spreken om verwarring te voorkomen. Hier op de kinderopvang 
spreken we Nederlands en in het gezin wordt door een of beide ouders een andere taalgesproken. Kinderen krijgen 
hierdoor voldoende gelegenheid om in beide talen te oefenen. Het is voor medewerkers in onze kinderopvang altijd 
prachtig om te ervaren dat kinderen onder elkaar gewoon met elkaar spelen en met elkaar praten en dat huidskleur en 
taal geen enkel probleem is. Ze begrijpen elkaar meestal wel, ook zonder dat ze dezelfde taal spreken. 
 

4.2.6 CREATIEVE EN BEELDENDE COMPETENTIES 

Bij creativiteit gaat het erom dat een kind zich leert uit te drukken naar eigen aard en persoonlijkheid. Het is een 
mogelijkheid om de wereld zelf vorm te geven, te vertalen en te begrijpen. Het is ook het uitdrukking kunnen geven aan 
gevoelens. De kinderen kunnen met beeldend materiaal, maar ook met fantasiespel de wereld ontdekken en opnieuw 
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vormen. Met behulp van allerlei materialen bouwen ze hun eigen wereld en geven ze zo hun ervaringen een plaats; een 
vertaling van de wereld om hen heen zoals zij die ervaren. Pedagogisch medewerkers volgen hier het kind. Ruimte voor 
creativiteit is er op de kinderopvang ruimschoots. Er wordt gewerkt met kosteloos materiaal; kartonnen dozen, oude 
lappen, spullen uit de natuur. Ook wordt volop gebruikt gemaakt van zand, water, klei, verf en plaksel. Voorop staat dat 
de kinderen er plezier in hebben en lekker bezig zijn. Het resultaat is niet het belangrijkste. Voorgevormde materialen 
zoals kleurboeken, kant en klare stempels en kleivormen bieden we beperkt aan. Er is voor elk ontwikkelingsgebied 
(emotioneel, sociaal, motorisch-zintuiglijk, cognitief, taal en communicatief, creatief en beeldend) voldoende 
spelmateriaal aanwezig zodat een kind ruimschoots kan kiezen, zoals (voorlees)boeken, muziek, knutselmateriaal, 
spelletjes, puzzels, poppen, auto's en verkleedkleren. 
 

   4.3 HET ONTWIKKELEN VAN SOCIALE COMPENTIES 

'Samen spelen, samen delen.' Kinderen leren al op jonge leeftijd om te gaan met anderen. Op de Jagershof groeien 
kinderen tussen leeftijdsgenoten op en leren zij van en rekening te houden met jongere en/of oudere kinderen. Vriendjes 
maken, ruzie maken, helpen, compromissen sluiten, delen, zich in een ander verplaatsen, communiceren; allemaal 
verwerving van vaardigheden inde omgang met andere kinderen en het aangaan van relaties. Bij de Jagershof werken we 
aan een veilige en hechte relatie tussen pedagogisch medewerker en kind. Vaste groepsteams zijn hiervoor een 
voorwaarde. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers de kinderen leren aanvoelen en een kind begrijpen. De 
grondhouding van actief kijken en luisteren naar de kinderen, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De kinderen zijn 
afhankelijk van de zorg van de pedagogisch medewerker. Ieder kind moet worden geaccepteerd zoals het is en serieus 
genomen worden of het nu een verlegen kind of een druk kind is, een kind dat zijn eigen gang gaat of een kind dat erg 
veel aandacht vraagt. Naast de hechte relatie tussen het kind en de pedagogisch medewerker is het belangrijk dat een 
pedagogisch medewerker zorgt dat een kind in relatie tot zijn groepsgenootjes tot zijn recht komt. Pedagogisch 
medewerkers maken gebruik van de kracht van de groep zelf. Kinderen kunnen elkaar helpen, stimuleren en troosten 
maar kinderen kunnen elkaar ook plagen en dwarszitten. Als pedagogisch medewerker kun je veel sociale 
vaardighedendoorgeven aan de kinderen in een groep, “goed voorbeeld doet goed volgen.”  
 
We verwelkomen de kinderen als ze binnen komen en zeggen gedag als ze weer naar huis gaan. Dit verwachten we (zo 
mogelijk) ook van de kinderen. Als kinderen een conflict hebben, grijpen we niet direct in. Zo leren de kinderen de 
consequenties van het eigen gedrag ervaren en zich staande te houden in de groep. We observeren de situatie en gaan 
pas bemiddelen als het de kinderen niet zelf lukt het conflict op te lossen. 
 
Er zijn veel dingen die kinderen samen kunnen doen. Samen in het huisje spelen, samen met de lego, de trein en zo is er 
nog veel meer. Als een kind kiest voor een activiteit waarbij je samen kunt spelen, vragen we met wie ze dat willen gaan 
doen of we vragen wie er nog meer aan dezelfde activiteit mee wil doen. Bij de peuters wijzen we soms ook kinderen aan 
die bijvoorbeeld samen in het huisje mogen spelen. Op deze wijze stimuleren we de kinderen tot samenspel, het flexibel 
omgaan met leeftijdsgenootjes en (zodra mogelijk) het vormen van vriendschappen. 

 

   4.4 HET OVERDRAGEN VAN WAARDEN EN NORMEN 

Kinderen moeten zich normen en waarden eigen maken om mee te kunnen doen in de samenleving. De normen en 
waarden die de kinderen meekrijgen vanuit het gezin (doorbeloning, begrenzing, uitleg en dingen voor te doen) waarin 
ze opgroeien, nemen ze mee naar de kinderopvang en vice versa. Belangrijk is dat de socialisering van het gezin en de 
kinderopvang op elkaar en op ontwikkelingsniveau is afgestemd. Zo leren kinderen normen en waarden van thuis en 
maken ze kennis met andere sociale en culturele achtergronden van bijvoorbeeld groepsgenootjes en pedagogisch 
medewerkers. Kinderen leren zo impliciet en expliciet meer algemene normen en waarden. Het overbrengen van 
waarden en normen speelt in de opvoeding een voortdurende rol. Het speelt door alle eerder genoemde onderwerpen 
heen. Handelen is immers nooit waarde vrij. In alledaagse handelingen en reacties op kinderen dragen de pedagogisch 
medewerkers voortdurend waarden en normen over. Er zijn veel praktijksituaties te noemen. Het taalgebruik van de 
pedagogisch medewerkers en andere medewerkers, de afspraken rond het samenwerken, het omgaan met conflicten en 
ruzies, het uiten van emoties, de manier waarop een pedagogisch medewerker luistert.  

In deze paragraaf benoemen we een aantal onderwerpen waarin normen en waarden een expliciete rol spelen bij de 
Jagershof. 
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4.4.1 AFSRPAKEN EN GEWOONTEN 

Ieder kind mag er zijn en wordt geaccepteerd. Zo kan een relatie ontstaan waarin een kind kan groeien en zich 
ontwikkelen. Dit betekent niet dat alle gedrag klakkeloos geaccepteerd wordt. Waar nodig neemt de pedagogisch 
medewerker de verantwoordelijkheid. Pedagogisch medewerkers zijn duidelijk tegen de kinderen over wat wel en niet 
mag en trekken zoveel mogelijk één lijn. Dit geeft kinderen houvast en brengt rust. Afspraken over wat wel en niet mag, 
zijn dus nodig om het samenzijn in een groep voor alle kinderen plezierig te laten zijn. Deze afspraken worden in de 
groep geleerd en worden voor een deel bepaald door de afspraken hierover binnen de kinderopvang. Voor een deel 
spelen de normen en waarden een rol, die pedagogisch medewerkers vanuit de eigen jeugd hebben meegekregen, hun 
temperament, hun karakter en hun culturele achtergrond. Hoe je zelf bent opgevoed kom je altijd weer tegen in het 
werken met kinderen. 

Er zijn afspraken om samen te spelen zoals elkaar geen pijn doen, geen speelgoed afpakken, elkaar helpen en rekening 
houden met elkaar. Er zijn afspraken rond verzorging en voeding zoals neus snuiten, handen wassen voor het eten, aan 
tafel blijven zitten, met je mond dichteten, naar elkaar luisteren wanneer aan tafel iets verteld wordt. Ook het gebruik 
van speelgoed en ruimtes is aan afspraken gebonden. Kinderen corrigeren elkaar hierin. Samen speelgoed opruimen, 
leren dat we binnen rustig met elkaar praten maar dat je buiten mag gillen/schreeuwen. Kinderen weten na een tijdje 
precies waar ze wel of niet aan mogen komen. Eigen initiatief van kinderen waarderen we zoveel mogelijk. 

4.4.2 SAMEN SPELEN 

Bij de Jagershof zijn verschillende leeftijdsgroepen en in elke groep is een kind eerst de jongste en later de oudste. 
Kinderen leren rekening te houden met elkaars behoeften en(on)mogelijkheden. Soms moet een kind even wachten om 
samen met een pedagogisch medewerker een boekje te kijken, omdat een pedagogisch medewerker bezig is met de 
flesgeven of met verschonen. De kinderen gaan in kleine groepjes over van de baby-naar de dreumesgroep en later naar 
een peutergroep, zodat ze altijd een bekend gezicht om zich heen hebben. Al jong ontstaan er vriendschappen. De 
Jagershof heeft zowel bij de twee baby- dreumesgroepen als de twee peutergroepen een tussendeur die de groepen  
met elkaar te verbinden. Deze deur staat geregeld open, waardoor kinderen wanneer ze dat willen in een andere groep 
kunnen gaan kijken en spelen. Hier komen ze in aanraking met andere pedagogische medewerkers, andere kinderen en 
andere gewoontes. Zo ervaart een kind dat ‘anders’ ook oké is. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de 
kinderen die op dat moment in hun groepsruimte spelen, dus ook voor de ‘bezoekers’. De ‘eigen’ pedagogisch 
medewerker blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse verslaglegging en persoonlijke verzorging. Meestal eten de 
kinderen in de ‘eigen’ groep. 

 

4.4.3 CONFLICTEN EN RUZIES 

Wanneer kinderen groter worden gaan zij hun eigen grenzen aftasten maar daarmee ook die van andere kinderen en 
volwassenen. Dat geeft conflictjes. Aangezien peuters hun gevoelens nog niet goed onder woorden kunnen brengen, 
praten ze vaak met hun hele lijf. In eerste instantie kijkt een pedagogisch medewerker of een kind een onenigheid zelf 
aankan. Zij hoeft dan niet in te grijpen. Kinderen krijgen die ruimte maar altijd binnen de grenzen van de veiligheid. Een 
blik of de stem van de pedagogisch medewerker is soms al voldoende om een kind te herinneren aan wat wel of niet kan. 
Bij conflictjes gebruiken pedagogisch medewerkers vaak de uitgangspunten van het actief luisteren. Het is belangrijk om 
als pedagogisch medewerker in de gaten te houden waarom kinderen steeds conflictjes met andere kinderen hebben. 
Wanneer je als pedagogisch medewerker in de gaten krijgt wat de reden is, is het makkelijker te bepalen hoe je daarmee 
omgaat. De pedagogisch medewerker kan het kind dan begeleiden om minder conflictjes te krijgen en om deze zelf op te 
lossen. 

 

4.4.4 FEESTEN EN RITUELEN 

De kinderopvang heeft geen confessioneel karakter, maar we besteden wel aandacht aan bepaalde feesten, zoals 
Sinterklaas, Pasen, Kerstmis en Sint Maarten. Het vieren van feesten vinden we belangrijk. Daarnaast maken we 
verjaardagen en afscheidsfeesten van de kinderen tot een bijzondere gebeurtenis. Het feestvarken wordt uitgebreid in 
het zonnetje gezet in de eigen groep. Omdat het feestritueel vaste programmaonderdelen kent, is het voor ieder kind 
een vertrouwd gebeuren. Bij kinderen die niet in het middelpunt willen staan wordt het accent naar de hele groep 
gelegd. Soms geven kinderen zelf duidelijk aan welk onderdeel ze wel of niet willen. 
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Voorbeeld: Wanneer een kind jarig is wordt er een feesthoed gemaakt. Niet alle kinderen willen zo’n hoed op hun hoofd. 
Wanneer een kind dit aangeeft wordt er ook wel voor gekozen om geen hoed te maken maar bijvoorbeeld een mooie 
broche. Ook is het traditie om bovenop de stoel te mogen staan wanneer er voor het kind gezongen wordt. Ook dit is niet 
voor ieder kind een geschikte manier. Een kind kan er ook voor kiezen gewoon op de grond te staan. Een van de vaste 
onderdelen bij het afscheidsfeest is het aanbieden van het schetsboek waarin gedurende de peutertijd van het kind 
allerlei tekeningen en andere creatieve uitingen zijn bewaard. Tijdens Sint Maarten worden de zelfgemaakte lampions 
bewonderd door bewoners van bejaardentehuizen indien zij dat graag willen. Er gaat dan een afvaardiging van kinderen 
naar hun toe om liedjes te zingen . Sinterklaas vieren we met alle kinderen ongedwongen op de eigen groep. De zwarte 
Pieten bezoeken alle groepen. Terwijl de kinderen spelen, komen de pieten helpen  Is er niemand extreem bang voor de 
pieten dan blijven ze. Raken er kinderen van in paniek, dan verdwijnen de pieten weer. De ervaring leert dat dit eigenlijk 
nooit hoeft. Kerstmis vieren we met de week voorgaande aan Kerst elke middag een lekker lunch voor de kinderen die 
aanwezig zijn op de groepen. 

 

4.4.5 ANDERE CULTUREN 

In de kinderopvang wordt rekening gehouden met culturele en individuele verschillen tussen kinderen. Er wordt 
aangesloten bij hun verschillende mogelijkheden, behoeften en interesses. Kinderen uit alle culturen zijn welkom. In 
toenemende mate bezoeken niet van oorsprong uit Nederland afkomstige kinderen de kinderopvang en de BSO. We 
houden rekening met de achtergrond van een kind en ouders. Zo zijn er bijvoorbeeld culturen waar de kinderen geen 
varkensvlees mogen eten. Zijn er kinderen jarig en wordt er bijvoorbeeld getrakteerd op worstjes, dan zien wij er op toe 
dat het betreffende kind geen varkensvlees eet. Het kind krijgt dan een andere traktatie. We willen de kinderen ook 
kennis laten maken met andere culturen door middel van intercultureel materiaal zoals poppen, puzzels, 
muziekinstrumenten, liedjes uit andere landen. De pedagogisch medewerker praat met kinderen over andere landen en 
culturen, waarbij kinderen spelenderwijs leren dat er vele manieren zijn om je te kleden, te eten, te wonen, enzovoorts. 
Ook in de groep wordt gekeken hoe we van elkaar verschillen. Ze kijken naar elkaar en benoemen wat ze zien. Ook hier 
kan de volwassen wereld een voorbeeld nemen aan kinderen. Ze zien de verschillen maar ervaren een ander kind niet 
anders dan zichzelf. Een kind is een kind in elke cultuur, ongeacht zijn geloof en/of huidskleur. 
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5. ORGANISATIE 

In dit hoofdstuk komen een aantal thema’s aan de orde die bepalend zijn voor de kwaliteit en de sfeer bij de Jagershof 

 

5.1 HUISVESTING 

D Jagershof is gelegen aan de rand van de woonwijk de Stoepen in Marsdijk te aan de noordkant  van Assen .De op de 
begane vloer  gelegen babygroepen, hebben een schaduwrijke eigen plekje  op het grote speelplein. De afgeschermde 
plaats is direct vanuit de groepsruimte bereikbaar. Op de eerste verdieping bevinden zich de peutergroepen die naast 
elkaar gesitueerd zijn. Alle groepen maken gebruik van het speelplein. De rustige slaapkamers grenzen direct aan de 
groepsruimten. Dit geldt zowel voor de baby- als de peutergroepen. 

BUITENSPEELPLAATS BABY-DREUMESGROEP EN BUITEN SLAPEN 

De babygroepen hebben een “babytuin”, die ook direct aan de groepsruimte grenst. De tuin bevat voldoende schaduw- 
en zonneplekjes. De pedagogisch medewerkers zitten buiten met de baby’s op een kleed en de kruipertjes onderzoeken 
het kunstgras. De baby’s slapen ook vaak buiten in de kinderwagen of in de babyslaaphuisjes. In de praktijk blijkt, dat de 
baby’s buiten heerlijk rustig slapen met de geluiden van de natuur om hen heen. Ook ’s winters slapen de kleintjes vaak 
in de slaaphuisjes. De huisjes zijn veilig afgesloten en er ligt een matras in. De pedagogisch medewerkers hebben vanuit 
de groepsruimte direct zicht op de slapende baby’s. Het buiten slapen gebeurt alleen in overleg met de ouders. 

 

BUITENSPEELPLAATS PEUTERGROEPEN 

De peutergroepen maken ook gebruik van de  buitenspeelplaats, waar ze naar hartenlust met auto’s en fietsjes rijden 
maar ook groepsactiviteiten gedaan worden . Ook een grote zand-watertafel  en andere speelobjecten zijn aanwezig. 
Zomers gaan de badjes naar buiten en picknicken de pedagogisch medewerkers met de kinderen op het gras of rusten 
lekker uit in de schaduw die voldoende gecreëerd kan worden . Wanneer de kinderen buiten spelen, zijn de pedagogisch 
medewerkers ook buiten. Zij letten op of alles goed gaat, ze gaan met de kinderen op onderzoek uit naar bloemetjes, 
beestjes en eikels enz.. De kinderen gaan zelf op verkenning uit en de pedagogisch medewerkers helpen hen waar nodig. 
Aan de hand van wat je tegenkomt kunnen hele gesprekken ontstaan over bijvoorbeeld het leven van een 
lieveheersbeestje. 

 

BINNENZANDBAK 

De Jagershof vindt het belangrijk dat kinderen lekker kunnen spelen met zand en water. Naast de zand- watertafel buiten 
is voor binnen ook een zand- watertafel .Bij slecht weer is dit binnen een extra mogelijkheid waar  kinderen mee kunnen 
spelen.  

 
TUSSENDEUREN TUSSEN DE GROEPEN 

Tussen alle groepsruimten zijn deuren aangebracht. Deze deuren zijn een groot deel van de dag gesloten, maar 
gedurende dagdelen/uren open. Dit biedt meerdere voordelen: wanneer er aan het begin en einde van de dag minder 
kinderen zijn, kunnen pedagogisch medewerkers samenwerken. Hetzelfde geldt voor rustige dagdelen. Kinderen kunnen 
ook over en weer op visite gaan bij “de buren”. Ze vinden er andere kinderen, ander spelmateriaal en andere 
pedagogisch medewerkers. 
KANTOOR- EN GESPREKRUIMTE 

De Jagershof een mooie ruime, lichte kantoorruimte. Deze is tevens geschikt voor een rustig gesprek tussen ouders en 
een pedagogisch medewerker of om borstvoeding te geven. 
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5.2 BRENG- EN HAALTIJDEN 

De kinderopvang is op alle dagen  geopend van 06.00 tot 23.00 uur. In overleg kan uw kind ook eerder gebracht of later 
gehaald worden. Normaal gesproken liggen de tijden van het brengen en halen tussen 06.30 en 19.30 uur maar zoals 
boven genoemd zijn de openingstijden zeer ruim. 

We werken dan ook niet met vaste breng- en haal tijden daar onze openstelling en opvang flexibel is. 

Wanneer het kind om 12.00 uur wordt opgehaald en de groep zit nog aan tafel, dan mogen de kinderen gewoon 
meegenomen worden .De breng- en haaltijden zijn belangrijke momenten voor de ouders en de leiding om informatie 
over het kind uit te wisselen. Wij adviseren de ouders dan ook hier rustig de tijd voor te nemen. Wanneer het kind door 
iemand anders dan de ouders wordt gehaald, dan geeft de ouder dit van tevoren aan de pedagogisch medewerkers 
doorgeeft. In verband met de veiligheid van het kind, geven wij het kind niet mee als het door een onbekende opgehaald 
wordt, tenzij dit vooraf aan de leiding is gemeld. In bijlage B “Protocol ten aanzien van het ophalen van kinderen door 
iemand anders dan de ouder van het kind” staat meer informatie beschreven. 

