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Inleiding   

Onze kernwaarden zijn het hart van onze dienstverlening. Thuizbij kinderopvang Kortenhoef zich ten doel meer te zijn 
dan een organisatie die kinderen dagelijks opvangt en verzorgt. In dit pedagogisch beleid beschrijven we de 
uitgangspunten van Thuizbij, namelijk onze missie, de pedagogische visie en de kernwaarden. Daarnaast schetsen we 
een beeld van het pedagogisch klimaat binnen Thuizbij. De vertaling van ons pedagogisch beleid kunt u lezen in de 
verschillende pedagogische werkplannen van de afzonderlijke locaties en/of groepen. Locatie specifieke eigenschappen 
en speerpunten zijn daarin uitvoerig beschreven. 
 
Ons pedagogisch beleid maakt ons opvoedkundig inzicht en handelen zichtbaar en toetsbaar. De pedagogisch 
medewerkers handelen naar ons pedagogisch beleid.  
 
Het belangrijkste doel is het bieden van kwalitatief hoogstaande kinderopvang. Om dit te bereiken zijn veel factoren 
van belang.  
▪ De accommodatie moet minimaal aan de wettelijke eisen voldoen en daarnaast uitdagingen bieden aan de 

kinderen (in verschillende leeftijden) en een prettig omgeving zijn voor de medewerkers.  
▪ De pedagogisch medewerkers moeten de mogelijkheden krijgen om binnen de werkwijzen van de organisatie hun 

creativiteit te ontplooien. 
▪ De juiste materialen moeten worden gekozen, aangeschaft en gebruikt.  
▪ Duidelijke pedagogische uitgangspunten en werkwijzen moeten worden opgesteld en nageleefd.  
▪ Een goede communicatie en samenwerking met verzorgers en organisatie. 

 
In dit document wordt .. 
▪ .. gesproken over de ‘verzorger’, waar de ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van het kind wordt bedoeld. Meestal zijn 

dit de ouders, echter niet alle verzorgers zijn officieel de wettelijke ouders. Soms wordt over ‘ouder’ gesproken, 
omdat in het totaalbeeld het woord ‘ouder’ beter past (oudercommissie).  

▪ .. de afkorting BKR (Beroepskracht – Kind Ratio) gehanteerd ter bevordering van de leesbaarheid. 
▪ .. standaard gesproken in de mannelijke vorm, waar dit ook de vrouwelijke kan zijn.  

 
Door hun kind toe te vertrouwen aan ons kinderdagverblijf, kiezen verzorgers bewust om de opvoeding van hun 
kind(eren) te delen met meerdere professionele opvoeders. Het is daarom van groot belang dat de pedagogisch 
medewerkers werken vanuit een eenduidige pedagogische visie, die vertaald is in het pedagogisch beleid. Thuizbij 
kinderopvang heeft aansprekende elementen uit de verschillende pedagogische zienswijzen samengevoegd en vertaald 
in dit pedagogisch beleid. 
 
De voertaal binnen onze organisatie is Nederlands. Al onze medewerkers beheersen de Nederlandse taal vloeiend. Wij 
spreken onderling en met de kinderen alleen Nederlands. Onze ruime boekencollectie bevat alleen Nederlandstalige 
boeken. Als een verzorger geen Nederlands praat, dan proberen wij te communiceren in de taal (meestal Engels) die 
ervoor zorgt dat we elkaar wel begrijpen, zodat dit de relatie ten goede komt.  
 
In dit document vind u onze pedagogische inzichten en onze algemene werkwijzen voor onze gehele organisatie, 
zowel kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal (PSZ) en buitenschoolse opvang (BSO). Vanzelfsprekend verschillen 
werkwijzen per leeftijdsgroep, waar nodig wordt onderscheid gemaakt tussen dagopvang en buitenschoolse opvang. 
Tevens hebben wij per leeftijdsgroep een afzonderlijk pedagogisch werkplan opgesteld, zodat de specifieke werkwijzen 
per leeftijdsgroep en de bijbehorende kernwaarden, regels en rituelen gewaarborgd zijn. 
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Pedagogische visie 

Missie 
Thuizbij werkt vanuit de gedachte dat veiligheid, ontwikkeling en het ‘thuisgevoel’ voor het kind en verzorger centraal 
staan. 