5.3 DAGINDELING 

De dagindeling ziet er globaal  als volgt uit: 

6.00 -9.30 uur inlooptijd,  vrij  spelen.   
In deze periode kunnen kinderen rustig spelen, terwijl  er nog kinderen worden gebracht.  
9.30-10.30 gezamenlijk fruit  eten.  
Drinken met fruit  en al  een eventuele verschoning naar behoefte.  Kleintjes die naar bed moeten                      
kunnen nog even slapen.  
10.30-11.30 activiteit   
Te denken valt  aan knutsel  activiteiten, voorlezen, spelletjes ,  als  het weer het ook maar even 
toelaat  gaan we naar buiten, lekker spelen, wandelen of naar de kinderboerderij.  Ook zijn we geregeld bezig 
met educatieve spellen en activiteiten.  
Kinderen worden apart gezet of in kleine groepen verdeeld zodat hier extra aandacht aan 
besteed kan worden.  
11.30-12.30 lunchtijd  
Handen wassen en een broodmaaltijd met zuivel  en/of thee 
13.00-15.00 middagslaap en/of snoezel  uur 
 Persoonlijke verzorging, dan naar bed of in een rustige sfeer,  ontspannen, puzzelen, troetelen  
enz.  even een rustmoment op de dag.   
15.00-16.00 drinken en een koekje of iets hartigs  
Kinderen uit  bed, luier verschonen haren kammen en daarna wat drinken en wat eten. 
16.00-19.30  activiteit  of  vrij  spel.  
Kinderen worden gehaald en in de tussentijd kunnen de anderen lekker spelen, nog wat  
knutselen enz. Kinderen die moeten eten krijgen hun warme hap en ze krijgen allen nog wat 
te drinken als papa en mama laat komen. 

 
Uitzondering op deze tijden zijn natuurlijk de kleintjes die hebben hun eigen ritme en  
behoeften waar de leidsters op inspringen 
 
Bij de BSO geld bij margedagen of vakantie hetzelfde ritme als bij de dagopvang met uitzondering van de 
middagslaap/snoezel uur. In deze tijd zullen er activiteiten zijn  die de kinderen aangeboden krijgen door de 
pedagogisch medewerker of zelf kunnen bepalen in overleg met de medewerkers. 
 
Op schooldagen zal het ritme als volgt zijn: 
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14:15- 14:45 Vervoer  
Kinderen worden van school gehaald. 
14:45- 15:15 Eten en drinken 
De kinderen krijgen wat te eten en te drinken. Een sociale bezigheid waarbij men kan bespreken wat men heeft 
gedaan op school maar ook kan bepalen wat men wil gaan doen 
15:15- 19:30 Vrij spel, activiteiten, ontspannen 
Kinderen kunnen in deze tijd spelen, knutselen, activiteiten doen of gewoon lekker relaxen. Alles gaat in overleg met 
de pedagogisch medewerkers 
  

 
 
5.4 GROEPSOPBOUW 

 
Bij de leeftijdsopbouw van de groepen hanteert de Jagershof de uitgangspunten zoals benoemd in de Wet 
Kinderopvang. Binnen de kinderopvang zijn 7 verschillende groepen, waarin kinderen geplaatst kunnen worden. 

 
 Groep Aantal kindplaasten leeftijd 
Jagertjes 14  0- 12 maanden 
Ienies 14 12- 24 maanden 
Mini-Mollen  16 24- 48 maanden 
Uiltjes  16 24- 48 maanden 
Mollen  20 48-84 maanden 

Haviken 20 48-84 maanden 

Wolven 30 84-144 maanden 

 
 

De leeftijdsgrenzen zijn flexibel. Het kind staat centraal bij de overgang van de ene groep naar de andere. Er wordt 
per kind bekeken of hij/zij aan de overgang toe is, of dat het nog een tijdje op de vertrouwde groep blijft. We 
streven ernaar om de kinderen in kleine groepjes over te laten gaan, zodat ze in de nieuwe groep al direct een 
kindje vinden, dat ze kennen. 
De keuze voor deze leeftijdsindeling is gebaseerd op onze visie dat voor de baby’s en 
dreumesen rust en veiligheid belangrijk zijn. De lokalen zijn hier dan ook op ingericht. Vandaar 
dat de peuterlokalen anders zijn ingericht. Ook hebben kinderen meer leeftijdsgenootjes in 
een horizontale groep dan in een verticale groep. 

 
De baby- dreumesgroepen Jagertjes en Ienies  (0-2 jaar): 
Het dagritme van de individuele baby sluit de eerste periode zoveel mogelijk aan op het ritme 
thuis tenzij dit niet in het belang van het kind lijkt. Dan vindt overleg met de ouders plaats. 
Langzamerhand krijgt het groepsgebeuren een centrale plaats en eten de kinderen 
bijvoorbeeld mee aan tafel. In de dreumesfase maken kinderen weer een grote ontwikkeling 
door (motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
zindelijkheidsgebeuren). Een veilige omgeving, zowel letterlijk als sociaal-emotioneel, is dan 
een belangrijke voorwaarde om te leren ervaren wat je allemaal kunt en om je te durven 
ontwikkelen. Naast de verzorgende taak van de pedagogische medewerker neemt de 
begeleidende en stimulerende taak een grotere rol in.  
 

 
De peutergroepen de Mini-Mollen en Uiltjes (2-4 jaar) 
De Jagershof heeft twee peutergroepen. Wanneer een kind van twee jaar binnenkomt, is deze groep het meest voor 
de hand liggend. Het kind kan in de groep blijven tot hij/zij naar de basisschool gaat. Deze leeftijdsgroep vraagt van 
de pedagogisch medewerkers een goed organisatievermogen en een goede inrichting van de groepsruimte om 
zowel de jongere als de oudere kinderen tot hun recht te laten komen. Een voordeel is, dat de jongere kinderen van 
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de oudere leren. De pedagogisch medewerkers maken goede afspraken t.a.v. de taakverdeling en werken veel in 
groepjes.  
 
 
De BSO groepen de Mollen  en Haviken ( 4-7 jaar) en de Wolven ( 7-12  jaar) 
De BSO is bij de Jagershof onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën nl 4-7 jaar en 7-12 jaar en hebben de  
beschikking over 5 ruimtes binnen de Jagershof, een grote buitenplein en natuurgebied gelegen naast de Jagershof. 
Deze onderverdeling is gemaakt  daar de sociaal-emotionele verschillen tussen kinderen van onderbouw en  de 
bovenbouw ons inziens verschillend zijn. Wij houden rekening met de verschillende behoeften van jongere en oudere 
kinderen. Oudere kinderen krijgen meer vrijheid, meer inspraak en de activiteiten zijn afgestemd op hun leeftijd en 
behoeften. Voor de BSO geldt dat kinderen worden opgevangen in zogenaamde basisgroepen.  
Kinderen eten en drinken over het algemeen in een vaste groep in een eigen ruimte. Elke BSO benut tijdens de dag het 
gehele gebouw zo optimaal mogelijk. Door in verschillende 5 ruimtes, verschillende activiteiten aan te bieden, krijgen de 
kinderen meer spelkeuze en ruimte om zich te ontwikkelen. De kinderen van de BSO worden per dag gekoppeld aan een 
medewerk(st)er in groepjes van 10 kinderen. In deze groepen zullen zij verschillende activiteiten doen, door middel van 
een rouleersysteem. Dit zorgt voor duidelijkheid naar de kinderen, maar ook naar de ouders en zorgt voor minder druk 
op de groepen. 
 
 
5.5 WENBELEID  
 
Als een baby voor het eerst op het kinderdagverblijf komt is er voor de ouders en het kind mogelijkheid om te 
wennen. Zo kunnen ouders bv eerst kennismaken samen met de baby, daarna het kind voor een paar uurtjes 
achterlaten om vervolgens hun kindje nog eens een hele dag te laten wennen. Het wennen gaat in overleg met en 
naar behoefte van ouders en kan dus per kind verschillen 
 
Een kind stroomt door van een baby-dreumesgroep naar een peutergroep op de leeftijd van 
ongeveer 2 jaar. Dit gaat in overleg met ouders en de pedagogisch medewerkers van de 
groep. Het kan dus zijn dat een kind al eerder over kan, maar ook dat het nog enige tijd op 
een groep blijft. Voor het wennen op de nieuwe groep trekken we twee weken uit. In de 
eerste week gaat een vertrouwde pedagogisch medewerker met het kind mee, in de tweede 
week is dit meestal niet meer nodig. Het wennen begint met een uurtje en wordt langzaam 
opgebouwd tot een halve of hele dag. 
 
Als kinderen van de dagopvang doorstromen naar de BSO dan zal er in overleg met de pedagogisch medewerker en 
de ouders momenten zullen worden afgesproken waarop het kind voor zijn vierde verjaardag kan wennen op de 
BSO. 
Kinderen die van buiten de Jagershof op de BSO komen zullen ook wen momenten aangeboden worden .  
 
 
5.6 OPENDEURENBELEID 

De definitie van Opendeurenbeleid is dat kinderen op verschillende tijden de stamgroep verlaten en dan gebruik maken 
van verschillende ruimtes, zowel binnen als buiten. Ons opendeurenbeleid beschrijft op welke momenten de kinderen de 
basisgroep kunnen verlaten en van welke ruimtes de kinderen dan gebruik maken. 

Wanneer de kinderen in het kader van ons open deurenbeleid tijdens activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de 
maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van 
kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie. 

Door middel van de opendeurenbeleid hebben kinderen de mogelijkheid om zich bewust te worden van zichzelf; wat 
vind ik leuk om mee te spelen, met wie speel ik graag, bij welke pedagogisch medewerker voel ik me op mijn gemak, in 
welke ruimte voel ik mij op mijn gemak. Door middel van opendeurenbeleid worden kinderen zich bewust van de ander. 
Door middel van opendeurenbeleid worden kinderen zich bewust van de omgeving. Door kinderen de mogelijkheid te 
geven om te spelen buiten de basisgroep, vergroot je de kleine wereld van het kind. Het kind ziet dat andere 
groepsruimtes er anders uitzien, ander speelgoed hebben. Het spelen buiten de stamgroep creëert meer 
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spelmogelijkheden, de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar ze het liefst mee spelen of met welke activiteit zij mee willen 
doen.  

Om duidelijkheid te creëren naar het kind wordt het open deurenbeleid slecht op vaste momenten op de dag mogelijk 
gemaakt, deze momenten zijn: 

• Open deuren tijdens het buiten speel momenten; 
• Open deuren tijdens vrijspeel momenten en georganiseerde activiteiten 
• Gezamenlijke viering van culturele feesten. 

Er geldt alleen een opendeurenbeleid als de pedagogisch medewerkers aangeven dat het bij de keuze van de dag hoort. 

Het belangrijkste uitgangpunt is dat kinderen altijd eerst rustig samen komen in de vertrouwde stamgroep met 
vertrouwde kinderen. Vanuit deze rustige start mogen kinderen zelf kiezen waar zij gaan spelen. Tevens is een belangrijk 
uitgangspunt dat eet en slaap momenten altijd binnen de stamgroep is. 

Het opendeurenbeleid wordt op alle groepen toegepast binnen de Jagershof 

 
 
5.7 PERSONELE INZET 
 
Iedere groep heeft een vast team van pedagogisch medewerkers. Zij zijn de vertrouwde 
gezichten voor de kinderen en de ouders. De pedagogisch medewerkers hebben allemaal een 
kindgerichte MBO- of HBO- opleiding. De Jagershof biedt de pedagogisch medewerkers de 
mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering . Ziekte, vakantie en/of zwangerschapsverlof worden door onze vaste 
medewerkers opgevangen wat zorgt voor stabiliteit binnen de Jagershof.  
Ieder dagdeel zijn er, afhankelijk van het aantal kinderen één of twee vaste pedagogisch medewerkers aanwezig. 
Naast de vaste pedagogisch medewerkers streeft de Jagershof er naar dat er een paar “extra handen” aanwezig is 
op de groep. Dit gebeurt in de vorm van  stagiaires  De stagiaire vrijwel  altijd boventallig en werkt onder 
verantwoordelijkheid van een bevoegde pedagogisch medewerker. De Jagershof verzorgt stageplekken voor 
pedagogisch medewerkers in opleiding.  Tevens zijn wij een leerbedrijf wat inhoud dat er wekelijks een leerkracht 
van school intervisie en les geeft op de Jagershof. Zij vindt het van belang om een steentje bij te dragen aan scholing 
van pedagogisch medewerkers van de toekomst. Voor de 
organisatie kan de inbreng van de stagiaire verfrissend werken. 
 
De kinderopvang wordt geleid door een algemeen directeur. Daarnaast is er een locatiemanager en een hoofd 
administratie. 
Alle medewerkers bij de Jagershof hebben een parttime dienstverband. 
 
Binnen de kinderopvang en de BSO streven we ernaar dat er minimaal twee personen  
aanwezig zijn. In geval van calamiteiten kan één bij de kinderen blijven en kan de andere hulp mobiliseren. 
 
Tussen 7.00 en 18.00 uur zijn er meestal minimaal twee medewerkers van de Jagershof in het pand aanwezig. Op 
rustige momenten zoals de woensdag- en vrijdagmiddag eind van de middag werkt er indien de ratio het toelaat  
één pedagogisch medewerker op de groep. Dit mag van de inspectie, omdat er in het gebouw elders collega’s op of 
afroepafstand een achterwacht aanwezig zijn.  
Tevens beschikt de Jagershof over een protocol hoe te handelen alleen op de groep. ( zie 
bijlage J ) en een protocol Vierogenpricipe ( zie bijlage K) 
 
De Jagershof hanteert op alle momenten in alle groepen de beroepskracht- kind ratio volgens de 
landelijk vastgestelde normen. Controle hierop is een vast onderdeel van de jaarlijkse 
inspecties door de GGD. Tijdens deze controles blijkt steeds, dat de Jagershof zich aan deze 
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beroepskracht-kind ratio houdt. 
1: 3 kinderen tot 1 jaar 
1: 5 kinderen van 1 tot 2 jaar 
1: 8 kinderen van 2 tot 4 jaar 
1: 10 kinderen van 4 tot 7 jaar 
1: 12 kinderen van 7-12 jaar 
 
Ieder jaar volgen alle medewerkers de BHV- herhalingstraining  en Kinder-EHBO herhaling en gaan  
In het jaar 2016 hebben alle pedagogisch medewerkers van de dagopvang de training taal- en interactie 
vaardigheden met goed gevolg doorlopen.  
 
De drie-uursregeling  
 
De drie-uursregeling op de hele dagopvang; wat houdt dit in?  
 
• Tussen 09.30 uur en 12.30 uur en tussen 15.00 uur en 16.30 uur is het aantal pedagogisch medewerkers in 
overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.  
• In de pauzeperiode tussen 12.30 uur en 15.00 uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven minder kinderen actieve 
pedagogische aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers beurtelings pauze houden. Gedurende deze slaaptijd is 
het mogelijk dat minder pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de pedagogisch medewerker/kindratio is 
vereist. Dit mag nooit langer dan maximaal 2 uur.  
• Vóór 09.30 uur en na 16.30 uur mag de afwijking van de pedagogisch medewerker/kindratio niet langer duren dan 
anderhalf uur aaneengesloten.  
 
Op één dag mag er maximaal 3 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft van het aantal 
benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur. Deze 3 uur kan per groep verschillend 
worden ingezet, afhankelijk van het rooster en het aantal aanwezige kinderen 
 
 De drie-uursregeling op de buitenschoolse opvang; wat houdt dit in? 
 
 • Gedurende reguliere schoolweken kan voor de buitenschoolse opvang ten hoogste een half uur per dag minder 
pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de pedagogisch medewerker/kindratio is vereist.  
• Beslaat de opvang van de kinderen de gehele dag, bijvoorbeeld tijdens vakanties, dan geldt de regel van de 
pedagogisch medewerker/kindratio hetzelfde als bij de hele dagopvang.  
 
Op een schooldag mag er maximaal 0,5 uur tijdelijk minder personeel ingezet worden. In dit half uur moet minimaal de 
helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. In het kindercentrum is minimaal één 
pedagogisch medewerker en een andere volwassene aanwezig.  
 
 
Ondersteuning medewerkers 
De directeur en de locatiemanager ondersteunen, coachen en begeleiden de pedagogisch medewerkers in het 
werken met de kinderen. De pedagogisch medewerkers kunnen hen benaderen als zij vragen hebben of 
tegen knelpunten aan lopen. Dat kan gaan om allerlei zaken uit de dagelijkse praktijk. 
Kortom, de directeur en locatiemanager ondersteunen en coachen de pedagogisch medewerkers in het uitvoeren 
van het pedagogisch beleid. Hiermee wil de Jagershof de kwaliteit van het pedagogische klimaat bewaken en, indien 
nodig, verbeteren. 
De pedagogisch medewerkers worden ondersteund in hun werkzaamheden door stagiaires. 
Verder worden de beroepskrachten ondersteund door de ouders door middel van informatie-uitwisseling. Zo 
kunnen zij kinderen beter begeleiden doordat zij weten wat er thuis speelt en welke opvoedingsovertuigingen het 
kind thuis mee krijgt. Ook krijgen de beroepskrachten regelmatig de kans om hun kennis bij te laten scholen. Dit in 
de vorm van cursussen, trainingen en workshops. 
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5.8 OVERLEGSTRUCTUREN 
Omdat we het belangrijk vinden om over ons werk na te denken en te praten zijn er een 
aantal overlegstructuren binnen de Jagershof. Formele overlegsituaties: 
 
• Bestuursvergadering 
Frequentie : eens per 6 weken 
Deelnemers : directeur, locatiemanager en hoofd administratie 
Voorbereiding : agenda wordt samengesteld door voorzitter met directeur 
Inhoud : zowel beleidsmatig, beleidsvoorbereidend, als denktankfunctie 
Verslag : schriftelijk aan bestuur & directeur, mondeling aan oudercommissie 
door afgevaardigde in bestuur. 
 
• Oudercommissie 
Frequentie : eens per zes à acht weken 
Deelnemers :5 leden van de oudercommissie, directeur bij het begin  aanwezig 
Voorbereiding : voorzitter met directeur 
Inhoud : zowel beleidsmatig, beleidsvoorbereidend als denktankfunctie 
Verslag : schriftelijk aan oudercommissie, bestuur & directeur, voor alle ouders 
op aanvraag 
 
• Personeelsbijeenkomst 
Frequentie : 4 keer per jaar 
Deelnemers : pedagogisch medewerkers, stagiaires (1x) 
Voorbereiding : directeur 
Inhoud : beleidsinformatie, arbeidsvoorwaarden, groep overstijgende zaken 
met betrekking tot ouders, kinderen en pedagogisch beleid, deskundigheidsbevordering 
Verslag : schriftelijk aan elke groep, secretariaat en directeur. 
 