Visie 
De plek waar u en uw kinderen zich het meest vertrouwd en veilig voelen, is thuis. Samen praten we over uw specifieke 
wensen en proberen wij deze situatie zo veel mogelijk op ons dagverblijf voort te zetten. Ondanks het feit dat uw 
kind(eren) niet thuis is/zijn, vinden wij het van groot belang dat het gevoel en de beleving op de kinderopvang wel met 
thuis wordt geassocieerd. Primair wordt dit bereikt door de persoonlijke manier waarop we met elkaar omgaan, in een 
vertrouwde en veilige omgeving. Thuizbij hecht grote waarde aan een duurzame relatie met verzorger en kind.  

5 Kernwaarden 
Om de door ons beoogde visie en kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Thuizbij vijf kernwaarden verankerd in alles 
wat we doen en wat we dagelijks willen waarmaken.  

Kernwaarde 1: Thuisgevoel 
De plek waar kinderen zich het meest op hun gemak voelen, is thuis. Thuizbij heeft het thuisgevoel tot speerpunt van 
haar organisatie gemaakt. Door het gevoel en de beleving van thuis in de opvang terug te laten komen zorgen we 
ervoor dat de overgang van thuis naar de opvang zo klein mogelijk wordt gemaakt. We zorgen ervoor dat de fysieke 
omgeving zoveel mogelijk een thuisgevoel geeft en tevens zorgen we ervoor dat we op een persoonlijke, eerlijke en 
open manier met elkaar omgaan. Thuizbij biedt een gezellige, veilige plek waar kind en verzorger zichzelf kunnen zijn 
en waar mensen rondlopen die in uw kind geloven. Een plek buitenshuis, maar wel zoals thuis! 

Kernwaarde 2: Veiligheid 
Thuis is je basis, je haven, de plek waar je je het meest veilig & vertrouwd moet voelen. Een kind dat zich veilig voelt, 
ontwikkelt zich het beste en kan zich openstellen voor zijn omgeving. Thuizbij biedt deze veiligheid middels een 
beschermde omgeving die zó is ingericht, dat kinderen er zonder gevaar kunnen spelen. Onze ruimtes voldoen aan alle 
strenge veiligheidseisen. Daarnaast zijn uw kinderen in goede handen bij onze pedagogisch medewerk(st)ers die de 
ruimte, kennis en kunde hebben om een breed scala aan activiteiten aan te bieden, waardoor uw kind maximaal wordt 
gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Alle pedagogisch medewerkers bij Thuizbij hebben een erkend gediplomeerd 
conform de CAO-kinderopvang, zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en in het bezit 
van een geldig diploma kinder-EHBO en/of BHV.  

Kernwaarde 3: Geborgenheid 
Zorgen door kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, lokale karakter en stabiliteit voor de geborgenheid zoals thuis, 
waarbij zowel de kinderen als de verzorgers hun eigen identiteit behouden.  

Kernwaarde 4: Ontwikkeling 
Bij Thuizbij vinden we het van groot belang dat kinderen spelenderwijze en hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. 
Geen mens is gelijk, geen kind ook. Iedereen heeft zijn/haar eigen kenmerken. De medewerkers zijn geschoold om de 
kinderen te begeleiden op zo’n manier waarbij positief kinderen worden gestimuleerd in de ontwikkeling. Kinderen 
leren door imitatie, herhaling, regelmaat, betrekken en dingen zelf ervaren.  

Kernwaarde 5: Respect 
Zowel het kind als de verzorger benaderen we gelijkwaardig. Samen praten we over de begeleiding van uw kind en 
zorgen wij ervoor dat de verzorger geen drempel voelt om (kritische) vragen te stellen. Thuizbij heeft daarom diverse 
contactmomenten en -vormen voor verzorgers en stelt u desgewenst op de hoogte van bestaande regels, rechten en 
plichten 
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Thuizbij en de Wet op de Kinderopvang 

Het pedagogisch klimaat op onze groepen wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Bij het werken vanuit die 
kernwaarden wordt er vorm gegeven aan onze pedagogische visie. De vier pedagogische basisdoelen zoals die 
beschreven zijn in de Wet Kinderopvang vormen het uitgangspunt. Op welke manier we daar inhoudelijk vorm aan 
geven wordt per leeftijdsgroep beschreven in de apart pedagogisch werkplannen.  
 
De vier pedagogische basisdoelen: 
▪ Het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

Het op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgaan, waarbij respect voor de autonomie van de 
kinderen wordt getoonde en grenzen worden gesteld aan, .. en structuur wordt geboden voor het gedrag van 
kinderen, zodat de kinderen zicht emotioneel en veilig kunnen voelen.  

▪ Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Het spelenderwijze uitdagen van kinderen in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve, taalvaardige en 
creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen in een veranderende omgeving te functioneren.  

▪ Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie 
Het begeleiden van de kinderen in hun interacties, waarbij ze spelenderwijze sociale kennis en vaardigheden wordt 
bijgebracht, om ze in staat te stellen om zelfstandig relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.  

▪ Het aanbieden van de kans zich waarden en normen eigen te maken 
De kinderen stimuleren we om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 
normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen in de maatschappij. 

Het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Thuizbij streeft ernaar de thuissituatie zo veel mogelijk na te bootsen en tegelijkertijd iets extra’s te bieden voor de 
ontwikkeling van het kind. Pedagogisch medewerk(st)ers worden gestimuleerd om het leefklimaat en de opvoeding zo 
veel mogelijk aan te laten sluiten op thuis. Zij houden goed in de gaten dat elk kind zich op haar/zijn eigen manier 
mag en kan ontwikkelen, door op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om te gaan. Dit doen zij 
onder ander door voor elk kind een passend leefklimaat te creëren waardoor hij of zij zich veilig kan voelen en 
optimaal kan ontwikkelen. Een belangrijk aspect bij het bieden van emotionele veiligheid is de houding van de 
medewerkers. Kernwoorden hierbij zijn acceptatie, zorgen voor een veilige omgeving, het kind echt zien, grenzen 
stellen, structuur bieden, warm, open en verwelkomend.  
 

De belangrijkste kernwaarden bij het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid zijn ‘thuisgevoel, veiligheid 
en geborgenheid’. 

Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
De medewerk(st)ers stimuleren elk kind positief in haar/zijn eigen ontwikkeling en ondersteunen dat aan de hand van 
basiscommunicatie. Binnen alle activiteiten die Thuizbij de kinderen aanbiedt, wordt rekening gehouden met het 
stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke (motorische, cognitieve, taalvaardige en creatieve) competentie. In het 
dagritme zijn de activiteiten zo opgebouwd, dat verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De pedagogisch 
medewerk(st)ers observeren de ontwikkeling van elk kind, rekening houdend dat elk kind zich op haar/zijn eigen 
tempo mag ontwikkelen & bieden de kinderen uitdagingen aan die voor het specifieke kind passend zijn. Onze 
medewerkers delen hun bevindingen met de verzorger. Activiteiten worden zo veel mogelijk afgestemd op elk kind.  
 

De belangrijkste kernwaarde bij het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie is 
‘ontwikkelen’. 

Het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie 
Respect voor elkaar, leren delen, interactie met elkaar, samenspelen en kinderen weerbaar maken zijn belangrijke 
onderdelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij proberen de zelfstandigheid te verrijken door kinderen te leren 
zelf oplossingen aan te dragen in conflictsituaties. Ook het leren kennen en onder woorden brengen van eigen emoties 
hoort daarbij. De pedagogisch medewerk(st)er heeft hierin een belangrijke begeleidende rol. Sociale gedragsregels 
leren we de kinderen ook aan. Elke locatie werkt met thema’s, die voor een bepaalde tijd worden gebruikt als leidraad 
bij de verschillende activiteiten.  
 