• Groepsoverleg* 
Frequentie : 6 maal per jaar 
Deelnemers : pedagogisch medewerkers van een groep, stagiaires, directeur 
Voorbereiding : voorzitterschap rouleert 
Inhoud : alle punten die de groepsorganisatie betreffen 
Verslag : schriftelijk aan groep en directeur. 
Voorbereiding : door alle deelnemers individueel. 
Inhoud : allerlei praktische zaken, beleidsvoorbereidend, als denktankfunctie 
Verslag : schriftelijk voor allen 
 
*Groepsoverleg 
Zes  maal per jaar komen de pedagogisch medewerkers van een groep bijeen voor een 
groepsteam overleg. Tijdens de overleggen ’s avonds wordt een deel besteed aan algemene 
Jagershof zaken en het andere deel aan het bespreken van alle punten, die direct met de kinderen te maken 
hebben. We bespreken met elkaar hoe het met de kinderen gaat en maken 
eventueel afspraken over de aanpak van een kind. Voor deze kind besprekingen worden 
incidenteel gerichte observaties gehouden. De volgende onderwerpen komen regelmatig aan 
de orde: 
• Gezondheid               
• Eten, drinken en slapen 
• Motoriek 
• Taalontwikkeling 
• Spel 
• Kind op zichzelf, de belevingswereld 
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• Plaats in de groep 
• Contacten tussen kind en pedagogisch medewerker 
• Contacten met de ouders 
• Sociaal-emotionele veiligheid 
 
  
 
  6. DE ONTWIKKELING VAN HET KIND 
 
In dit hoofdstuk komt de eigen ontwikkeling van het kind aan bod en hoe wij daar als 
Team de Jagershof op  inspelen. Ieder kind moet enerzijds de gelegenheid krijgen om zich zoveel mogelijk op zijn 
eigen wijze en in zijn eigen tempo te kunnen ontwikkelen, anderzijds is er de pedagogische begeleiding van de 
pedagogisch medewerkers, die zich richt op het geven van zelfvertrouwen, het stimuleren van zelfstandigheid en 
het aanleren van sociale vaardigheden. 
 
6.1 KINDEREN VOLGEN IN HUN ONTWIKKELING 
 
Vanaf het moment dat een kind bij ons op de kinderopvang komt, delen ouders een stukje van 
hun opvoeding met de kinderopvang. We gaan ervan uit, dat ouders eindverantwoordelijk zijn 
voor de opvoeding van hun kind. Vanuit een positieve relatie is het een taak van de 
pedagogisch medewerkers om kinderen te begeleiden en te ondersteunen in de diverse 
ontwikkelingsfasen die kinderen doormaken. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een 
liefdevolle en aandachtige houding naar een kind, zodat een kind zich veilig en geborgen 
voelt. 
 
Binnen de ontwikkelingspsychologie wordt verschillend gedacht over de invloed van aanleg en 
omgeving. Wat wel duidelijk lijkt, is dat beide factoren van invloed zijn en ook elkaar weer 
beïnvloeden. De mate waarin een kind in een fase van zijn ontwikkeling ontvankelijk is voor 
stimulansen uit zijn omgeving hangt samen met zijn aanleg. Zo kan een kind bijvoorbeeld pas 
als het er aan toe is aangeleerd worden om op de wc te plassen. Anderzijds kan het kind 
vermogens die het in aanleg heeft, pas voldoende ontwikkelen als het door de omgeving 
daartoe wordt geprikkeld. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich optimaal ontplooien wanneer 
de omgeving, de kinderopvang, voor een veilige en voldoende stimulerende, uitdagende 
omgeving zorgt. 
Dit betekent dat pedagogisch medewerkers niet de hele dag de kinderen bezig houden, maar 
hen ook de gelegenheid geven om zelf hun gang te gaan. De pedagogisch medewerkers kijken, 
luisteren en gaan in op wat kinderen zelf aanreiken. Daarnaast bieden de pedagogisch 
medewerkers nieuwe activiteiten aan, die hun ontwikkeling stimuleren. 
 
6.2 KINDVOLGSYSTEEM 
 
De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen in hun ontwikkeling en houden regelmatig 
kind besprekingen. De Jagershof maakt bij de kinderopvang gebruik van een kind volgsysteem voor de babyperiode 
tot met 4 jaar. Het volgsysteem bestaat uit twee observatielijsten, één voor de baby- en dreumesperiode (0 -24 
maanden) en één voor de peuterperiode (24-48 maanden). 
Het kind volgsysteem geeft de pedagogisch medewerker een duidelijk handvat voor gericht 
handelen. Het helpt de pedagogisch medewerkers gestructureerd naar kinderen te kijken en 
het pedagogisch handelen af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Ook is het 
volgsysteem een goed hulpmiddel voor gesprekken met ouders en voor de kind besprekingen 
in het team. Wanneer een kind "opvalt" gaan we in gesprek met de ouders, verwijzen 
eventueel naar instanties en maken een plan van aanpak.  
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In paragraaf 5.3 en bijlage C staat hierover meer informatie. Het kind volgsysteem maakt deel uit van de 
doorgaande leerlijn 
naar de basisschool (zie voor meer informatie bijlage F Kind volgsysteem) 
 
6.3 BIJZONDERHEDENIN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN 
 
Bij de Jagershof besteden wij aandacht aan het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. De 
pedagogisch medewerkers kijken goed naar kinderen. Daardoor kunnen ze hun pedagogisch handelen afstemmen 
op de behoeftes en mogelijkheden van de kinderen afzonderlijk en als groep in totaliteit. De pedagogisch 
medewerkers bespreken eventuele bijzonderheden van kinderen tijdens de groepsoverleggen. De directeur 
ondersteunt en adviseert de pedagogisch medewerkers in de gevallen waar specifieke begeleiding nodig is. In een 
gesprek met ouders bespreekt de pedagogisch medewerker de bijzonderheden. Er wordt 
navraag gedaan of ouders de zorg herkennen en delen. Een kind kan bijvoorbeeld opvallend 
druk of juist opvallend stil zijn. Een kind kan zich ook merkbaar langzamer ontwikkelen dan 
voor zijn leeftijd gebruikelijk is. In overleg met de ouders kunnen we een kind nauwgezetter 
gaan observeren en daarna opnieuw in gesprek gaan. Er kan besloten worden om voorlopig 
niets te doen. Soms lost het probleem zich vanzelf op. Het kan ook zijn dat er met ouders een 
bepaalde aanpak afgesproken wordt, die na verloop van tijd geëvalueerd wordt. Zo nodig 
verwijst de Jagershof de ouders door naar een hulpverlenersinstantie zoals de huisarts, 
consultatiebureau, GGD, CJG, logopedist, fysiotherapeut. De Jagershof neemt deel aan het project Vroeg erbij van 
Yorneo (voor informatie zie bijlage C) 
 
6.4 SPEL EN INVLOED OP DE ONTWIKKELING 
 
Door spel ontwikkelt een kind zich en leert hij de wereld om zich heen kennen. In de 
kinderopvang spelen de kinderen het grootste deel van de dag. Daar moet ruimte voor zijn en 
het is de taak van de kinderopvang te zorgen voor veel en gevarieerd spel waarbij alle 
kinderen aan hun trekken komen. De rol van de pedagogisch medewerker is hier belangrijk. 
Soms zijn er geleide activiteiten zoals het spelen met hamertje tik of een echt bordspel. Er is 
ook voldoende ruimte voor het ongeleide spelen, zoals bijvoorbeeld het spelen in de 
poppenhoek of in de bouw hoek. Zowel bij geleid als ongeleid spelen is de pedagogisch 
medewerker in de buurt om daar waar het nodig is, toch leiding te kunnen geven aan de 
kinderen en toe te zien op het spelen. In deze paragraaf wordt een aantal vormen van spel 
besproken. 
 
6.4.1 BEWEGINGSPEL 
 
Het eerste wat een baby kan is bewegen. Hij trappelt met zijn benen, zwaait met zijn armen 
en kijkt intussen intens gespannen naar zijn ouders. Door dit samenspel krijgt de baby plezier 
in bewegen en gaat dit ook doen als moeder er niet is. Een emotioneel tevreden baby kan 
zichzelf vermaken. Voor de jongste kinderen hebben we voldoende speelruimte op de grond 
waardoor ze worden gestimuleerd om te rollen, te kruipen en tot staan en lopen te komen. 
We hebben grote speelmatten en uitdagend speelgoed. Persoonlijke aandacht voor ieder kind 
vinden wij erg belangrijk. 
 
In ons kinderopvang zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor, dat zowel de kleintjes als de 
peuters samen of apart elke dag de gelegenheid en de ruimte krijgen om te bewegen. Met de 
peuters proberen we iedere dag wel een moment te vinden om lekker buiten te spelen. 
Buiten wordt in de zandbak gespeeld, om de bomen gerend, op de tractor gereden of 
gewandeld. 
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6.4.2 SPELEN MET VOORWERPEN 
 
Behalve met zichzelf kan een baby al na 3 maanden spelen met voorwerpen. Hij zal eerst gaan 
onderzoeken: hoe smaakt het, hoe voelt het, hoe ruikt het en hoe klinkt het? Het louter 
zintuiglijk bezig zijn met dingen gaat steeds meer over in denkend-ontdekkend spel. Het kind 
krijgt al spelend inzicht in wat je wel en wat je niet met een bepaald ding kunt doen. Een mooi 
voorbeeld is om te zien hoe een kind ontdekt dat je in een zeefje geen water kunt gieten maar 
in een emmer wel. Vervolgens gaat het kind steeds meer ordenen en verbanden leggen 
tussen voorwerpen. Het bezig zijn met voorwerpen wordt steeds ingewikkelder. Het stapelen 
van blokjes gaat over in het maken van grotere bouwwerken en wordt dan echt 
constructiespel. 
 
Pedagogisch medewerkers zullen steeds ander speelgoed aanbieden, aangepast aan de 
ontwikkeling van een kind. Samenspelen met dingen kan, maar voor het tweede levensjaar is 
elk kind meestal nog met zijn eigen dingen bezig. Door een interessant spelletje kan een kind 
wel de aandacht van een ander kind trekken. 
Een pedagogisch medewerker zal in de periode tot 1 jaar met name individueel bezig zijn met 
kinderen. Toch zullen pedagogisch medewerkers het samen spelen van kinderen stimuleren 
door andere kinderen erbij te betrekken. Kinderen kunnen door vaak naast elkaar te spelen 
ideeën en ontdekkingen met elkaar uitwisselen. De kinderen leren in eerste instantie van 
elkaar. Bij de peuters zie je bijvoorbeeld dat kinderen in de poppenhoek, wanneer ze nog jong 
zijn, voornamelijk naar elkaar kijken en naast elkaar spelen. Worden ze groter zie je ook echt 
samenspel ontstaan. Ze gaan met elkaar zogenaamd eten. Een kind volgt hierin zijn eigen 
tempo en de pedagogisch medewerker observeert dit en speelt er op in en biedt het kind zo 
nodig nieuwe mogelijkheden. 
 
6.4.3 SPELEN MET ONGEVORME MATERIALEN 
 
Voor eigenlijk alle kinderen geldt, dat ze dol zijn op het spelen met zand en water. Kinderen 
ontdekken wat ze met dergelijke materialen kunnen en niet kunnen. Bij de Jagershof proberen we kinderen de 
gelegenheid te geven verschillende materialen te ontdekken. We bieden ze dan 
ook zand en water maar ook klei, verf en plaksel. Het resultaat is voor ons niet het 
belangrijkste. De bezigheid op zich moet plezier geven. 
 
 
6.4.4 TAALSPELLETJES 
 
Taal is belangrijk in de communicatie. Kinderen kunnen zich verder ontwikkelen met behulp 
van taal. Bij een baby zie je dat ze geluidjes gaan maken en met die geluidjes de aandacht van 
de mensen om hen heen kunnen trekken. “Bellen blazen” en andere manieren om met je 
mond bezig te zijn, geeft plezier. Praten is een serieuze bezigheid, maar een kind kan er ook 
speels mee bezig zijn. Het speelt met woorden en klanken. Bijna dagelijks worden er aan tafel 
met de kinderen liedjes gezongen en versjes bedacht. In iedere groep zijn boekjes waaruit 
voorgelezen wordt en waar de kinderen zelf in kunnen kijken. Ook is er aandacht aan tafel, 
bijvoorbeeld tijdens de maaltijd om met elkaar te praten over de dagelijkse belevenissen van 
een kind. Bijvoorbeeld oma is jarig of de poes is ziek. Een kind stimuleren te vertellen en te 
luisteren naar een ander vinden wij belangrijk. 
 
6.4.5 FANTASIESPEL 
 
Het fantasiespel of zoals de kinderen het noemen "doen alsof", begint al vroeg, rond 1½ à 2 
jaar. Je hebt het rollenspel waarbij kinderen ervaringen uit het concrete dagelijkse leven 
naspelen. Het kind speelt dan na wat het in zijn omgeving gezien heeft. Favoriete spelletjes op 
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de kinderopvang zijn vadertje en moedertje en treintje waarbij alle stoelen van de groep mee 
doen. Daarnaast heb je het symbolische spel, waarbij kinderen hun gevoelens, angsten uiten. 
Het kind kan oefenen met bepaalde situaties en door ze na te spelen opnieuw beleven en 
nieuwe ervaringen opdoen. Fantasiespel kan alleen, bijvoorbeeld met autootjes of met de 
poppen in de poppenhoek, maar ook samen met de andere kinderen. In de fantasie kan het 
kind zijn gedachten en gevoelens vorm geven. Als kinderen samenspelen krijg je vaak 
fantasiespel, waarbij ze leren met elkaar rekening te houden, nieuwe ervaringen op te doen 
en zelf met regels leren om te gaan. 
 
Belangrijk op de kinderopvang is dat de pedagogisch medewerkers de tijd, ruimte en sfeer 
creëren waarin kinderen de gelegenheid krijgen om personen en situaties samen na te doen. 
Bij de Jagershof hebben we bijvoorbeeld verkleedkleren op alle peutergroepen. De peutergroepen hebben een 
poppenhoek met een keukentje, potten en pannen, poppen en volop ander speelgoed om de fantasie te prikkelen. 
 
6.4.6 SPELEN VOLGENS REGELS  
 
Spel biedt kinderen veel mogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wachten tot 
je aan de beurt bent, leren je aan je afspraak te houden, niet weglopen, tegen je verlies kunnen, voor jezelf 
opkomen, je eigen mening vormen. Door met leeftijdgenoten te spelen worden niet alleen regels en groepscodes 
geleerd, maar wordt ook een basis gelegd voor een gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dit geldt ook voor 
kinderen die met elkaar fantasiespel spelen, waarin al heel wat regeltjes impliciet aan bod komen. De pedagogisch 
medewerker heeft ook hierin weer een belangrijke taak. Goed 
observeren van gedrag en kinderen helpen in het omgaan met elkaar. De “haantjes de voorste” hier en daar wat te 
temperen en de wat teruggetrokken kinderen, voldoende aan bod te laten zijn en hen te helpen voor zichzelf op te 
komen. In groepsspelletjes, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, komen ook allerlei regels voor. In 
de kinderopvang en in de BSO wordt hier in veel situaties aandacht aan besteed, niet alleen bij kringspelletjes en 
gezelschapsspelletjes maar ook bij het buiten spelen en het fantasiespel. 
Het zal duidelijk zijn dat al deze manieren van spelen invloed hebben op de verschillende ontwikkelingen. 
 
 
 
6.5 ONTWIKKELING TOT ZELFSTANDIGHEID. 
 
Zelfstandigheid is het vermogen om voor jezelf te kunnen zorgen, uiteindelijk zonder hulp van anderen. De eerste 
vier jaren van het leven is daar natuurlijk nog geen sprake van. De weg daar naar toe kan echter al vroeg beginnen. 
Het gaat erom dat een kind bij de leeftijd passende verantwoordelijkheden krijgt. Het kind moet ver genoeg zijn in 
zijn ontwikkeling en het moet situaties kunnen overzien. Voor de opvoeder is het de kunst om een weg te vinden 
tussen aan de ene kant over bescherming en aan de andere kant het kind aan zijn lot over laten. Door een kind 
dingen te laten doen die hij zelf kan, zal zijn zelfvertrouwen groeien. 
Wanneer een kind leert voor zichzelf te zorgen en ook voor zichzelf op te komen, zal hij ook goed voor een ander 
kunnen gaan zorgen. In de kinderopvang stimuleren we kinderen om zelf te eten en te drinken en bijvoorbeeld al 
vroeg te "helpen" bij het uitkleden, wanneer kinderen naar bed gaan en hun pyjama aan trekken. Ook bij hun spel 
leren we hen zoveel mogelijk zelf te proberen. Bij onderlinge conflicten laat de pedagogisch medewerker de 
kinderen zoveel mogelijk zelf naar oplossingen zoeken. Ook stimuleren we kinderen om hulp te vragen aan anderen. 
Bij het buiten spelen zie je vaak dat meerdere kinderen op een en dezelfde fiets willen. We helpen kinderen met 
elkaar tot afspraken te komen. En we zien er op toe dat de kinderen die niet zo zelfverzekerd zijn ook aan bod 
komen. We helpen hen te leren vragen en voor zichzelf op te komen. 
 
SEXUELE GEDRAGSCODE 
 
Gedragscode seksualiteit 
Kinderen zijn nieuwsgierige onderzoekers en ontdekken spelenderwijs hun eigen lichaam. Ook 
in de omgang met andere kinderen en met pedagogisch medewerkers leren zij welk gedrag 
gewenst is en waar iemands persoonlijke grens ligt. 
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Duidelijke afspraken 
We hebben duidelijke afspraken gemaakt, ter bescherming van de kinderen. Deze afspraken voorkomen bovendien 
voor dat ons personeel onbedoeld in nare situaties verzeild raakt. 
Omdat iedereen zo zijn persoonlijke opvattingen heeft over wat wel en niet kan in de opvoeding wat betreft 
seksueel gedrag, vinden we het belangrijk om een kader aan te geven. 
Het begrip seksualiteit is hier in een breed kader geplaatst en omvat allerlei onderwerpen die 
mogelijk gevoelig liggen op het gebied van seksualiteit. 
 
Gedragscode: 
Geen seksueel getinte opmerkingen 
Onderlinge erotiserende of seksuele boodschappen of grappen zijn verboden op de 
werkvloer. Het personeel bekleedt namelijk een voorbeeldfunctie. 
 
Seksuele toenaderingspogingen van een kind 
Op ‘seksuele’ toenaderingspogingen van een kind wordt nooit ingegaan. Dit wordt altijd besproken met de 
leidinggevende. 
 
Verbod op seksueel contact 
Seksuele handelingen en intieme relaties in de contacten met een kind zijn onder geen beding geoorloofd en 
worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 
Vragen van kinderen over seksualiteit 
We luisteren naar vragen die kinderen stellen over seksualiteit. Deze vragen kunnen serieus beantwoord worden of 
de pedagogisch medewerker kan aangeven bij het kind dat het goed is om dezelfde vraag met een van de ouders te 
bespreken. 
 
Uitdagende vragen over het privéleven van de pedagogisch medewerker op het gebied van 
seksualiteit 
De pedagogisch medewerker gaat niet mee in de persoonlijke en uitdagende sfeer en geeft aan dat een serieus 
antwoord mogelijk is of geeft aan dat de vraag niet gewenst is. 
 
‘Vieze woorden’ gebruiken 
De pedagogisch medewerker geeft aan dat we geen vieze woorden gebruiken en kan er voor kiezen hier een 
serieuze draai of grens aan te geven of niet op het onderwerp in te gaan. De pedagogisch medewerker zelf gebruikt 
geen schuttingtaal. 
 
Benaming van de geslachtsdelen van de kinderen 
Binnen de Jagershof wordt de benaming piemel, penis of plasser(tje) en vagina gebruikt. Andere benamingen 
worden door pedagogisch medewerkers niet gebruikt. 
 
Kinderen op schoot nemen en kinderen knuffelen 
De Jagershof vindt dat kinderen op schoot moeten kunnen zitten. In de BSO komt het initiatief van het kind uit. Dat 
geldt ook voor knuffelen. Oudere kinderen (vanaf +/- 8 jaar) kunnen bij de pedagogisch medewerker komen hangen, 
maar worden niet op schoot genomen. In een op een situaties op de BSO (alleen in een ruimte) zit een kind niet op 
schoot. 
 
Kinderen helpen de billen afvegen 
De Jagershof  begeleidt kinderen om het zelf te doen door uitleg te geven hoe het moet, als er hulpgeboden moet 
worden, dan bieden we dat. 
 
Baby’s en peuters verschonen 
Zowel mannen als vrouwen verschonen kinderen. 
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Opmerkingen over het privéleven van het kind met betrekking tot ouders en seksualiteit 
Pedagogisch medewerkers vragen in dit geval niet door, uit respect voor het privéleven van de ouders. De 
pedagogisch medewerker geeft het gesprek een andere wending, uit respect en om eventuele lading weg te nemen. 
 
Kinderen die onderling op een uitdagende manier over seks praten 
Wij bieden de mogelijkheid aan kinderen om er ‘gewoon’ over te praten. Als het niet uit de beladen sfeer gehaald 
kan worden dan stoppen wij het gesprek. 
 
Kinderen die ‘doktertje’ met elkaar spelen 
Doktertje spelen mag maar de kleren blijven aan. Kinderen die elkaar ‘bloot’ laten zien. Dit wordt niet bestraft, maar 
de pedagogisch medewerker legt uit dat dat hier niet de bedoeling is. 
 
Kinderen spelen niet in hun blootje 
Als kinderen met water (of verf) spelen, spelen ze niet bloot. Een onderbroekje of luier blijft 
minimaal aan. 
 
Pedagogisch medewerkers gaan niet in bikini 
Bij warm weer spelen we vaak buiten met water. Pedagogisch medewerkers dragen geen bikini, maar houden 
minimaal een hemdje en een korte broek of rok aan. Ook de mannen houden een shirt (en broek) aan. Uitzondering 
wordt gemaakt als er een uitstapje naar de zwemplas of zwembad is 
 
VOORBEREIDEN OP SCHOOL 
 
De Jagershof heeft ervoor gekozen de activiteiten binnen de kinderdagverblijven op te zetten volgens de methodes 
van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij VVE is sprake van een 
gestructureerde, thematische opzet van activiteiten, waarmee de ontwikkeling van kinderen 
wordt gestimuleerd.  
Het landelijk bekende VVE programma Uk en Puk is leidraad voor de opzet van activiteiten. Spelenderwijs wordt er 
aan de hand van maandelijkse thema’s gewerkt. Thema’s kunnen zijn, verkeer, ziek en gezond, lente, etc. Per 
dagdeel zijn de pedagogisch medewerkers één uur bezig met deze methode. Bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen 
of het zingen van een liedje voor het eten of tijdens een spelactiviteit. 
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7. DE VERZORGING 
 
 
 
7.1 VERZORGING IN DE BABY-DREUMES GROEP 
 
Het grootste deel van de tijd die een volwassene met een baby doorbrengt, bestaat uit 
verzorging: de fles geven, verschonen, in bad doen, in bed te slapen leggen, enzovoorts. Een 
goede verzorging is niet alleen belangrijk voor de lichamelijke, maar ook voor de geestelijke gezondheid van het 
kind. Juist tijdens de verzorging wordt echt contact gemaakt en bouwt een pedagogisch medewerker een band met 
de baby op. In de kinderopvang proberen we om zoveel mogelijk de tijd te nemen voor die verzorging.  
Wij benadrukken met name het belang van actieve contactmomenten tijdens de verzorging. Wanneer een kind een 
schone luier krijgt, is dit bij uitstek een moment voor individueel contact tussen de baby en de pedagogisch 
medewerker. 
Het is een mogelijkheid om echt contact met elkaar te maken. Tijdens het verschonen benoemt de pedagogisch 
medewerker wat ze doet. Ze kijkt de baby aan en babbelt met hem/haar. De baby krijgt zo exclusieve aandacht, 
waardoor hij zich daarna langer prettig voelt. Wanneer een pedagogisch medewerker verschoont, neemt ze geen 
telefoon op, ze babbelt niet met collega’s en hoeft geen hand te geven wanneer nieuwe ouders binnenkomen. 
Iedere dag zijn er op elke groep vaste pedagogisch medewerkers die de zorg dragen voor de aanwezige baby’s. Op 
die manier is de continuïteit in het contact zoveel mogelijk gewaarborgd. Bij de verzorging proberen we het ritme 
van thuis voort te zetten in het belang van het individuele kind en zijn ouders, tenzij dit niet in het belang van het 
kind is. Een kind zal zich veiliger voelen wanneer dit zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Een kind ontwikkelt zich het 
beste wanneer het de ruimte krijgt om veel zelf te doen in zijn eigen tempo. 
De pedagogisch medewerkers zitten of liggen geregeld met de baby’s in op de grond. De vlakke, stevige ondergrond 
zorgt er voor, dat de baby meer beweegt, meer spieren gebruikt 
en sneller sterk wordt. 
 
In de peutergroepen blijft verzorging een belangrijke taak van de pedagogisch medewerker. 
Bij het ouder worden raakt de verzorgende rol van de pedagogisch medewerker steeds meer op de achtergrond en 
leert het kind zichzelf steeds meer te verzorgen. De pedagogisch medewerker behoudt een stimulerende en 
controlerende rol. In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste aspecten van de verzorging. 
 
7.2 ETEN EN DRINKEN 
 
Gezonde voeding is belangrijk, maar eten betekent meer: het is een sociaal gebeuren. Aan 
tafel is er aandacht voor elkaar. Kinderen kunnen hun verhaal kwijt en leren naar elkaar te luisteren. Gezamenlijk 
eten stimuleert bovendien de eetlust doordat het gezellig is en doordat je anderen ziet eten. Om de maaltijd goed 
te laten verlopen zijn er een aantal afspraken gemaakt die te maken hebben met hygiëne en een gezellige sfeer. 
Afspraken zijn o.a.: voor het eten naar de wc gaan en handen wassen, niet met volle mond praten, aan tafel blijven 
zitten zolang er gegeten wordt, boterhammen niet naar binnen proppen en naar elkaar luisteren. De pedagogisch 
medewerkers kijken hierbij of het haalbaar is voor het kind. 
Wanneer kinderen eetproblemen hebben, proberen we de oorzaak hiervan te vinden. 
Kinderen hebben een sterk wisselende eetlust en kunnen vrij goed aangeven wat ze willen eten. De leiding geeft wel 
grenzen aan. Onze stelregel is dat een kind zichzelf nooit zal uithongeren. Wij proberen ons niet te laten verleiden 
tot een machtsstrijd. Een kind wordt niet gedwongen te eten, wel gestimuleerd. Bij de Jagershof schenken we 
gezonde drankjes, te weten; water, lauwe thee en halfvolle melk. 
 
 
7.3 TANDVERZORING 
 
De Jagershof levert een bijdrage aan de tandverzorging door zo min mogelijk voedingsmiddelen en drankjes met 
suiker te geven. Na de leeftijd van een jaar wordt in overleg met de ouders het gebruik van de zuigfles beperkt. De 
oudste kinderen in de baby-dreumesgroepen drinken dan ook al uit een beker. Natuurlijk wordt er dan regelmatig 
geknoeid, maar met eens lab voor blijft de schade beperkt. 
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Wanneer kinderen jarig zijn en willen trakteren is dit natuurlijk heel feestelijk. We vragen ouders echter wel om 
voor een gezonde traktatie te zorgen. Bij de Jagershof zijn altijd  tips  te krijgen om zo op een “gezond idee” te 
komen. 
. 
 
7.4 SLAPEN 
 
De kinderen hebben slaap nodig om te groeien en om weer energie op te doen na opgedane 
indrukken. Ieder kind heeft een eigen slaappatroon dat verandert met de leeftijd. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij 
wat een kind thuis gewend is. Wanneer het ritme thuis en op de kinderopvang erg van elkaar afwijkt, bekijken 
ouders en pedagogisch medewerkers samen wat het beste voor het kind is. Iedere groep heeft twee eigen 
slaapkamers, die in verbinding staan met de groepsruimte. 
 
Er zijn een aantal redenen waarom kinderen niet slapen. Soms zijn er oorzaken die bij het kind liggen zoals 
eenkennigheid en angsten. Soms zijn er andere oorzaken zoals ziekte of nare ervaringen. Sommige kinderen moeten 
ook wennen aan de andere omgeving en de gewoontes op de kinderopvang. Wij proberen zoveel mogelijk in 
samenspraak met de ouders tot een goed slaapritme te komen voor hun kind. Je kunt een kind niet dwingen om te 
slapen. 
Als pedagogisch medewerker kun je ervoor zorgen, dat je het kind zo rustig mogelijk naar bed 
brengt met een vaste volgorde van handelingen. 
Bij de Jagershof gebruikt  ieder kind op de baby- dreumesgroep een eigen slaapzak ( van de Jagershof), Elk kind 
heeft een eigen bakje  met daarin een slaapzak . Deze staat in een kast.  Iedere week gaat het beddengoed in de 
was.  
Bij de Jagershof werken de baby- dreumesgroepen met babyslaaphuisjes die in de “baby tuin” 
staan. Hierin slapen de jongste kinderen. Uit ervaring is gebleken dat kinderen buiten heerlijk slapen. 
In de peutergroepen hebben de kinderen de keuze uit een ledikantje of snoezelen 
Een bedje wordt maximaal door twee kinderen gedeeld en ieder kind heeft een eigen slaapzak. De lakentjes worden 
gewisseld, wanneer een ander kind in het bedje gaat slapen, zodat kinderen nooit in elkaars beddengoed slapen. 
Iedere week gaat al het beddengoed in de was.  
Kinderen nemen soms een knuffel mee van thuis waar ze mee slapen. Dit mag bij ons natuurlijk ook. Wel vragen we 
de ouders er zorg voor te dragen dat de knuffel veilig is. 
 
7.4.1 WIEGENDOOD 
 
Oorzaken van wiegendood zijn niet altijd aanwijsbaar. Uit onderzoek is wel gebleken dat er risicofactoren aan te 
wijzen zijn, die in onderlinge combinatie of apart tot wiegendood kunnen leiden. Ter voorkoming zijn er en aantal 
richtlijnen voor de praktijk geformuleerd die door de pedagogisch medewerkers worden toegepast. Een baby wordt 
in principe nooit op de buik gelegd om te slapen, tenzij op uitdrukkelijk voorschrift van een arts of op aanwijzing van 
de ouders (schriftelijk vastgesteld en ondertekent door de ouders). Bij de Jagershof zorgen  we voor zo veilig 
mogelijke en vooral niet te warme slaapplaatsen. De slaapkamers worden goed 
geventileerd. Van de GGD krijgen wij met regelmaat nieuwe informatie over dit onderwerp. Wij volgen de adviezen 
nauwkeurig op.  
(zie ook bijlage A Protocol wiegendood). 
 
7.5 ZINDELIJK WORDEN 
 
In de kinderopvang ondersteunen wij ouders bij het zindelijk worden van hun kind. 
Zindelijk kan een kind pas worden als het zijn sluitspieren kan beheersen. Een kind wordt niet zindelijk gemaakt, 
maar kan er wel bij geholpen en gestimuleerd worden. Wanneer een kind zindelijk wordt moet het ook het verband 
kunnen leggen tussen WC en plas en het kind moet er zelf mee bezig willen zijn. Ook hier is een combinatie nodig 
van aanleg en stimulans vanuit de omgeving. Het kind moet er lichamelijk aan toe zijn en wanneer het droog 
gebleven is, is het goed het kind hiervoor te prijzen. Vaak valt het zindelijk worden samen met de 
koppigheidsperiode.  
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Wij gaan geen machtsstrijd aan en wachten af tot een kind zelf aangeeft er mee bezig te zijn. Wij bespreken met 
ouders onze aanpak; in principe niet voor het tweede jaar en pas wanneer een kind het zelf aangeeft. Wij streven 
ernaar om deze aanpak af te stemmen op de aanpak thuis. In de praktijk zijn kinderen thuis eerder zindelijk dan in 
de dagopvang. Hier gebeurt veel en in het spel wordt het plassen nogal eens vergeten. 
De  peutergroep heeft in zijn groepsruimte een badkamer waar de wc’s voor de kinderen zijn. De pedagogisch 
medewerkers hebben vanuit de speelruimte direct zicht op de wc-gang van de kinderen. Deze wc-tjes zijn aangepast 
voor de kinderen. De kinderen die bezig zijn met zindelijk worden mogen ter stimulans een sticker uitzoeken die ze 
op een kaartje mogen plakken, als ze hebben geplast of gepoept. In de eerste fase van zindelijk worden krijgt een 
kind ook een sticker, wanneer hij/zij het echt heeft geprobeerd. Voor eten, slapen en zindelijk worden geldt, dat we 
proberen te voorkomen dat het een machtsstrijd wordt. Kinderen kunnen niet gedwongen worden te eten, te 
slapen of op de wc te plassen. 
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 8. CONTACTEN MET OUDERS 
 
Een goede samenwerking tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is voorwaarde 
voor een prettig verblijf van de kinderen bij de Jagershof . Ze delen immers een stukje opvoeding. Daarom krijgt 
heeft elke groep een teamleider. Zij/hij  is de belangrijkste contactpersoon tussen de ouders en de Jagershof . Een 
direct en open contact tussen de pedagogisch medewerker en de individuele ouders draagt in belangrijke mate bij 
aan het welbevinden van het kind bij de Jagershof 
De medewerkers van de Jagershof  proberen net als naar de kinderen ook naar de ouders actief te luisteren. 
Wanneer een ouder een vraag heeft of over iets niet tevreden is, dan probeert de medewerker de feedback te 
ontvangen, goed te luisteren, aan te geven dat ze de 
vraag/klacht serieus neemt en uit te leggen of door te verwijzen. 
 
8.1 INTAKEGESPREK 
 
In dit gesprek staat de plaatsing van het kind centraal. De directeur informeert de ouder over de dagelijkse gang van 
zaken in de kinderopvang of de buitenschoolse opvang, over de samenstelling van de groep waarin het kind 
geplaatst wordt en manier waarop we met de kinderen omgaan. De directeur zal een rondleiding geven zodat 
ouders zelf kunnen zien op welke groep hun kind komt en kunnen ze kennismaken met de pedagogische 
medewerkers. Een pedagogisch medewerker van de groep, waarin het kind geplaatst wordt, vertelt over de 
dagindeling, de verzorging, de maaltijden, de rustmomenten en de activiteiten in de groep. Mist de groep het op dat 
moment toelaat, anders doet de directeur dit. 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie vinden wij het belangrijk, wanneer 
ouders ons allerlei dingen over het kind vertellen, zoals slaap- en eettijden, gezinssamenstelling en 
lievelingsspeelgoed. Aan het eind van dit gesprek maken we afspraken over de wenperiode. Ouders kunnen dit zelf 
invullen. Ouders krijgen een schriftje mee waarin zij alle bijzonderheden over hun kind kunnen schrijven zodat er bij 
start voldoende informatie is over het kind, de afspraken en de omgang  
De pedagogisch medewerker noteert deze informatie in de overdacht map van de groep, zodat ook de andere 
pedagogisch medewerkers van het team dit kunnen lezen. 
Voor de plaatsingsdatum komt de ouder met het kind op de groep. Het kind kan dan rustig wennen aan de 
pedagogisch medewerkers en de kinderen terwijl de ouder/verzorger op de achtergrond aanwezig is en nader 
kennis kan maken met de pedagogisch medewerkers. Aan deze wenperiode zijn geen kosten verbonden. 
 
 
In onderstaande gevallen plaatst de Jagershof kinderen met voorrang: 
 
• Wanneer een ouder al een kind op de kinderopvang heeft en een tweede kind aanmeldt. 
• Wanneer er sprake is van een urgente medische of sociale indicatie. 
 
Broertjes en zusjes kunnen, wanneer de ouders dit wensen in één groep worden geplaatst, 
mits ze in dezelfde leeftijdsgroep vallen. 
 
 
 
8.2 ONLINE RESERVEREN EN MOGELIJKHEDEN. 
 
De Jagershof maakt gebruik van een online reserveringssysteem waarin ouders de opvang voor hun kind kunnen 
aanvragen . Pas als de aanvragen geaccordeerd zijn is de opvang voor de aangevraagde dagen definitief. Ouders 
kunnen tot 17.30 aanvragen doen voor de volgende dag.  
Bij eventuele afwijzing van de aanvraag zal men persoonlijk bericht krijgen met de reden. 
Het inplannen kan flexibel en is dus niet gebonden  aan vaste dagen of vaste uren. De afname geschied per 
ingeplande uren. 
-Wij werken niet met halve uren, dat houd in dat alle uren op een heel uur worden afgerond. Dus opvang afgenomen 
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voor 5,5 uur wordt 6 uur   
-Eerste ziektedag wordt doorberekend   
-Ingeplande uren worden berekend ( dus ook als men eerder ophaalt blijven de ingeplande  uren van kracht)   
-Annuleringen binnen een dag worden in rekening gebracht ( de dag begint om 00.00 uur  en eindigt om 00.00 uur)   
-Weekendopvang aanvragen minimaal 1 week van te voren en annuleren maximaal 1 week van te voren.   
-Aanvragen voor de volgende dag dienen voor 17.30 uur aangevraagd worden.  
 
In het systeem is er de mogelijkheid om aanvragen te ruilen of te annuleren. Dit dient echter wel een dag van te voren te 
gebeuren. 
 
8.3 AFSTEMMING VAN LEEFWERELDEN VAN DE JAGERSHOF EN THUIS 
 
De pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan het contact met ouders. Dit gebeurt tijdens het 
kennismakingsgesprek en later bij het brengen en halen. Door van ouders dingen te horen over het kind en thuis, kunnen 
zij hierop aansluiten, waardoor het voor het kind niet twee totaal verschillende werelden hoeven te zijn. 
 
8.4 SCHRIFTJE 
 
Bij de Jagershof heeft iedere baby en peuter een online schriftje waarin de pedagogisch medewerkers en de ouders 
kunnen schrijven. Hierin kunnen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijke dingen noteren. Vooral voor de baby’s 
en de jonge peuters is de ouder de belangrijkste informant. De pedagogisch medewerkers vinden het fijn, wanneer de 
ouders uit zichzelf dingen over thuis vertellen of vermelden in het schriftje. Wanneer het kind de BSO bezoekt en zelf al 
veel kan vertellen, blijft de informatie-uitwisseling tussen de ouders en de pedagogisch 
medewerker van de BSO van groot belang voor het kind. 
Aangezien het schrijven in de schriftjes erg arbeidsintensief is, gebeurt dit bij het ouder worden van de kinderen minder 
vaak. Bij de baby’s gebeurt dit dagelijks, bij de dreumesen en bij de peuters minimaal eenmaal per week. Bijzonderheden 
en leuke gebeurtenissen worden wel direct in het schriftje geschreven. 
 
8.5 AFSCHEID 
 
In principe gaan we ervan uit, dat de opvang van het kind bij de kinderopvang beëindigt wanneer het kind 4 jaar wordt en 
bij de BSO bij het afscheid van de basisschool. Valt de vierde verjaardag vlak voor de zomervakantie, dan is verlenging 
voor korte tijd mogelijk. Dit moet actief worden aangevraagd bij de Jagershof.  
 
8.6 OUDERGESPREKKEN 
 
In de periode van de peutergroep  en tijdens de BSO periode krijgen ouders één keer per jaar, een 10 minuten  gesprek 
met de vaste pedagogisch medewerker van hun kind. De pedagogisch medewerker maakt een verslag over het kind dat 
als leidraad dient voor het gesprek tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Dit wordt samengesteld door een van de 
teamleden met aanvullingen van andere teamleden. Ouders worden uitgenodigd op een avond. Kan een ouder echt niet 
op die tijd, dan wordt in overleg met pedagogisch medewerker ander tijdstip 
gezocht. Wanneer een ouder een tussentijds gesprek wil met de pedagogisch medewerkers of de directeur, is dit in 
overleg altijd mogelijk. Wanneer een kind opvallend gedrag vertoont, of opvallend is in z’n ontwikkeling, dan worden 
ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek met de pedagogisch medewerker of directeur. 
 