Op plekken waar Thuizbij in school gevestigd is, kan ook samen worden gewerkt aan een activiteit/thema. Thuizbij 
houdt verzorgers op de hoogte zijn van de lopende thema’s, zodat zij hier eventueel thuis ook aandacht aan kunnen 
besteden. 
 

De belangrijkste kernwaarden bij het aanbieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie 
zijn alle vijf de kernwaarden. ‘thuisgevoel, veiligheid, geborgenheid, ontwikkeling en respect’. 
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Het aanbieden van de kans zich waarden en normen eigen te maken 
Een jong kind heeft er nog geen besef van dat hij anderen kan beïnvloeden, de wereld draait in de ogen van het kind 
nog helemaal om het kind. Langzaam moeten kinderen leren dat zij niet het middelpunt van de wereld zijn en gaan ze 
beseffen dat er anderen zijn die over hem/haar kunnen oordelen, met wie ze rekening moeten houden en die dingen 
voor hun kunnen bepalen. De eerste stappen in de morele ontwikkeling worden dan gezet. In het spel van de kinderen 
is het voor de pedagogisch medewerk(st)er zichtbaar wat de normen en waarden van ieder kind zijn. Hierbij is onder 
andere rollenspel, toneelspel en verkleden belangrijk. Speelhoeken bieden mogelijkheden om spel te stimuleren.  
 
Om de kinderen inzicht te geven in wat bepaald gedrag tot gevolg heeft, geeft de pedagogisch medewerk(st)er uitleg 
geeft over waarden en normen van onze cultuur. De pedagogisch medewerk(st)er het kind mee naar een volgende stap 
in zijn/haar ontwikkeling. De pedagogisch medewerk(st)er moet als rolmodel het goede voorbeeld geven. Belangrijk 
daarbij is dat kind niet alleen de regels leert en dat we afspraken met elkaar maken, maar ook leert waarom bepaalde 
regels gelden. We leren de kinderen dat we elkaar begroeten, dat we elkaar geen pijn doen, we niet jokken, we aardig 
zijn tegen elkaar en hoe we tijdens conflicten met elkaar om gaan. Tijdens conflicten sturen we de kinderen om het 
zoveel mogelijk zelf op te lossen, daarbij de kinderen de regels meegeven en vertellen waarom regels gelden. Op die 
manier leren we de kinderen zich waarden en normen eigen te maken. 
 

De kernwaarde ‘respect’ is van toepassing op het bieden van de kans zich normen en waarden eigen te maken. 
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Locaties Thuizbij Kortenhoef 

Dit hoofdstuk beschrijft kort welke locaties wij hebben.  
Per leeftijdsgroep hebben wij een los werkplan. In het werkplan staat beschreven hoe de dagplanning op de groep is 
en welke rituelen, regels en afspraken er gelden.  

• 0-2 jarigen Pedagogisch werkplan babygroepen 

• 2-4 jarigen Pedagogisch werkplan peutergroepen 

• 4-13 jarigen  Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang. 
 

Thuizbij Kortenhoef  Julianaweg 11a, 1241VV, Kortenhoef 035-6569785 

Groep Type Max. aantal kinderen LRK-nummer 

Stampertjes Babygroep 0-2 9 324.709.845 

Tuimeltjes Babygroep 0-2 9 324.709.845 

Ziezo Peutergroep 2-4 16 324.709.845 

Floddertjes Peutergroep 2-4 16 324.709.845 

De Bengels (peuterspeelzaal) Peutergroep 2-4 16 324.709.845 

BSO de Matrijs BSO 4-8 20 192.771.462 

      

TBK BSO Antonius Zuidsingel 50, 1241HR, Kortenhoef 06 - 36 22 53 17 

Groep Type Max. aantal kinderen LRK-nummer 

BSO Antonius BSO 4-8 40 233.335.997 

      