 
8.7 MENTOR 
 

Vanaf januari 2018 wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. Op het kinderdagverblijf gebeurde dit al en vanaf 
januari 2018 gebeurt dit ook op de buitenschoolse opvang. De naam van de mentor van uw kind kunt u vinden in Niolite. 
 

Hier leggen wij uit het belang en de taken van de mentor. 
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Een mentor biedt een vertrouwensrelatie en sociaal-emotionele veiligheid: kinderen kunnen en willen informatie, 
gebeurtenissen en ervaringen delen met beroepskrachten als er een hechte en respectvolle band is tussen mentor en het 
kind.  

Het is voor professionals en zo ook voor pedagogisch medewerkers onmogelijk om met ieder kind in de groepen een 
even hechte band op te bouwen. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is de basis van het werk van de pedagogisch 
medewerker, des te meer waar het de start van een peuter of baby in de opvang betreft. Door de ‘eigen’ 
mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een paar kinderen echt goed te leren kennen. 
Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact 
zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen 
op de kinderopvang.  

Een mentor kan talenten in kinderen ontdekken en laten groeien: kinderen krijgen door beroepskrachten (extra) 
ontwikkelkansen aangereikt die hen verder helpen in hun brede ontwikkeling. Een pedagogisch medewerker reikt die 
kansen al dagelijks aan voor alle kinderen. Door het toewijzen van een aantal mentorkinderen aan een pedagogisch 
medewerker kan ze zich op deze kinderen extra richten. Door het af te bakenen met een aantal kinderen, is het helder 
voor de pedagogisch medewerker wie ze het meest gericht kan observeren en ontwikkelkansen kan aanreiken. Deze 
kinderen kent ze het beste en kan ze dus ook beter ondersteunen.  

Een mentor fungeert als rolmodel:  
dit dwingt beroepskrachten tot goed voorbeeldgedrag waar jonge kinderen van kunnen leren. Een pedagogisch 
medewerker is altijd met 1001 dingen tegelijkertijd bezig binnen een altijd uitdagend beroep. Daardoor is het makkelijk 
te vergeten hoe gericht kinderen eigenlijk de volwassenen om hen heen constant aan het observeren zijn. Het 
mentorschap herinnert professionals er aan hoe belangrijk hun voorbeeld is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik 
van de mobiele telefoon op de groep. Als jij niet wilt dat de kinderen op de buitenschoolse opvang hun telefoon 
gebruiken, let er dan ook op dat je zelf niet even snel je telefoon erbij pakt.  

Een mentor signaleert (potentiële) ontwikkelingsproblemen: op deze manier kan er door beroepskrachten en/of andere 
professionals van binnen of buiten de kinderopvangorganisatie vroegtijdig en adequaat passende (extra) ondersteuning 
worden geboden. Pedagogisch medewerkers zullen  beter en sneller problemen signaleren als zij hun mentorkinderen 
goed op het netvlies hebben.  

Wat zijn kenmerken van een succesvolle relatie tussen mentor-het kind?  

Relaties tussen een mentor en het kind die succesvol zijn, hebben de volgende kenmerken:  

• ze duren tenminste een jaar (liever nog langer).  

• er is een zeer regelmatig contact met een duidelijk lijn in vorm en inhoud.  

• de mentor focust niet op het huidige gedrag van het kind maar op de ontwikkeling van zowel het kind als van de relatie.

  

• het kind  heeft medezeggenschap in de manier waarop de relatie wordt vormgegeven.  

Ook jonge kinderen in de kinderopvang kunnen al medezeggenschap verlenen. Een pedagogisch medewerker kan 

bijvoorbeeld in gesprek gaan met een peuter en zeggen: ‘ik wil je graag beter leren kennen en komende tijd af en toe 

even iets met jou samen doen, zoals een spelletje of iets anders dat jij leuk vindt om te doen. Wat zou jij graag met mij 

samen willen doen?’. Kinderen die minder talig zijn, kun je bijvoorbeeld twee keuzes bieden aan activiteiten of goed 

nagaan of het een geschikt moment is om iets samen te doen of dat het kind liever even alleen bezig is.  

• de mentor stimuleert het kind in zijn ontwikkeling.  
• de mentor biedt de het kind structuur in de manier waarop ze met elkaar omgaan, in het benoemen van (eventuele) 
problemen en in het (samen) ontwikkelen van een strategie om hiermee om te gaan.  
• de mentor biedt het kind onvoorwaardelijke ondersteuning en accepteert deze zoals hij is. 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• het kind ziet de mentor als een belangrijke volwassene, ‘iemand waar je iets aan hebt’.  
• mentor en het kind voelen zich op hun gemak bij elkaar en ervaren wederzijds vertrouwen.  

Kortom, het vraagt om een kwalitatief hoogwaardige relatie tussen mentor en het kind  De wijze waarop een mentor-
kind relatie succesvol kan worden vormgegeven, sluit aan bij waar de kracht van de kinderopvang in Nederland nu al ligt. 
Namelijk het zorgen voor sensitieve interactie en het opbouwen van een veilige relatie met ieder kind. Het ontwikkelen 
van zulke kwalitatief hoogwaardige relaties biedt daarnaast kansen voor de kinderopvang. Het biedt houvast om je als 
pedagogisch medewerker gericht te focussen op het creëren van een diepere band met een aantal kinderen. Door meer 
kennis van het kind, kan de pedagogisch medewerker ook beter inspelen op de ontwikkeling en behoeften.  

“Joshua! Joshua? Wil je met me spelen?”  

8.8  OUDERCOMMISSIE 

 
De oudercommissie bestaat uit vijf tot zeven leden uit de diverse groepen binnen de Jagershof  en heeft een adviserende 
functie naar het bestuur. De leden worden volgens een vaste verkiezingsprocedure door de ouders gekozen. De 
oudercommissie geeft met name advies betreffende pedagogisch-inhoudelijke zaken. Daarnaast geeft de 
oudercommissie ook advies t.a.v. de dienstverlening en de prijsstelling. Het verslag van de vergaderingen van de 
oudercommissie hangt bij de entree op het informatiebord .  
In het huishoudelijk reglement staat beschreven t.a.v. welke zaken de oudercommissie adviesrecht of verzwaard 
adviesrecht heeft. Het huishoudelijk reglement kunt u opvragen bij de administratie.  
De Jagershof heeft een actief functionerende oudercommissie. Regelmatig vindt overleg plaats met de directeur. Zij 
vraagt de oudercommissie advies over pedagogische zaken maar ook over de prijsstelling en de openstelling. De 
oudercommissie nodigt ook de pedagogisch medewerkers incidenteel uit om over bepaalde zaken te praten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pedagog isch 	be le idsp lan 	 	 	 	 	 “De 	 Jagershof” 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1 	 januar i 	2020 	

 

35 

 
  9. VEILIGHEID EN GEZONDHEID 
 
9.1 VEILIGHEID 
 
Bij de Jagershof zorgen we er voor een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Deze veiligheidsmaatregelen 
betreffen zowel de binnen- en buitenruimten als het speelgoed. Daarnaast is er voortdurend toezicht en leren we 
de kinderen om geen onveilige dingen te doen. Veiligheid staat voorop maar moet niet leiden tot een overheersend 
criterium waardoor kinderen nergens even ongestoord hun gang kunnen gaan. 
De kinderopvang zit in een gebouw dat voldoet aan alle (brand)veiligheidseisen zoals ze 
vermeld staan in de gemeentelijke verordening. Tijdens de jaarlijkse inspecties van de GGD blijkt dat de Jagershof 
voldoet aan alle normen. 
Het personeel van de Jagershof neemt verplicht deel aan opfriscursussen rondom BHV en reanimatie. 
Er worden jaarlijks risico-inventarisaties, actieplannen en veiligheidsverslagen gemaakt. Als er tussentijds blijkt dat 
er zich onveilige situaties voor zouden kunnen doen, wordt hier wat aan gedaan. 
 
 
 
 
9.2 GEZONDHEID 
 
Ook voor de gezondheid worden jaarlijks risico-inventarisaties, actieplannen en 
gezondheidsverslagen gemaakt. 
 
9.2.1 ZIEKTE EN ONGEVALLEN  
 
Zieke kinderen gewoon naar de kinderopvang mits het te ziek is of de groepsgrootte dit niet toe laat. Wij gaan ervan 
uit dat ouders dat zelf goed kunnen inschatten. 
Als een kind ziek word tijdens zijn verblijf op de Jagershof zullen wij de ouders in lichten.. Zij kunnen dan zelf de 
beslissing nemen om hun kind te komen halen of te laten blijven . Zo nodig bellen en bezoeken we de huisarts. Bij 
plaatsing op de kinderopvang noteren we eventuele medische gegevens. Wij vragen u ook naar uw huisarts en 
tandarts. Bij een ongeval wordt zo nodig een huisarts bezocht of gaan we naar de EHBO-post van het ziekenhuis. We 
nemen dan direct contact op met de ouders en/of het noodadres.  
 
9.2.2 MEDCIJNGEBRUIK BIJ KINDEREN EN BIJZONDERE HANDELINGEN  
 
Het kan voorkomen dat een kind in de tijd dat het bij de Jagershof  verblijft medicijnen moet gebruiken. Zo zijn er 
bijvoorbeeld kinderen met cara die “een pufje” nodig hebben. Wanneer een kind medicijnen  toegediend moet 
krijgen of wanneer er bijvoorbeeld gevraagd wordt om een baby in te bakeren, vragen wij de ouders hiervoor een 
schriftelijke verklaring te tekenen en de pedagogisch medewerkers duidelijke instructies te geven. Bij het intake 
gesprek komt dit aan de orde. 
 
9.3 HYGIËNE 
 
Vanzelfsprekend hebben we een aantal maatregelen getroffen om de algemene hygiëne te 
bewaken. Elke dag worden de groepsruimtes, de sanitaire voorzieningen en de algemene 
ruimtes schoongemaakt en gelucht. De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de 
hygiëne in de groepsruimtes. Zo gaan bijvoorbeeld de serviesjes uit de poppenhoeken 
regelmatig door een sopje. 
Er zijn regels voor de kinderen zoals handen wassen voor het eten en na wc-gebruik, neus snuiten en bij hoesten 
hand voor de mond. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen om niet met hun handen de wc-bril vast te 
houden. De pedagogisch medewerkers wassen zorgvuldig hun handen (protocol handen wassen). Zie ook bijlage B: 
Afspraken t.a.v. hygiëne en veiligheid in de groepen. 
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9.4 VIEROGENPRINCIPE 
 
Vanaf 1 juli 2013 is het "vierogenprincipe" van kracht. Dit principe houdt in dat er altijd een 
volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds 
alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te 
kijken of luisteren. 
Bij de Jagershof willen we voor een grootst mogelijke veiligheid van de kinderen zorgdragen. Het grootste gedeelte 
van de week werken er twee pedagogisch medewerkers op de groep, aangevuld met een stagiaire. Het 
vierogenprincipe is dan gegarandeerd. Op rustige dagdelen (met name woensdagmiddag en vrijdagmiddag) gaan 
twee groepen samen zodat er toch twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.  Wanneer een pedagogisch 
medewerker alleen is  (bijvoorbeeld een collega die pauze heeft), staat de tussendeur open. 
Aan het eind van de dag op woensdag en vrijdagmiddag vanaf 17 uur kan het voorkomen dat 
de pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Dit is ook het tijdstip dat veel ouders binnenkomen voor het 
halen van hun kind. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de 
dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook (veel) 
ouders aanwezig. De medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes 
binnen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar vaak even spreken om iets te 
overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen. De 
directeur komt regelmatig binnen in de groepsruimtes. ( zie bijlage K) 
 
9.5 MELDCODE HUISELEIJK GEWELD 
 
Het welbevinden van kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen om deze binnen de opvang zo groot mogelijk 
te houden, maar wij vinden het belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft en zich prettig voelt; bij ons, op school, 
thuis en elders. De signalen die het kind hierop afgeeft nemen we altijd serieus. Ook als het kind aan ons laat merken dat 
het wat minder gaat. Bij de Jagershof werken we met de meld code Huiselijk geweld en Kindermishandeling die ons 
handvatten geeft bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. ( zie bijlage M Meldcode huiselijk 
geweld en / of kindermishandeling) 
 
 
10. SAMENVATTING 
 
In de inleiding hebben we een aantal pedagogische doelen genoemd die wij in ons 
kinderopvang en in de buitenschoolse opvang proberen nastreven. Dit zijn: 
• ieder kind de gelegenheid geven om zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo te 
ontwikkelen (persoonlijke competentie); 
• kinderen helpen op zichzelf te vertrouwen (sociaal-emotionele veiligheid); 
• kinderen helpen zelfstandig te worden en sociaal vaardig (sociale-emotionele 
competentie). 
• kinderen leren met respect voor henzelf en hun omgeving om te gaan (overbrengen 
normen en waarden). 
In dit pedagogisch beleidsplan hebben we laten zien hoe wij deze doelen willen realiseren. De belangrijkste 
uitgangspunten zijn voor ons dat kinderen voor een deel in hun gedrag bepaald worden door aanleg en dat door 
stimulans van buitenaf je kinderen kunt prikkelen om zich verder te ontwikkelen. In onze pedagogische aanpak wordt 
benadrukt dat je kinderen kunt stimuleren, maar vooral moet volgen in hun ontwikkeling. Kinderen hebben veel 
potentieel in zichzelf om toe te groeien naar zelfstandige, creatieve en sociale mensen. Ruimte voor vrij 
spel vinden we belangrijk. De pedagogisch medewerkers laat de kinderen zelf oplossingen bedenken voor problemen. 
Het is van belang, dat een kind zijn probleemoplossend vermogen goed ontwikkelt. Wij geven ze op de kinderopvang een 
zetje in de goede richting, in samenspraak met de ouders. Tevens zien wij het als taak om hen waarden en normen mee 
te geven waarbij het respect voor anderen steeds bovenaan staat. 
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Bijlage A Protocol wiegendood 
 
Inleiding 
 
Wat is wiegendood? 
Als een baby die kort daarvoor nog kerngezond leek plotseling en onverwacht dood in zijn bed 
of wieg wordt aangetroffen, spreekt men van wiegendood. Het betreft meestal jonge baby's, 
meestal jonger dan een half jaar. Een enkele keer is het kind ouder dan een jaar. 
 
Helaas is niet bekend waardoor wiegendood wordt veroorzaakt. Er zijn vele theorieën over, 
maar daarvan is tot nu toe geen de juiste gebleken. 
Van alle wiegendoodgevallen kan men in 10-15 % de oorzaak vaststellen. Dit betreft dan een 
niet vermoede afwijking, een zeldzame ziekte of een ernstige infectie. Bij de overige gevallen 
is het moeilijker te verklaren, maar gaat het meestal om een complex van factoren die op 
zichzelf niet fataal zijn. 
 
Voorzorg 
Bij wiegendood zijn soms een aantal risicofactoren (te vroeg geboren, buikslapen, 
warmtestuwing, onveilige slaapplaats, roken in de nabijheid van de baby, verkoudheid, 
oververmoeidheid) aan te wijzen. Een aantal van die factoren zijn niet te beïnvloeden. Maar 
wat kun je uit voorzorg doen? 
 
Risicofactoren zoals het gebruik van dekbedden, op de buik slapen en het vastleggen van 
kinderen wordt gezien als mogelijke oorzaken van wiegendood. Op de kinderopvang van de 
Stichting worden daarom slaapzakken met of zonder mouwen en dekens gebruikt en worden 
de kinderen niet op de buik of vast gelegd. De Stichting heeft een verklaring opgesteld omdat 
sommige ouders de keuze willen hebben tussen het slapen op de buik of op de rug, en het wel 
of niet vastleggen van de kinderen. 
 
En verder: 
• Zorg dat een baby niet te warm ligt (let op beddengoed, kleding, zon en verwarming). 
• Zorg voor een veilig kinderbedje: 
• spijlen mogen niet verder dan 7,5 cm uit elkaar zitten 
• gebruik geen hoofdluiers, geen kussens, geen zeiltjes onder het hoofdgedeelte 
• zorg voor een stevig, goed passend matras 
• gebruik geen koordjes, geen plastic 
•dekbedhoes goed sluiten 
• geen dekbed in de hoes 
•het bed zo kort mogelijk opmaken, zodat de voetjes tot aan het voeteneind reiken en de 
dekentjes niet verder dan de schouders komen 
•maak gebruik van een slaapzak 
• Probeer verkoudheden te beperken door: 
• alle ruimten en kinderen regelmatig te luchten 
•blijf uit de buurt van baby’s als je snipverkouden bent (denk aan de hygiëne) 
• Voorkom oververmoeidheid van een baby door regelmaat en vaste gewoonten 
• Zorg voor goede ventilatie 
• Niet roken 

onderstaande verklaring wordt door ouders getekend 
------------------------------------------------------------------  
VEILIG SLAPEN.  
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Mede naar aanleiding van de vele publ icat ies  over wiegendood,  hanteert  de Jagershof  een algemeen beleid 
voor het  s lapen van baby’s  tot  1 jaar:  het  k ind wordt  in de rugl igging te s lapen gelegd en s laapt  niet  onder 
een dekbed.  De le idinggevende van De Jagershof  heeft  u hierover verder ingel icht .  
 
Gegevens ouder/verzorger  
 
Naam                           :__________________________________ 
 
Adres                          :__________________________________ 
 
Postcode & Woonplaats:__________________________________ 
 
 
Gegevens k ind 
 
Naam     :_____________________ Geboortedatum:____________ 
 
Groep    :_____________________ 
 
 
Hierbi j  verklaar  ik ,  dat  

•  De leidinggevende van de Jagershof  mi j  heeft  ingel icht  over de mogel i jke r is ico’s  van z i j l igging en 
buik l igging en dat  ik  bi j lage “ laat  uw baby vei l ig  s lapen”van de St icht ing wiegendood heb gelezen.  

•  Ik  mi jn k ind in de Jagershof  in de z i j l igging/buik l igging/rugl igging wi l  laten s lapen 
•  Ik  a l le  relevante informatie heb doorgegeven en door zal  geven aan de Jagershof 

 
 
 
Opgemaakt  te:____________________  Datum:_______________ 
 
Handtekening ouders/verzorger           
________________________         
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Bijlage B Protocol ten aanzien van het ophalen van kinderen door iemand anders dan de 
ouder van het kind. 