TBK BSO De Loods Kwakel 52, 1241LD, Kortenhoef 06 - 36 22 63 57 

Groep Type Max. aantal kinderen LRK-nummer 

BSO De Loods BSO 8-13 40 429.124.235 
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Praktijk algemeen 

Personele inzet / plaatsing 
Al onze pedagogisch medewerkers, zowel op het KDV als de BSO zijn erkend gediplomeerd conform de CAO 
kinderopvang. Alle medewerkers zijn ook in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en worden in het 
kader van ‘continue screening’ dagelijks wettelijk gescreend. Ook de overige medewerkers en bestuursleden van 
Thuizbij kinderopvang zijn in het bezit van het vereiste VOG.  
 
Onze medewerkers zijn zich bewust dat zij een voorbeeldfunctie hebben voor de kinderen, ze hebben een betrokken, 
positieve en sensitieve instelling. Thuizbij hecht er grote waarde aan dat de pedagogisch medewerkers met plezier 
naar hun werk komen, zodat men een positieve instelling heeft. Men geeft van nature aandacht, knuffels en 
bijvoorbeeld een aai over de bol.  
 
Voor de jongste groep kinderen (0 tot 4 jaar) vindt Thuizbij het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een 
vertrouwde eigen omgeving die een sfeer van thuis uitstraat. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op hun vaste 
dagen opgevangen worden op een vaste groep en door het kind bekende en vertrouwde pedagogisch medewerkers. 
Thuizbij realiseert dit door te werken met stamgroepen. Om de continuïteit voor de kinderen te waarborgen, hanteren 
we de volgende uitgangspunten bij het plaatsen van kinderen: 
▪ Dagelijks is minimaal één van de vaste pedagogisch medewerkers op de groep van het kind werkzaam.  
▪ Elke stamgroep heeft een eigen ruimte. Gedurende de week maakt een kind gebruik van maximaal twee 

groepsruimtes. 
 
Bij de samenstelling van de stamgroep wordt rekening gehouden met de wettelijk geldende BKR. Hieronder ziet u een 
weergave van het aantal kinderen per leeftijdscategorie waarbij minimaal één pedagogisch medewerk(st)er op de 
groep aanwezig moet zijn. Wij wijken hier niet van af. 
▪ 1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar 
▪ 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 
▪ 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar 
▪ 1 beroepskracht per 8 kinderen van 3 tot 4 jaar 
▪ 1 beroepskracht per 10 kinderen van 4 tot 8 jaar 
▪ 1 beroepskracht per 12 kinderen vanaf 8 jaar  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimaal aantal beroepskrachten berekend met de 
rekentool van de rijksoverheid: http://1ratio.nl/.  
 
Als een deel van een groep iets anders gaat doen, waardoor een groep opgesplitst wordt, bijvoorbeeld buiten spelen 
of op een andere groep spelen, dat zorgen we dat de verhouding per beroepskracht blijft voldoen. Wij onze personele 
planning houden wij rekening met de constant wisselende samenstelling van bezetting, waardoor de ene keer meer 
medewerkers bij openen nodig zijn en op andere momenten de nadruk ligt op de sluitingsuren.  
 
Overdag zullen wij soms afwijken van de BKR 

- Voor 8:15u   45 min Afhankelijk van de aanwezige kinderen tov de reeds aanwezige 
pedagogische medewerkers kan er een korstondige afwijking zijn. 

- Tussen 13:00u en 
14.30u 

1,5 uur Hierin wordt pauze gehouden. 

- Na 17:30u 45 min Afhankelijk van de aanwezige kinderen tov de nog aanwezige 
pedagogische medewerkers kan er een korstondige afwijking zijn. 

-  In totaal moet tijdens de middag pauze minstens de helft van het 
benodigde aantal pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. 

-  Als ér één pedagogisch medewerker aanwezig is, dan is er tevens een 
extra volwassene om te kunnen ondersteunen in de zorg. .   

 
Wij werken met professionele, gediplomeerde leidsters op minimaal MBO niveau, die de kinderen zullen begeleiden in 
hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Hierbij houden wij de richtlijnen van het CAO-
kinderopvang aan. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team vaststellen. 

Invalkrachten 
Bij ziektes en vrij-vragen van medewerkers zal Thuizbij in eerste instantie terugvallen op het vaste personeel of de 
vaste ploeg invalkrachten die ook allemaal in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag en een erkend 
diploma conform de CAO kinderopvang en bekend zijn met de werkplek en de kinderen. Mocht dit niet lukken, dan zal 
zullen wij beroep doen op onze collega’s van Thuizbij - Nederhorst den Berg. Pas als dat allemaal niet lukt, zullen we 
een uitzendbureau benaderen. 

http://1ratio.nl/
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Vakkracht / vrijwilligers 
Voor diverse activiteiten huurt Thuizbij een vakkracht in. Ook kan een vrijwilliger worden ingezet voor een activiteit. 
Deze mensen komen ons dan helpen ter verrijking van de aangeboden activiteit op de groep en zullen altijd in 
samenwerking met een vaste pedagogisch medewerk(st)er van Thuizbij de activiteiten begeleiden. Een vakkracht of 
vrijwilliger telt niet mee voor de BKR & is nooit alleen met de kinderen.  

Stagiar(e)s 
Stagiair(e)s worden begeleid door onze pedagogisch medewerk(st)ers. De stagiaires volgen een pedagogische 
opleiding die een vooruitzicht biedt om werkzaam te zijn in de kinderopvang. Stagiaires en zijn in het bezit van een 
verklaring van goed gedrag (VOG), ingeschreven in het personenregister en worden boventallig ingedeeld (dus telt niet 
mee voor de BKR). Ons stagebeleid beschrijft in detail hoe wij met stagiaires omgaan. Een stagiair die minder dan 40 
uur stage komt lopen heeft geen VOG nodig. Een ervaren stagiair kan, onder bepaalde wettelijke voorwaarden 
(hoeveelheid ervaring, eigen groep, ..) voltallig worden ingezet als pedagogisch medewerker in geval van ziekte, 
vakantie of nood. Bij voorkeur doen we dit niet.  
 
Hoe wij stagiair(e)s begeleiden hebben wij beschreven in ons document ‘Begeleiding Stagiair(e)s’. Een stagiair(e) komt 
bij ons om zich te bekwamen als pedagogisch medewerker. Derhalve zal deze de pedagogisch medewerker 
ondersteunen in de dagelijkse activiteiten waarbij wordt gelet op het ontwikkelingsniveau en stadium wat past bij de 
stagiair(e). De stagiair(e) zal boventallig participeren bij creatieve activiteiten, binnen en buiten spelen, de 
eetmomenten, het schoonmaken en alle andere facetten die bij de dagelijkse taken horen. Kinderen naar bed brengen 
en/of verschonen vindt altijd plaats onder direct toezicht van een pedagogisch medewerker die ook de 
verantwoordelijkheid hiervoor behoudt. De stagiair(e) telt mee voor het vierogen beleid, maar zal niet alleen met de 
kinderen aanwezig zijn op de groep of buiten. 

Groepsruimte 
Thuizbij vindt het van groot belang dat verzorgers en kinderen op een rustige en vertrouwde manier de overgang van 
thuis naar Thuizbij kunnen maken. De inrichting van de groepsruimte is van grote invloed op het gedrag en het 
welbevinden van de kinderen. Wij hebben onze ruimtes derhalve zo ingericht dat deze de kinderen veiligheid bieden, 
de ruimte bieden voor goede verzorging en de mogelijkheid bieden tot het ontplooien van verschillende activiteiten. 
Elke locatie heeft vaste ritmes en rituelen. Elke leeftijdsgroep heeft uiteraard een eigen dagritme. Per leeftijdsgroep is 
in een pedagogisch werkplan beschreven hoe op de groep wordt gewerkt. 
 