 
In de meeste gevallen halen ouders zelf hun kinderen op van de kinderopvang of van de BSO. 
Er is dan even gelegenheid om nog wat uit te wisselen tussen de ouder en de pedagogisch 
medewerkers. Daarnaast komt het voor dat een ander dan de ouder het kind ophaalt van de 
kinderopvang of van de BSO. Dit kan een opa of oma zijn, tante, vriend(in), een buurman of 
buurvrouw. 
Wanneer een ouder regelt dat een ander dan de ouder met wie de Jagershof het kindcontract heeftafgesloten hun 
kind ophaalt, dan moet de ouder dit van te voren duidelijk aangeven bij de Jagershof  
Dit kan bij de pedagogisch medewerkers of telefonisch bij de directie/administratie. 
In verband met de veiligheid van het kind geeft de  Jagershof medewerker het kind niet mee aan een ander 
wanneer de ouder de Jagershof hierover niet van te voren heeft geïnformeerd. De medewerkers kunnen ter plekke 
besluiten hierover in contact te treden met ouders 
In sommige gevallen komt het voor dat een van de ouders het kind niet mag ophalen op grond 
van afspraken na een scheiding. De ouder met wie de Jagershof  het kindcontract heeft afgesloten meldt dit en 
overhandigt een foto van de betreffende persoon. De foto is in bezit van de directie/administratie  en van de groep. 
De directeur/locatiemanager en  administratiemedewerker zijn zodanig gehuisvest dat ze uitzicht hebben op de 
voordeur 
Van belang is dat zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders zich duidelijk aan de 
afspraken houden. 
Bovenstaande afspraken zijn onderdeel van het kennismakingsgesprek. 
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Bijlage C Signalering bijzonderheden in de ontwikkeling 
 
Wanneer we spreken over ontwikkelingsproblemen dan omvat dit ontwikkelingsstoornissen 
of achterstanden op diverse ontwikkelingsgebieden, die zich ook kunnen uiten in gedragsproblemen. De oorzaak 
van ontwikkelingsproblemen kan liggen in de omgeving van 
het kind (milieufactoren), maar kan ook gelegen zijn in een stoornis bij het kind zelf. 
Ontwikkelingsproblemen kunnen van tijdelijke aard dan wel van blijvende aard zijn. 
De ontwikkelingsproblemen kunnen zich voordoen op één gebied (enkelvoudig), maar kunnen 
op meerdere gebieden voorkomen. Voor de begeleiding en opvang van kinderen met 
ontwikkelingsproblemen is het van belang te weten om welk probleem het gaat, wat de 
oorzaak van het probleem is en of het probleem van blijvende of tijdelijke aard is. 
Van belang is in de gaten te houden of er omstandigheden zijn waardoor het kind zich 
opvallend gedraagt: 
- Veranderingen in de thuissituatie: geboorte van broertje of zusje, opname in het 
ziekenhuis van een gezins- of familielid, scheiding van de ouders, overlijden of ziekte 
van een gezins- of familielid, verhuizing, tijdelijk gebruik van medicijnen door het kind. 
- Veranderingen in de groep: komen of gaan van andere kinderen/pedagogisch 
medewerkers in de groep, andere ruimte, verhuizing, wijziging in de groep. 
Definitie van het begrip ‘ontwikkelingsproblemen’ 
Een duidelijke afwijking van de gebruikelijke ontwikkeling die als problematisch wordt ervaren 
door de ouders, het kind of beiden. Een kind met een stoornis in de ontwikkeling ontwikkelt 
zich wel, maar anders dan verwacht. Men maakt vergelijking met broertjes, zusjes of andere 
kinderen van die leeftijd. 
Doel 
De kinderopvang heeft als doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van kinderen die opgevangen worden en hecht daarom belang aan een zo vroeg mogelijke 
signalering van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. 
Voordelen van vroegtijdige onderkenning: 
- bij jonge kinderen verhoogt het de kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en 
ontplooiing. Het wegnemen van onzekerheid of ongerustheid bij ouders kan 
voorkomen dat te hoge eisen aan het kind gesteld worden 
- bijverschijnselen kunnen hierdoor beperkt blijven 
- ouders kunnen rekenen op voorlichting en begeleiding 
- emotionele schade door het niet begrijpen van elkaar kan hierdoor beperkt blijven 
- kinderen krijgen de kans zich in hun eigen tempo op hun eigen manier te ontwikkelen 
- wanneer de stoornis bekend is, kan geleerd worden hiermee om te gaan 
- bij jonge kinderen zijn er vaak meer mogelijkheden om wat aan de stoornis te doen 
dan bij oudere kinderen 
Bij jonge kinderen is het heel moeilijk om met zekerheid vast te stellen of er inderdaad sprake 
is van een achterstand. Zowel onterechte geruststelling als onterechte verontrusting kan 
nadelig zijn voor de ontwikkeling van het kind. 
 
Daarom moet voorkomen worden, dat: 
- de pedagogisch medewerkers zelf een diagnose gaat stellen; hierdoor kan het kind een 
etiket opgeplakt krijgen, dat er moeilijk weer af te halen is 
- de pedagogisch medewerkers zich niet realiseert, dat bepaald zorgwekkend gedrag 
niet altijd afwijkend gedrag hoeft te zijn 
- er te snel gekeken wordt naar wat het kind niet kan en er wordt vergeten te kijken 
naar wat het kind wel kan 
- alleen ‘normaal’ gedrag wordt getolereerd en ‘afwijkend’ gedrag wordt afgewezen 
- de pedagogisch medewerkers zich teveel gaat bezighouden met het opsporen van 
gedrag- en/of ontwikkelingsstoornissen; er wordt gesignaleerd. 
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Vroegtijdige onderkenning is alleen zinvol wanneer er ondersteuning, begeleiding en/of 
behandeling aan gekoppeld kan worden. 
 
Rol van de kinderopvang 
De pedagogisch medewerker heeft een belangrijke functie in het vroegtijdig onderkennen van 
gedrag en/of ontwikkelingsproblemen. De pedagogisch medewerker heeft ervaring hoe de 
ontwikkeling van een kind normaal gesproken verloopt en is door middel van vergelijking met 
andere kinderen in staat bijzonderheden in de ontwikkeling te signaleren. De pedagogisch 
medewerker handelt in het belang van het kind. Zo kunnen gedragsproblemen of handicaps 
tijdig worden erkend. Signaleren hoort bij het werk van de pedagogisch medewerkers. Net 
zoals gesignaleerd wordt dat een kind druk, stil, vrolijk, angstig, verdrietig enzovoort is, wordt 
ook gesignaleerd wanneer een kind bijzonderheden in de ontwikkeling vertoont. De 
pedagogisch medewerker heeft een open contact met de ouder en zal proberen deze steeds 
op de hoogte te houden van het beeld dat van het kind bestaat. De pedagogisch medewerkers 
bespreekt een signaal in het groepsoverleg, waar de directeur bij aanwezig zijn. Tussentijds 
kan een pedagogisch medewerker binnenlopen bij de directeur om een eventueel signaal te 
bespreken. Het zijn uiteindelijk de ouders die bepalen of er iets mee gedaan wordt. 
 
Wat te doen na signalering 
De volgende stappen kunnen ondernomen worden bij het signaleren van bijzonderheden in 
de ontwikkeling (dit kan duiden op aanwezigheid van (een) ontwikkelingsproble(e)m(en), 
maar hoeft niet zo te zijn): 
 
Stap 1  
Probleemverheldering 
 
Probeer zo helder mogelijk te krijgen wat opvalt aan het gedrag van het kind en wat maakt dat 
het gedrag van het kind lijkt af te wijken van andere kinderen. De pedagogisch medewerker is 
door opleiding en/of ervaring op de hoogte van de ontwikkelingsfasen van kinderen, zodat 
eventuele stoornissen/problemen kunnen worden gesignaleerd. Eigen ervaring en kennis en 
eigen normen en waarden (referentiekader) zijn van invloed op de manier waarop men 
individueel gedrag van kinderen beoordeelt. De pedagogisch medewerker moet zich hiervan 
bewust zijn. Daarom worden signalen ook altijd met teamleden en/of directeur besproken. 
Blijft het gedrag van het kind verontrustend dan gaat pedagogisch medewerkers over naar de 
volgende stap. 
 
Stap 2  
Invloed van eigen referentiekader van de pedagogisch medewerkers 
Aan collega’s en de directeur kan advies gevraagd worden. Overleg kan ervoor zorgen dat er 
meer duidelijkheid komt in eigen inschatting of de signalen juist zijn. Het groepsteamoverleg 
is hiervoor de beste plek. Uit dit overleg kan blijken dat de ongerustheid niet door de collega’s 
wordt gedeeld en dat het meer te maken heeft met het eigen referentiekader van de 
pedagogisch medewerkers. Wanneer het kind opvalt dan zal de ontwikkeling van het kind 
door de pedagogisch medewerkers een tijd worden gevolgd. 
 
Stap 3 Observeren 
 
Indien de ontwikkeling als zorgwekkend wordt gezien zal de pedagogisch medewerker in 
overleg met collega’s en na overleg met/na toestemming van de ouders het kind gericht en 
systematisch observeren. 
Richtlijnen: 
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- hoe is het contact met eventuele andere kinderen: speelt het alleen, zoekt het contact 
- hoe reageren andere kinderen op dit kind 
- hoe is de motoriek van het kind, hoe beweegt het kind zich: grove motoriek: lopen, 
rennen, fietsen, springen, klimmen en dergelijke en fijne motoriek zoals: plakken, 
knippen, kleuren, verven, kleien, puzzelen 
- hoe is het contact met volwassenen: vraagt het kind hulp/steun bij de pedagogisch 
medewerkers 
- hoe is het gedrag van het kind: bijvoorbeeld bij het halen en brengen en bij het spelen 
- aan welk spel geeft het kind de voorkeur 
- hoe is de concentratie 
- hoe reageert het kind op spelmateriaal 
- hoe is het met de spreekvaardigheid van het kind: praat het veel/weinig, duidelijk, hoe is 
de zinsopbouw, begrijpt het kind de opdrachten 
- hoe is de zelfredzaamheid van het kind: gaat het alleen naar de wc, is het wel/niet 
zindelijk, doet het kind zelf de jas aan en uit, eet en drinkt het zelf 
Binnen de groepsopvang kan gebruik worden gemaakt van gerichte observatieschema’s. Op 
basis van deze observaties kan worden geconcludeerd dat er sprake zou kunnen zijn van een 
ontwikkelingsprobleem of -stoornis. 
 
Stap 4  
Bespreken met ouders 
Wanneer alles er op wijst dat er ontwikkelingsproblemen zijn, kan de pedagogisch 
medewerker dit bespreekbaar maken bij de ouders. De resultaten van de observaties worden 
besproken. Benoem het probleem! 
Het bespreekbaar maken bij de ouders is soms een moeilijke taak. Dit kan te maken hebben 
met eigen onzekerheden en twijfels. Praten over minder leuke dingen die zijn opgevallen is nu 
eenmaal moeilijker dan praten over leuke dingen. De manier waarop dit bespreekbaar wordt 
gemaakt bij de ouders is afhankelijk van de relatie die er is tussen de ouder en de pedagogisch 
medewerker. 
 
Stap 5  
Doorverwijzen 
Indien de zorg door de ouders wordt gedeeld, kan het kind, na toestemming van de ouders, 
door een extern deskundige worden geobserveerd of worden doorverwezen naar een 
hulpverlenende instantie (dit kan via de huisarts/jeugdzorg). Een deskundige kan adviezen 
geven over de aanpak en begeleiding van het kind in het eigen gezin of in de groep. De 
directeur heeft de beschikking over adressen waarnaar doorverwezen kan worden. 
Bijvoorbeeld hulpverlenersinstanties zoals de huisarts, consultatiebureau, GGD, CJG, 
logopedist, fysiotherapeut. 
 
Wij werken samen met Yorneo in het project Vroeg Erbij dus ook zij kunnen in het geheel betrokken worden door 
zowel de pedagogisch medewerker als de ouders. 
 
Onderstaande komt uit hun informatie folder : 
Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang of peuterspeelzaal zie je veel verschillende kinderen. Baby’s die nieuwsgierig hun 
handjes ontdekken, dreumesen die hun eerste stapjes zetten en peuters die samenspelen en de grote wereld ingaan. Om deze 
kinderen maak je je geen zorgen. Maar wat doe je als een peuter onrustig is en/of andere kinderen regelmatig pijn doet? Hoe reageer 
je als een baby vaak schrikt en snel huilt? Of als je merkt dat een dreumes achter blijft in zijn ontwikkeling? In deze situaties zit je soms 
met je handen in het haar en ben je misschien op zoek naar ondersteuning.  
 
Ondersteuning voor ouders, kind en pedagogisch medewerker  
Het Vroeg Erbij team bestaat uit een ambulant medewerker van Yorneo en een JGZ verpleegkundige van Icare/ GGD. Samen kijken ze 
met jou en de ouders naar wat er past binnen de kinderopvang of peuterspeelzaal en thuis. Wat werkt er al goed? En hoe kan Vroeg 
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Erbij jullie ondersteunen? Bijvoorbeeld door te kijken wat er speelt in de groep met behulp van videobeelden of door het kind te 
observeren en een gezamenlijke aanpak te bespreken. Soms zijn enkele tips en adviezen al voldoende om verder te kunnen.  
Vroeg Erbij inschakelen De ambulant medewerkers van Vroeg Erbij bezoeken een peuterspeelzaal of kinderopvang voor een preventief 
groepsbezoek. Doordat de ambulant medewerker aanwezig is in de groep kan ze gerichte tips geven in situaties die op dat moment 
spelen (coaching on the job).  
De pedagogisch medewerker kijkt wat het kind nodig heeft en welke handvatten zij nodig heeft om het kind in de groep zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Zodat ieder kind zich op zijn eigen manier en eigen tempo kan ontwikkelen. 
 
Wat is het effect van onze ondersteuning? Voor het jonge kind is dat vergroten van ontwikkelingskansen, vergroten van de sociale 
veiligheid, grotere spelbetrokkenheid. Voor de pedagogisch medewerker is dat vergroten van competenties met betrekking tot 
stimuleren van ontwikkeling, omgaan met divers gedrag, verbeteren van samenwerking met ouders, versterken van pedagogisch 
groepsklimaat. Voor ouders is dat meer betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind op de kinderopvang/peuterspeelzaal, 
gehoord en gezien worden bij vragen over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind, door handvatten te krijgen beter om te gaan 
met vragen rondom de opvoeding van hun kind. Voor de gemeente is dat vermindering instroom dure zorgvormen, vergroting 
participatie, korte lijnen kinderopvang/peuterspeelzaal, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp 
In Drenthe is al vanaf 2006 geïnvesteerd in samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, kinderopvang/peuterspeelzaalwerk en 
jeugdhulp. 
In 95% van de kinderopvang en peuterspeelzalen in de Drentse gemeenten wordt volgens deze werkwijze gewerkt. De 
resultatenzijn positief en de deelnemende organisaties zijn enthousiast. 
 
Ouders geven toestemming of hun kind geobserveerd mag worden of niet. 
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Bijlage D Afspraken t.a.v. hygiëne en veiligheid in de groepen 
 
Handhygiëne. 
Een goede handhygiëne door de pedagogisch medewerkers en door de kinderen is van groot 
belang om besmetting te voorkomen. 
Je wast je handen: 
- voor het aanraken en bereiden van voedsel 
- voor het eten of het helpen bij eten 
- voor wondverzorging 
- na hoesten, niezen en snuiten 
- na toiletgebruik 
- na het verschonen van een kind 
- na contact met lichaamsvochten, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed. 
- op de groepen is ook antibacteriële handgel aanwezig 
Handen wassen doe je als volgt: 
• gebruik stromend water 
• maak de handen nat en neem vloeibare zeep 
• wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden 
verdeeld 
• spoel de handen af onder stromend water 
• droog de handen af met een schone droge handdoek. Gebruik het liefst papieren handdoeken 
• bij griepuitbraken of na een poepbroek antibacteriële handgel gebruiken 
Wegwerphandschoenen 
Je gebruikt wegwerphandschoenen, als er een kans bestaat, dat je in aanraking komt met eventueel 
besmet lichaamsvocht, zoals ontlasting, bloed, of wondvocht. Hiermee voorkom je dat jezelf besmet 
wordt. Na gebruik van wegwerphandschoenen, gooi je deze weg. De handen moeten daarna met 
water en zeep gewassen worden. 
De was 
Bij het stoppen van de vuile was in de wasmachine gebruiken de medewerkers 
wegwerphandschoenen. 
Verschonen 
Voor je verschoont, verzamel je eerst alle benodigdheden zoals: 
• een schone handdoek 
• oliedoekjes 
• schone luier 
• evt. specifieke verzorgingsartikelen voor het betreffende kind 
Bij het schoonmaken van de billetjes met washand of oliedoekjes poets je van voren (vagina) 
naar achteren (anus). Dit om te voorkomen, dat poeprestjes in de vagina komen. Dat 
veroorzaakt infecties. Wanneer je het kind weer hebt aangekleed, dan doe je de handdoek in 
het mandje van het kind. Bij een poepluier gebruik je de handdoek maar 1 keer. De luier gooi 
je in de luieremmer. Je wast je handen daarna met zeep of gebruikt handschoenen. Tijdens 
het verschonen blijft altijd één hand op het kind, zodat het niet door plotseling te draaien, kan 
vallen. 
 
Schoonmaken van het speelgoed 
• Al het plastic speelgoed dat veelvuldig in de mond wordt gestopt wordt in de babygroepen dagelijks 
schoongemaakt. 
• Speelgoed schoonmaken gebeurt in een bak met lauw water met allesreiniger of afwasmiddel erin of in de 
wasmachine. 
• De pedagogisch medewerkers maken elke week een lijst voor de huishoudelijke hulp, van het speelgoed dat 
schoongemaakt moet worden. 
 
Bedjes verschonen 
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Elk kind slaapt in een eigen bedje. Dit bedje deelt het kind met andere kinderen. 
Ieder kind heeft z’n eigen slaapzak. Voor deze slaapzak heeft ieder kind een 
eigen mandje  
Iedere dag worden de bedden, van de kinderen die komen, opgemaakt. 
De katoenen onderleggers worden in de breedte over het matrasje gelegd. 
De bedjes zo kort mogelijk opmaken, zodat de kinderen bijna met de voetjes tegen de 
achterkant van het bedje komen. 
• ’s Avonds wordt al het beddengoed van de kinderen weer in de mandjes  
• Elk kind draagt een slaapzakje. Een kind draagt nooit een slaapzakje, dat een ander 
kind al heeft aangehad. 
• De slaapzakjes worden 1 keer per week verschoond. 
• De kinderen nemen een eigen pyjama mee van huis. 
 
Aankleedtafel 
• Om goed, zorgvuldig en hygiënisch te kunnen werken, moeten de aankleed tafels 
 altijd opgeruimd zijn. 
• Regelmatig controleer je of datgene wat op de aankleed tafel ligt er ook hoort te 
 liggen. 
• Privé spullen, zoals je tas, je jas een andere plek geven. Opletten, dat de kinderen er 
niet bij kunnen. 
• Aan het eind van de morgen en de middag maak je de aankleedtafel schoon 
 met een lauwe doek met afwasmiddel. 
 
Aanrecht 
• Het aanrecht wordt alleen gebruikt om het eten van de kinderen klaar te maken 
 en om de afwas te doen. 
• Over afwassen maak je duidelijke afspraken, zodat de afwas steeds vlot gebeurt of 
 netjes opgestapeld blijft staan totdat er tijd voor is. Gebruik de afwasmachine. 
 
Spelen en liggen op de kleden 
• Wanneer je een kleine baby op de mat legt, leg je er altijd een doekje onder. 
• Spuugt een kind op het kleed  dan moet dit direct schoongemaakt worden en aan het eind van de dag in de was 
• Wanneer een kindje op de het kleed ligt moet er een pedagogisch medewerker in de buurt 
blijven om gevaarlijke situaties te signaleren en in te grijpen wanneer dat nodig is. 
 
Kinderstoelen 
• Wanneer een kind in de kinderstoel zit moet één van de pedagogisch medewerkers in 
de naaste omgeving blijven om te voorkomen dat een kind eruit valt. 
 
Spenen en flesjes 
• De kinderen nemen zelf hun flessen mee van huis. In dat geval zullen de spenen van de 
flessen ook daar worden uitgekookt. Als de ouders de flessen niet mee naar huis 
nemen dan met de ouders overleggen of dit op de Jagershof moet gebeuren. 
• De spenen en flessen bij de Jagershof worden één keer in de week uitgekookt. 
• De flessen die na het gebruik worden afgewassen moeten niet helemaal uit elkaar 
gehaald worden. Dit om onderdelen van de fles niet kwijt te raken. Na het omspoelen 
en afdrogen worden de schone flessen in de koelkast geplaatst. 
 
Boxen 
• In de box ligt altijd een boxkleed 
• Aan het einde van de dag wordt de box schoongemaakt. 
• Meerdere malen per dag de box controleren op onveilig speelgoed wat een ander 
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kindje in de box kan hebben gelegd. 
 
Vloeren 
• De vloer moet na elke maaltijd en aan het einde van de morgen en middag grondig 
worden geveegd. 
• Elke dag worden de vloeren nat schoongemaakt. 
• 1 x per jaar worden de vloeren uitgebreid in de was gezet. 
 
Slofjes 
• Alle ouders moeten slofjes aantrekken over hun schoenen, wanneer ze de 
babygroepen ingaan. Dit geldt ook voor overige medewerkers, die even in de 
babygroepen moeten zijn. De baby pedagogisch medewerkers hebben aparte binnen en 
buitenschoenen. 
 
Hygiëne en veiligheid op de peutergroepen 
 
Verschonen 
Kinderen die een luier dragen worden minimaal 2 keer per dagdeel verschoond. Kinderen die 
al zindelijk zijn gaan mee naar de wc. Sommigen kunnen dit al zelfstandig. 
De  peutergroep beschikt over een eigen kinder-wc-unit op de eigen groep.  
Kinderen die een luier dragen maar al wel thuis bezig zijn met zindelijk worden kunnen bij ons 
ook geholpen worden met zindelijk worden. We nemen deze kinderen mee naar de wc en 
verschonen hen ook daar. Kinderen die nog niet bezig zijn met zindelijk worden krijgen op de 
aankleedtafel een schone luier.  
De pedagogisch medewerker wast hierna goed haar handen. Ook de 
kinderen leren we aan om na het wc gebruik handen te wassen of wij maken ze schoon met een doekje of een 
washandje. 
 
Bedden 
Ieder kind dat nog moet slapen bij de Jagershof slaapt in een eigen bedje. Het kan zijn dat het met een ander kindje 
een bedje deelt. Dit kan bij gebruik van verschillende dagdelen. Wanneer een kind het bedje deelt met een ander 
kind zorgen de pedagogisch medewerkers er voor dat er altijd een schoon hoofdlaken gebruikt wordt. 
Kinderen slapen zo nodig in een slaapzak. Ieder kind gebruikt een eigen slaapzak en deze 
wordt niet gedeeld met een ander kind. De slaapzak wordt in de het mandje  opgeruimd na 
het slapen. De slaapzakken en het beddengoed gaan een keer per week in de was. 
Bij de Jagershof gebruiken we dubbelslapers, ledikantjes of snoezelbedjes  Het 
slapen op de lage bedjes gaat altijd in overleg met de ouders. In de wintermaanden slapen de 
kinderen onder een dekbedje en in de zomermaanden alleen onder een dekbedhoesje. 
Tijdens het slapen dragen de kinderen een pyjama of T-shirtje. De ouders geven dit mee. 
 
Schoonmaken van het speelgoed 
Het speelgoed waarmee in de poppenhoek wordt gespeeld, zoals een serviesje, wordt 1 x per 
week door een sopje gehaald. Verkleedkleren gaan 1 x per 4 weken in de was. Afhankelijk van 
intensief gebruik vaker. 
 
Bijlage E Afspraken voor het buitenspelen 
 
Afspraken voor buitenspelen van de baby- dreumesgroepen: 
De beide baby- dreumesgroepen hebben een mooie babytuin. Deze tuin ligt over de hele 
breedte van de babygroepen en is direct vanuit de beide babygroepen bereikbaar. 
Voor het gebruik van de babytuin gelden de volgende afspraken: 
• Het buitenspelmateriaal staat in de buiten in de schuur. 
• De pedagogisch medewerkers moeten zich zo goed mogelijk verdelen zodat elke 
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hoek overzichtelijk blijft. 
• Samen klaarzetten en opruimen. 
• De kinderwagens die in de tuin staan moeten goed worden afgeschermd met een 
vliegennet. 
• Het is belangrijk erop te letten dat er altijd genoeg pedagogisch medewerkers in de 
tuin achter blijven als je even naar binnen loopt. Meld dit ook even bij je collega’s 
zodat het duidelijk is waar iedereen zit en hoe lang je wegblijft. 
• Wanneer er alleen kinderwagens buiten staan of er ligt een kind in een babyhuisje 
moet er een raam open staan zodat je de kinderen kunt horen. 
• Voor het buiten spelen is het belangrijk dat de tuin wordt gecontroleerd op glas, 
scherpe steentjes etc. 
• Bij mooi weer de kinderen insmeren met zonnecrème en een petje of hoedje opdoen. 
• Er mag niet met zand worden gegooid. 
• De buitenfietsen mogen niet naar binnen en niet in de “baby-tuin” komen 
• Wanneer de kinderen binnen komen moeten de voeten buiten gestampt worden of 
de schoenen zo mogelijk uitgeklopt voor de deur. 
• Wanneer de kinderen binnenkomen worden de handjes en gezichtjes met een 
washandje schoongemaakt. Voor ieder kind gebruikt de pedagogisch medewerker 
een apart washandje. 
• De stagiaire mag onder actief toezicht met een paar kindjes alleen buiten zijn. 
De oudste kinderen van de baby- dreumesgroepen vinden het ook leuk om op het grote plein 
te spelen. Soms gaat één van de pedagogisch medewerkers met een paar kinderen naar het 
grote plein mits hier ruimte voor is in de groepsbezetting. 
 
Op het grote plein gelden nog de volgende regels die belangrijk zijn om te weten: 
 
• Er moet één pedagogisch medewerker per groep op het plein aanwezig zijn voor 
toezicht. Altijd de kinderen goed in de gaten houden, zie je hen nog allemaal? 
• De fietsjes mogen niet op het gras. 
• Het hek moet altijd op slot zijn, wanneer kinderen buiten spelen. 
• Bij zon de parasol gebruiken.  
• De glijbaan buiten vraagt veel toezicht. Wanneer de jongste kinderen er af willen 
moeten er twee pedagogisch medewerkers bij staan. Een bij de trap en een bij de 
glijbaan. 
• Handen wassen na het buiten spelen. 
• Zandbakspullen horen in de zandbak. 
• Er mag niet met zand worden gegooid. 
• De buitenfietsjes mogen niet naar binnen. 
• Niet liggend op de buik van de glijbaan glijden. 
• Rode auto’s zijn voor de jongste kinderen. 
• Geen speelgoed op de glijbaan. 
• Het buitenhek kan de pedagogisch medewerker van binnen open maken. De 
kinderen kunnen er niet bij. 
 
Buiten wandelen : 
• Tijdens het wandelen is het belangrijk om de haal en brengtijden in het hoofd te 
houden. Je moet een half uur voor het halen terug zijn op de Jagershof. 
• Het is niet toegestaan om met kinderwagens trappen op of af te gaan. 
• Een stagiaire mag alleen met een kinderwagen om het gebouw, zolang deze in het 
zicht is van het personeel van de Jagershof 
 
Afspraken voor het buitenspelen van de peutergroepen: 
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• Leiding goed verdelen over het plein, vooral achter de schuur goed in de gaten 
houden. 
• Voor de kinderen naar het peuterplein gaan, controleert de pedagogisch medewerker 
of het hek op slot is en de tussendeur naar de gang. 
• Samen klaarzetten en opruimen. 
• Er moet een pedagogisch medewerker per groep op het plein aanwezig zijn voor 
toezicht. Altijd de kinderen goed in de gaten houden, zie je hen nog allemaal? 
• Sleutel van de schuur hangt in het sleutelkastje bij kantoor. Na gebruik in het  
kastje terughangen. 
• Wanneer er wordt opgeruimd moet het plein door 1 of 2 pedagogisch medewerkers 
worden aangeveegd. 
• Het opruimen van de schuur is de verantwoordelijkheid van de pedagogisch 
medewerkers. Spreek elkaar er op aan. 
• Het plein altijd controleren of er dingen liggen die er niet horen bijvoorbeeld glas of 
sigarettenpeuken, door buitenstaanders over het hek gegooid. 
• Het hek moet op slot zijn, wanneer kinderen buiten spelen. 
• Bij zon, parasol gebruiken. Kinderen insmeren met zonnebrandcrème. 
• De glijbaan vraagt veel toezicht. Wanneer de jongste kinderen er af willen moeten er 
2 pedagogisch medewerkers bij staan. Een bij de trap en een bij de glijbaan. 
• De pedagogisch medewerkers kunnen de glijbaan tijdelijk afsluiten.  
• Tijdens het glijden van de glijbaan moeten de voeten eerst. 
• Handenwassen  of schoonmaken na het buitenspelen. 
• Geen speelgoed op de glijbaan. 
• Het is belangrijk erop te letten dat er altijd genoeg pedagogisch medewerkers in de 
tuin achter blijven als je even naar binnen loopt. Meldt dit ook even bij je collega’s 
zodat het duidelijk is waar iedereen zit en hoe lang je wegblijft. 
• Bij mooi weer de kinderen insmeren met zonnebrandcrème. 
• De buitenfietsen mogen niet naar binnen  
• De pedagogisch medewerkers letten op of de kleding van de kinderen veilig is. 
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Bijlage F Kind volgsysteem 
 
De Jagershof gebruikt een kind volgsysteem bij de kinderopvang voor de babyperiode tot met 4 jaar. Van elk kind 
wordt vanaf de start bij de kinderopvang een dossier aangelegd. Het 
inschrijfformulier, het kennismakingsformulier en de observatieformulieren worden in het 
kind dossier opgenomen. 
In totaal worden er vier oudergesprekken gevoerd tijdens de periode dat het kind de 
kinderopvang bezoekt. Het eerste gesprek is het kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt 
plaats bij de plaatsing van het kind op de kinderopvang. Op vier verschillende 
momenten tijdens de kinderopvang periode wordt door de pedagogisch medewerker een 
observatielijst ingevuld. Deze wordt besproken in het teamoverleg. De resultaten worden 
door de pedagogisch medewerkers met de ouders besproken. Van dit gesprek wordt een kort 
verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegevoegd aan het kind volgsysteem. Als het kind de 
kinderopvang verlaat, krijgen de ouders het overdrachtsformulier mee met het verzoek deze 
de basisschool te doen toekomen. Indien ouders dit niet wensen, dan maakt de kinderopvang 
melding naar de basisschool dat dit het geval is. Het overdrachtsformulier bespreekt de 
pedagogisch medewerker met de ouders tijdens het exitgesprek. 
 
1.1 Doel kindvolg systeem 
• Interne overdracht kind van de ene naar de volgende groep. 
• Signaleren van bijzonderheden, ontwikkelingsproblemen e.d. 
• Overdracht van de kinderopvang naar de basisschool. 
 
Oudergesprekken 
Tijdens de periode in de kinderopvang vinden drie oudergesprekken plaats, waarbij de 
observatieformulieren leidraad zijn. 
• Oudergesprek 1: ± 13 maanden 
• Oudergesprek 2: ± 23 maanden 
• Oudergesprek 3: ± 37 maanden 
• Oudergesprek 4: ± 47 maanden 
 
Opzet kindvolg systeem 
Het kind volgsysteem dat wij gebruiken is van Peuterplein Malmberg . Het geeft de pedagogisch medewerker een 
duidelijk handvat voor gericht handelen. 
Het helpt de pedagogisch medewerker gestructureerd naar kinderen te kijken en het 
pedagogisch handelen af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Ook is het 
volgsysteem een goed hulpmiddel voor gesprekken met ouders en voor de kind besprekingen 
in het team. Een observatielijst is geen scorelijst. De lijst wordt ingevuld op basis van het beeld dat de pedagogisch 
medewerker van het kind heeft gekregen. Het is de bedoeling dat de 
pedagogisch medewerker haar indruk van het kind in verschillende situaties beschrijft. Hierbij 
kan gedacht worden aan de volgende situatie: het brengen en halen, het vrije spel, 
kringactiviteiten, creatieve activiteiten en buiten spelen. Door deze manier van invullen van 
de lijst wordt geen beoordeling in de zin van goed of slecht, normaal of afwijkend gegeven. De 
pedagogisch medewerker beschrijft het gedrag van het kind zoals zij dat heeft waargenomen. 
Om de lijst goed te kunnen invullen is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker het 
betreffende kind voldoende kent en een beeld heeft van zijn ontwikkeling. 
Het volgsysteem kan verschillende functies vervullen: 
• Het instrument helpt pedagogisch medewerkers om gerichter naar peuters te kijken en 
hun totale ontwikkeling in beeld te brengen. 
• Het is een instrument waarmee pedagogisch medewerkers op een systematische 
manier hun beeld van het kind kunnen beschrijven, bespreken en overdragen aan de 
ouder(s) en de volgende groep binnen het KDV. 
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• Het volgsysteem levert een bijdrage aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 
kinderen. Door een goede overdracht kan de overgang van de ene naar de andere 
groep van het KDV en van het KDV naar de vroegschoolse perioden worden 
versoepeld. 
• Het volgsysteem heeft een signalerende functie. Pedagogisch medewerkers kunnen 
nagaan of er bij een kind bepaalde ontwikkelingsaspecten zijn die extra aandacht 
behoeven. Door de overdracht van mogelijke aandachtspunten aan de toekomstige 
leerkracht gaat er geen kostbare tijd verloren. 
• Het gebruik van het volgsysteem bevordert en vergemakkelijkt het overleg tussen de 
pedagogisch medewerkers en onderling en tussen pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten. Het bespreken van de observatielijst kan het inzicht in elkaars 
uitgangspunten en werkwijze vergroten. 
• Het volgsysteem biedt een handvat voor gesprekken met de ouder(s). 
 
Procedure in de kinderopvang 
 
Voorwaarden 
De kinderopvang informeert ouders bij de inschrijving over de afspraak dat er voor alle 
kinderen een kind volgsysteem is. De ouders mogen bezwaar maken tegen het invullen van het kind volgsysteem 
voor hun kind. Het mag niet zo zijn dat ouders pas bij de bespreking van de observaties geconfronteerd worden met 
eventuele problemen in de ontwikkeling van hun kind. Mocht de pedagogisch medewerker de indruk hebben dat er 
met het kind iets aan de hand is, dient zij dit bijtijds met de ouders te bespreken. Wanneer hier gesproken wordt 
over ouders worden de wettelijke vertegenwoordigers van het kind bedoeld. 
 
Aard van de gegevens 
In het kind volgsysteem staan verschillende soorten gegevens die relevant zijn om over te 
dragen naar het basisonderwijs. Dit zijn: 
• Feitelijk achtergrondgegevens (gegevens van de kinderopvang en de pedagogisch 
medewerker die het volgsysteem heeft ingevuld, de gegevens van het kind en zijn 
gezin en informatie over de plaatsing van het kind); 
• Gegevens over de ontwikkeling van het kind (op het gebeid van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, motoriek, speel- en leergedrag, taalontwikkeling (Nederlandse taal), 
rekenontwikkeling en (fysieke)redzaamheid); 
• Aanvulling van de ouders (deze opmerkingen en aanvullingen noteert de pedagogisch 
medewerker tijdens de oudergespreksavonden. 
 
N.B. in het kind volgsysteem worden geen gevoelige gegevens over de gezinsachtergrond 
opgenomen. Wanneer er vermoedens bestaan van bijvoorbeeld ernstige (seksuele) 
kindermishandeling, dient de kinderopvang Veilig Thuis in te schakelen. 
 
Registratie van gegevens 
Het kind volgsysteem wordt gebruikt voor alle kinderen die de kinderopvang bezoeken. Het 
volgsysteem wordt ook gebruikt bij overgang van het kind van de ene groep naar de volgende 
groep in de kinderopvang of bij verhuizing van een kind. Nadat de pedagogisch medewerker 
de observatielijst heeft ingevuld, bespreekt zij haar bevindingen met de ouders. Wanneer de 
ouders feitelijke onjuistheden ontdekken, dient de pedagogisch medewerker deze te 
corrigeren. Aanvullingen en opmerkingen van de ouders zijn een vast onderdeel van het 
volgsysteem. 
Het kind volgsysteem wordt in de tijd dat het kind de kinderopvang bezoekt opgebouwd en 
bewaard in een afgesloten kast op de locatie. Uitsluitend kunnen pedagogisch medewerkers 
die direct te maken hebben met het kind het dossier inzien. Als de pedagogisch medewerkers 
er reden voor zien, kan na toestemming van de ouders het dossier van het kind voorgelegd 
worden aan een deskundige waar het kind al bekend is. Te denken aan de huisarts of de arts 
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van het consultatiebureau. Wordt het advies van een extern deskundige nodig geacht en deze 
kent het niet, dan wordt het dossier anoniem voor gelegd. 
Gegevens van externe partijen met betrekking tot het kind worden in het dossier bewaard. 
Een jaar nadat het kind de kinderopvang heeft verlaten worden de gegevens vernietigd. 
 
Overdracht van gegevens 
De kinderopvang geeft de overdrachtsforumlier aan de ouder met het verzoek deze af te 
geven aan de basisschool. 
 
Belangrijke tips bij het omgaan met privacy 
• Betrek bij een overleg niet teveel mensen. 
• Zorg dat informatie over kinderen en gezinnen altijd binnenshuis blijft. Emoties kunnen 
de privacy in gevaar brengen. Soms willen pedagogisch medewerkers hun collega’s als 
uitlaadklep gebruiken. Dit is begrijpelijk, maar qua privacy niet de juiste manier om 
met de situatie om te gaan. Betrek daarom alleen personen die in het stappenplan genoemd worden. 
• Contact met andere instellingen kan alleen na toestemming van de ouders. Contact 
met andere instellingen zonder toestemming kan alleen anoniem. Het gezin of kind mag dan niet bekend worden 
gemaakt. Een uitzondering hierop is Veilig Thuis. 
• Wees zorgvuldig met schriftelijke informatie. Verzorgers hebben recht op inzage in 
verslagen, formulieren en observatieverslagen. Alleen als het anonieme werkaantekeningen zijn, hebben ouders 
geen inzagerecht. 
• Schrijf daarom alsof de verzorgers over je schouder meekijken. Beschrijf waarneembaar gedrag en wees 
voorzichtig met interpretaties. 
• Als de verzorgers een verslag willen inzien, kun je voorstellen om het samen met hen te lezen, erover te praten en 
waar nodig toe te lichten. Daarna kan een kopie worden meegegeven. Een andere mogelijkheid is om de 
belangrijkste punten uit het verslag en afspraken tijdens het gesprek op papier te zetten en aan de verzorgers te 
geven. Dit vormt tegelijk een leidraad voor eventuele volgende gesprekken met de verzorgers. 
• Schriftelijke informatie wordt opgeborgen in een afsluitbare kast binnen de Jagershof  
• Informatie die niet (meer) relevant is moet worden vernietigd of worden meegegeven. 
• Schriftelijke informatie mag niet zonder toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan derden 
worden verstuurd. Een uitzondering hierop vormt Veilig Thuis. 
• Schriftelijke informatie die de instelling van derden ontvangt, moet ook met 
toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger zijn verstuurd. Als dit niet 
zo is, is het verstandig de informatie terug te sturen. 
 
Stappenplan 
 

Leeftijd kind Actie Wie  Verwerken Archiveren 
Bij binnenkomst Kennismakingsgesprek Ouders, 

Pm’er 
Invullen 
kennismakingsformulier 

Formulier 
toevoegen aan kind 
dossier 

12 maand Observatieformulier 
invullen 

Pm’er Resultaten bespreken in 
kind bespreking 

 

13 maand Gesprek ouders Ouders, 
Pm’er 

Verslag gesprek Formulier 
toevoegen aan kind 
dossier 

22 maand Observatieformulier 
invullen 

Pm’er Resultaten bespreken in 
kind bespreking 

 

36 maand Observatieformulier 
invullen 

Pm’er Resultaten bespreken in 
kind bespreking 

 

37 maand Gesprek ouders Ouders, 
Pm’er 

Verslag gesprek Formulier 
toevoegen aan kind 
dossier 

46 maand Observatieformulier 
invullen 

Pm’er Resultaten bespreken in 
kind bespreking 
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Exitgesprek Overdrachtsformulier 
invullen*, oudergesprek 

Ouders, 
Pm’er 

Verslag gesprek Formulier 
toevoegen aan kind 
dossier 

*de Jagershof verzoekt ouders dit overdrachtsformulier af te geven op school bij de aanmelding. 
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Bijlage G Toestemmingsverklaring opvang in één andere stamgroep 

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang in één vaste groep kinderen wordt geplaatst. Bij de 

Jagershof heeft ieder kind zijn of haar eigen groep. Deze groep wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om 

tijdelijk af te wijken van deze regel. De wijziging houdt in dat met schriftelijke toestemming van de ouders en afspraken 

over de periode, tijdelijk (extra) opvang in één andere groep dan de stamgroep van het kind mag plaatsvinden. Bij 

flexibele opvang gelden andere regels tav de stamgroep en zijn er drie uitzonderingen: Flexibele opvang houd in dat er 

een incidenteel, onregelmatig en onvoorspelbaar aanbod is op een vast of structureel aanbod wat door omstandigheden 

van ouders onregelmatig wordt afgesproken op maand- of weekbasis.  

• Aan ouders en kinderen wordt duidelijk aangegeven in welke stamgroep het kind is geplaatst en welke pedagogisch 

medewerkers in principe welke dag bij welke groep horen;   

• Aan één kind worden maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers gekoppeld. De koppeling van vaste pedagogisch 

medewerkers aan kinderen geldt behoudens ziekte, verlof of vakantie; • Een kind maakt gedurende de week gebruik van 

maximaal twee stamgroep ruimtes  

 
Voor en achternaam kind:  
Geboortedatum:  
Aankruisen wat van toepassing is 
Uw kind zit in de stamgroep 

  Tweede incidentele stamgroep:                                                                                                              

0 Jagertjes 
0 Ienies 
0 Mini-Mollen 
0 Uiltjes  

0 Ienies 
0 Jagertjes 
0 Uiltjes 
0 Mini-Mollen 

De toestemming is geldig: 0 voor de periode dat het kind geplaatst is in de eigen 
stamgroep totdat het kind overgaat naar een andere 
stamgroep of de Jagershof verlaat 
0 voor de periode, van --------20—tot-------20-- 

 
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie en akkoord 
te gaan  
 
Datum:      ______________________ 
Naam ouders/verzorger:   ______________________ 
      ______________________ 
Handtekening ouder/verzorger:  ______________________ 
      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pedagog isch 	be le idsp lan 	 	 	 	 	 “De 	 Jagershof” 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1 	 januar i 	2020 	

 

54 

Bijlage H Toestemmingsformulier buiten slapen  
 
 

BUITEN SLAPEN 
Je zou misschien verwachten dat kinderen vaker buiten slapen in landen waar het warm is.  Maar 
juist  in Scandinavische landen is  buiten slapen erg populair.  Ook in Nederland zie je steeds vaker 

babyslaaphuisjes,  ook bi j  k inderopvang. 
 

In Finland bi jvoorbeeld wordt door het consultatiebureau het advies gegeven om de baby (vanaf 
twee weken) buiten te laten slapen. Dit  doen ouders dan meestal  in de kinderwagen. De babyfoon 
of thermometer wordt bi j  het kindje in de kinderwagen geplaatst.  Pas als de temperatuur onder de 

-10 graden Celsius daalt  wordt het afgeraden om de baby’s buiten te laten slapen. Natuurl i jk  
moeten ze wel gekleed zi jn naar de weersomstandigheden. 

 
Waarom slapen baby’s buiten? 

 
Misschien moet je het gewoon eens ervaren hebben, maar ouders zi jn er heel  duidel i jk over.  

Baby’s,  die buiten slapen:  
-  s lapen langer 

-  s lapen ‘s  nachts ook beter binnen 
-  worden met een beter humeur wakker 

-  z i jn minder vaak ziek.  
Daar komen nog redenen bi j  zoals de gezonde buitenlucht en vitamine D.  

 
Voordelen buiten slapen bi j  de kinderopvang 

 
De voordelen van buiten slapen voor een kinderopvang zi jn er ook.  Kinderen l iggen vaak afgelegen 

waardoor ze niet worden afgeleid door de activiteiten binnen in de kinderopvanglocatie.  Sterker 
nog, ze kri jgen al lerlei  geluiden van de natuur mee, zoals f luitende vogels en r itselende bladeren. 

‘Niet al leen volwassenen worden daar rustig van, ook kinderen.  
 

Het kinderdagverbl i j f  zal  de ouders om toestemming vragen om hun kind buiten te laten slapen.  
 

Hoe ziet een babyslaaphuisje eruit? 
 

De huisjes l i jken een beetje op een konijnenhok. Bi j  k inderopvang zie je ze meestal  op ooghoogte 
zodat de medewerkers niet hoeven te bukken en de kinderen alt i jd in het zicht l iggen. Een zi jde is  
voorzien van deurtjes waar de baby makkel i jk doorheen past.  Door het horrengaas kunnen er geen 

insecten in.  Meestal  kunnen kinderen er tot hun tweede jaar in s lapen. 
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De geschiedenis van de babyhuisjes 
 

Een babyslaaphuisje wordt ook wel een ‘ lutje potje’  genoemd, dat is  Gronings.  Lutje betekent klein 
en potje betekent baby.  In 1941 werd het eerste babyhuisje getimmerd in opdracht van Huisarts 

Posthumus. Hi j  vond dat baby’s meer buiten moesten zi jn.  Dat is  goed voor de longen en de 
weerstand van baby’s.  Al  snel  s l iepen veel  baby’s buiten en konden de moeders buiten werken 

terwij l  ze een oogje op de baby konden houden.  
 
 
 
 
TOESTEMMING BUITEN SLAPEN 
 
Gegevens ouder/verzorger 
 
Naam                           :__________________________________ 
 
Adres                          :__________________________________ 
 
Postcode & Woonplaats:__________________________________ 
 
Gegevens kind 
 
Naam     :_____________________ Geboortedatum:____________ 
 
Groep    :_____________________ 
 
hierbi j  verklaar ik,  dat 
 
0 Ik wel toestemming geef om mijn kind buiten te laten slapen. 
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0 Ik niet toestemming geef om mijn kind buiten te laten slapen. 
 
 
Datum:_______________ 
 
Handtekening ouders/verzorger           
________________________         
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Bij lage I  Toestemmingen algemeen 
 
 

Slapen: Ja Nee n.v.t. 
Kindje draagt sieraden in bed    
Kindje mag flesje mee naar bed    
Kindje mag haarspeldjes/ elastiekjes in bed dragen    
Ouders geven toestemming voor het inbakeren     
Ouders geven toestemming voor het vastleggen van het kindje tijdens het het slapen    
Kindje  mag een knuffel groter dan 60cm meenemen in bed     
Kindje mag speen met speenkoord meenemen in bed    
Kindje mag geobserveerd worden door Yorneo    
    

 
Kinderen halen/vervoeren en foto Ja Nee n.v.t  
Kindje wordt structureel door iemand anders gehaald dan vader en/of moeder    
 Kindje mag niet door bepaald persoon gehaald worden    
 Kind mag zelfstandig van en naar school fietsen/lopen    
 Kind mag zelfstandig de Jagershof naar huis lopen/fietsen    

 Ouders geven toestemming voor activiteiten buiten het pand    

 Ouders geven toestemming voor het vervoer per bus    

 Ouders geven toestemming voor het plaatsen van foto’s op Facebook, nieuwsbrief en     website    

 
Kindvolgsysteem:  Ja   Nee n.v.t .  
Ten behoeve van een zorgvuldige overdracht betreffende de ontwikkeling van peuters bij de 
overgang naar de basisschool, hanteren wij in samenwerking met het basisonderwijs, een 
overdrachtformulier. Na invulling krijgt u natuurlijk inzage hierin. 
Daarna wordt het doorgegeven aan de basisischool van uw kind. 
In voorkomende gevallen kan het zinvol zijn, dat de Jagershof informatie uitwisselt met de GGD 
(consultatiebureau) in het belang van uw kind. We stellen u op de hoogte wanneer dit het geval 
is. Wij vragen hiervoor uw toestemming.  

   

 
 

Bi jzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor akkoord: 
 
 
Naam:     ____________________________ 
 
Handtekening:   ____________________________ 
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Bi j lage J  Hoe te handelen in s ituaties al leen op de groep?  
 
Protocol  Al leen op de groep werken 
Doel:  Het verschaffen van duidel i jkheid aan leidinggevenden en medewerkers 
onder welke voorwaarden werknemers al leen op de groep mogen werken. 
 
Inhoud: 
Definit ie:  Al leen op de groep werken: het t i jdens de uren aan het begin van de dag voor 8.30 uur 
en aan het eind van de dag na 17 uur al leen op de groep werken met op afstand op andere groepen 
en bi j  de achterwacht.  
Afspraken ten aanzien van al leen werken: 
1.  Al leen op de groep is  toegestaan voor 8.30 en na 17 uur; 
2.  Binnen de eigen werkomgeving moet de werknemer afdoende beschermd worden tegen 
ongewenst bezoek. De omgeving dient echter wel bereikbaar te worden gehouden voor 
hulpverlening; 
3.  Elke al leen werkende werknemer dient de mogeli jkheid te hebben om alarm te slaan en zichzelf  
in vei l igheid te brengen. Vluchten uit  de werkomgeving moet onder al le  omstandigheden en zonder 
hulpmiddelen mogel i jk z i jn.  Sleutels in s leutelkastjes zi jn om die reden niet toegestaan. De 
betrokken medewerker moet op de hoogte zi jn van de bevei l igingsprocedures en in staat z i jn een 
incident te melden. In de directe omgeving van de werknemer die al leen werkt is  in ieder geval  een 
telefoon aanwezig;  Indien de medewerker beschikt over een mobiele telefoon is  het raadzaam deze 
t i jdens bovengenoemde uren bi j  z ich te hebben. 
4.  Indien er een calamiteit  voorvalt,  bel  je meteen naar de achterwacht.  Vandaar zal  er 
onmiddel l i jk  een medewerker naar de groep komen voor assistentie.  
5.  Al leen werken voor personen met val lende ziekte of personen die medici jnen gebruikendie het 
reactievermogen beïnvloeden – zie vermelding op verpakking of check apotheek – is  niet 
toegestaan; 
6.  Studenten, stagiaires en onvoldoende opgeleide werknemers mogen niet al leen en zonder 
toezicht werken.  
 
 
Bi j lage K Vierogenprincipe 
 
Vanaf 1 jul i  2013 treedt het vier ogen/oren principe in werking.  Dit  principe houdt in dat alt i jd een 
volwassene de mogel i jkheid heeft om te kunnen meeki jken of meeluisteren met een beroepskracht.   
Dit  meeki jken of meeluisteren mag vanaf een andere plek dan de groepsruimte. Een beroepskracht 
mag al leen op de groep staan en het meeki jken/luisteren hoeft niet continue plaats te vinden.  
Bi j  de invul l ing van het vier ogen/oren principe heeft de oudercommissie een adviesrol .  De ouders  
moeten door de organisatie geïnformeerd worden over de manier van invul l ing.  De GGD 
controleert hierop.  
 
Openheid,  transparantie en professionele sociale controle zi jn voor ons alt i jd belangri jke  
onderwerpen geweest en zul len dat bl i jven; voor de kinderdagverbl i j f  groepen, maar ook  
voor onze buitenschoolse opvang.  
Vier ogen is  z i jn geen doel  op zich,  maar een ‘principe’  om het mogeli jk bewust of onbewust  
verkeerd handelen van een medewerker te beperken. Bewustwording van krit ischere  
s ituaties is  belangri jk om vervolgens creatieve manieren te vinden om op leefbare wijze de  
s ituatie te verbeteren. 100% totale controle is  dus niet het doel.   
Hoewel we met al les wat in onze macht l igt  de vei l igheid voor onze kinderen wil len  
waarborgen, kan en mag dit  nooit  leiden tot een cultuur van wantrouwen. Vertrouwen is  de  
voorwaarde voor groei  en ontwikkel ing,  geeft ruimte aan eigenheid en spontaniteit  en is  in  
onze ogen onontbeerl i jk in een omgeving waar met kinderen gewerkt wordt.   
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In dit  document beschri jven we op welke momenten een medewerker al leen staat in de  
groep en hoe we in die s ituaties zorg dragen voor het vier ogen principe.   
 
 
Afhankel i jk van de kind aantal len worden pedagogisch medewerkers (PM) ingeroosterd.  We zorgen 
dat minimaal  twee medewerkers op de locatie aanwezig zi jn.   
Daar waar twee of meer PM aanwezig zi jn op een groep, voldoen we aan het principe.  Dat geldt 
ook voor die geval len waar minder dan twee PM aanwezig zi jn en zicht is  vanuit  een aangrenzende 
groep.  
In s ituaties waar de PM bezetting minder dan twee personen op een groep is,  z i jn aanvul lende  
afspraken van kracht.   
Twee momenten komen hiervoor voornameli jk in aanmerking te weten;  
 
Brengen en halen  
 
Ti jdens de breng- en haalmomenten, komt het voor dat minder dan twee PM aanwezig zi jn op  
de groep. Ouders komen hun kinderen brengen en halen op niet exact te voorspel len momenten.  
Zodoende zi jn ouders t i jdens het brengen en halen de (onze) vier ogen en oren.  
 
Ook is  het ons gebruik dat col lega´s aanwezigheid en vertrek kenbaar maken bi j  elkaar.  Dit   
vergroot niet al leen de saamhorigheid maar ook de sociale controle.   
 
   
Pauze van pedagogisch medewerkers  
 
Ti jdens pauzes van PM komt het geregeld voor dat een PM-er al leen op de groep is.  Dit  is  op zich  
prima. We hebben hier heldere afspraken en regels voor gemaakt om vier ogen te  
waarborgen. 
Leidsters nemen hun pauze op de andere groep. Zodat de vaste medewerkster aangevuld wordt 
door een col lega van de andere groep of we maken gebruik van de derde-jaars stagiaires.  Die 
komen er dan bi j  op de groep. 
 
Onze groepen grenzen aan elkaar en zi jn “open”.  We werken met het “ open deuren” beleid,  de 
deuren tussen de verschi l lende groepen staan geregeld open. 
De verschoningsruimten zi jn dusdanig dat er alt i jd een open verbinding is  met de groep of met de 
hal  waar ouders en col lega’s binnenkomen. 
 
Ti jdens het naar bed brengen bl i j ft  de deur open totdat al le kinderen in bed l iggen. Dan gaat de 
deur dicht en gaat niet eerder weer open dan dat de kinderen wakker zi jn.  Dus er z i jn geen 
leidsters op de kamers als de kinderen slapen. 
 
Al le medewerkster zi jn in het bezit  van een geldig VOG verklaring.  
 
We hebben een open en professioneel  werkkl imaat,  waarbi j  de drempel om elkaar aan te spreken 
op bepaalde gedragingen zo laag mogel i jk is .  
 
Op het eind van de dag voegen we de groepen vaak samen zodat er twee medewerksters aanwezig 
zi jn.  
 
De col lega’s werken nauw met elkaar samen van al le groepen, waardoor er veel  overleg is  en dit  
komt vaak spontaan en niet op vaste momenten, dit  vergroot ook de sociale controle.  
 
Tevens hebben wij  op de dagopvang groepen camera’s hangen die de leidinggevende ten al len t i jde 
kan beki jken, zowel op locatie als elders.  
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Algemeen  
 
De Jagershof heeft een leidinggevende. Deze beroepskracht is  geregeld  
en op verschi l lende momenten aanwezig op de locatie.  Het hebben van niet exact te voorspel len 
extra toezichtmomenten werkt tevens preventief.   
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Bi j lage L Vervoersprotocol 
 
Dit protocol  en de regels hebben te maken over het vervoer van kinderen van en naar school en 
t i jdens uit jes.  

 
Te voet:  
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir  of  het voetpad. Voetgangers gebruiken het 
f ietspad als er geen trottoir  of  voetpad is.  Is  er geen f ietspad, dan moeten voetgangers de 
wegberm gebruiken of de uiterste zi jde van de r i jbaan. De begeleider bepaalt  of  er extra 
begeleiding meegaat.  Bi j  uitstapjes maken wij  gebruik van stagiaires 
 
Per auto: 
Er worden niet meer passagiers vervoerd dan er vei l igheidsgordels/ z itplaatsen aanwezig zi jn.   

*Kinderen kleiner dan 135 cm met een maximum gewicht van 36 ki lo moeten, zowel voorin als 
achterin de auto,  gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzit je of stoelverhoger.   De 
kinderen uit  de groepen 1 en 2 alt i jd op een zit je en bi j  twijfel  ook.  Al le anderen moeten de 
vei l igheidsgordel  dragen. 
*Op de plaats waar een airbag zit ,  mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoelt je dat 
tegen de r i jr ichting in moet worden geplaatst,  tenzi j  de airbag is  uitgeschakeld.  
*Een driepuntsgordel  mag niet meer als  heupgordel  gebruikt worden. Ook gordelgeleiders mogen 
niet gebruikt worden  

*De kinderen dienen op een vei l ige plaats in-  en uit  te stappen: aan de trottoirkant of,  als  er geen 
trottoir  is ,  in de berm. Begeleiders dienen zelf  ook alt i jd uit  te stappen 
De bestuurder moet in bezit  z i jn van een geldig r i jbewijs.   
 
Per f iets:  
De f ietser moet gebruik maken van het f ietspad indien dit  aanwezig is  en anders moet aan de 
meest rechterzi jde van de weg gefietst worden. Natuurl i jk  moet de f iets aan de vei l igheidseisen 
voldoen. Ouders dienen een verklaring te tekenen als hun kinderen zelfstandig op de f iets naar de 
BSO mogen komen 
 
Per f iets in groepsverband: 
Evenals bi j  het vervoer per auto/bus geldt ook voor het vervoer per f iets,  dat de vei l igheid van de 
leerl ingen voorop staat.  Fietsers zi jn weggebruikers,  zoals staat in het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens (RVV).  Hierin zi jn diverse verkeersregels opgenomen. Fietsers mogen in het 
verkeer een formatie vormen. Hierbi j  geldt dat ook een groep f ietsers zich aan al le verkeersregels 
moet houden, die gelden voor individuele f ietsers:  gebruik van f ietspad, rechts houden, 
voorrangsregels,  verkeersl ichten, verl ichting,  z ichtbaarheid,  technische staat van de f iets.  Bedenk 
hierbi j  dat f ietsers niet met drie of meer naast elkaar mogen ri jden (RVV-artikel  3).  
.  
 
Maak van tevoren goede afspraken met de kinderen over het r i jgedrag.   

•  Fiets rustig twee aan twee 

•  Houd beide handen aan het stuur 

•  niet s l ingeren ,niet inhalen  

•  bli j f  goed rechts r i jden en waarschuw elkaar bi j  tegemoet komend verkeer 

•  f iets niet te dicht achter of naast elkaar 

•  bli j f  steeds voor je ki jken en rem op t i jd,  maar niet te plotsel ing 
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•  let  op het andere verkeer,  o.a.  passerende auto's  

•  Als iemand belt  of toetert om in te halen,  ga dan achter elkaar f ietsen 

•  Fiets ook achter elkaar op drukke en/of smalle f ietspaden en als je zelf  wi lt  inhalen 

•  Zorg dat eventuele bagage goed vastzit  
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Bij lage M Meldcode huisel i jk geweld en kindermishandel ing 
De vi j f  verpl ichte stappen van de meld code huisel i jk geweld en kindermishandel ing:  
1.  In kaart brengen van signalen 
2.  Overleggen met col lega en eventueel  raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandel ing,  
Steunpunt Huisel i jk geweld of letselduidingsdeskundige 
3.  Gesprek met cl iënt 
4.  Wegen van het geweld of de kindermishandeling,  bi j  twijfel  alt i jd AMK of SHG raadplegen 
5.  Besl issen: hulp organiseren of melden  
 
Bel  Vei l ig thuis,  0800- 2000 
www.vooreenvei l igthuis.nl
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