Op babygroepen hebben de kinderen hun eigen eet-, slaap- en speelritme. In overleg met de verzorgers houden we 
zoveel mogelijk rekening met het eigen ritme van elke baby en dreumes. Op de peutergroepen heerst een dagritme 
dat per kind gelijk is. Bij alle kinderen wordt rekening gehouden met de persoonlijke behoeften. Er is voor de kinderen 
genoeg speelgoed om hen te blijven uitdagen op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Zo zijn er boekjes, 
knutselmaterialen, materialen voor rollenspel (poppen-, verkleed-, keukenspullen), treinen, auto’s, muziek instrumenten, 
bouwmaterialen, puzzels, educatieve materialen, blokken en veel meer.  
 
De pedagogisch medewerkers bieden ook soms activiteiten buiten de stamgroep aan, buiten of op de andere groep. 
Voor onze kinderen zijn dit bekende plekken, waar ze zich ook vertrouwd voelen. We kunnen bijvoorbeeld in de 
middenruimte met kussens gaan spelen, op de andere groep (altijd in hetzelfde gebouw) met de andere kinderen gaan 
spelen of buiten op ons speelterrein onze energie kwijt. Bij elke beoogde activiteit is het blijven voldoen aan de 
beroepskracht-kind-ratio maatgevend en wordt er altijd gezorgd voor vaste gezichten. De kinderen zijn op de 
verschillende groepen al snel vertrouwd, omdat we sowieso regelmatig bij elkaar op gelijkwaardige groepen kijken. 
Tevens openen en sluiten wij dagelijks in onze centrale ruimte, waar de kinderen al elkaar en de verschillende 
pedagogisch medewerkers zien. Verlaten wij de stamgroep om op een andere plek spelen dan worden deze kinderen 
door een pedagogisch medewerker hierin begeleid. De kinderen wachten bij de uitgang van de stamgroep en worden 
begeleid naar het eindpunt.  
 
Kinderen die naar de BSO komen, die halen wij zelf op en/of laten we verzamelen op een vaste plek in de school. Onze 
BSO groepen zijn ingericht voor een vertrouwde overstap van school naar BSO. Wij werken op de BSO ook met een 
vast ritme en vertrouwde rituelen. Daarnaast wisselen we elke dag van activiteiten, waar elk kind vrijwillig aan mee mag 
doen en waarbij wij zelf ook actief meedoen. BSO zien wij als ‘vrije tijd’ en wij bieden de kinderen verschillende dingen 
aan, om deze tijd zo leuk mogelijk in te vullen.   
 
De groepsruimten zijn zodanig ingericht dat kinderen op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken. De indeling 
van de groepsruimten biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Er zijn hoekjes gecreëerd zodat 
kinderen in kleine groepjes of alleen kunnen spelen. De kinderen kunnen al naar gelang hun ontwikkeling en 
belangstelling gebruik maken van de verschillende hoekjes. 

Baby/ dreumes groep. 
In elke baby/dreumes groepsruimte staat een hoge box waaronder de kinderen heerlijk kunnen wegkruipen, 
verstoppen en bijvoorbeeld kiekeboe spelen. In de groep spelen de kinderen veel op de grond. Op deze manier 
hebben ze de ruimte om te bewegen en te ontdekken. Ook staat op beide groepen een lage kast met speelgoed wat 
toegankelijk is voor de allerkleinsten. 
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Peutergroep. 
In alle peutergroepen is er een klein tafeltje met stoeltjes, diverse hoekjes, een speelkleed en tafels om aan te 
knutselen en te eten. Er is voldoende en verantwoord spel- en ontwikkelingsmateriaal, dat bij de leeftijd van de 
kinderen past. De ruimtes zijn bewust in rustige kleuren gehouden, zodat de kinderen geen onnodige prikkels krijgen. 

Speelhal/Entree 
Op het kinderdagverblijf is er een centrale hal. Hier staat een speelhuisje, glijbaan, box, bank, boekenkast en veel 
speelgoed. Deze ruimte wordt ’s ochtend en ’s middags gebruikt voor gezamenlijke ruimte voor brengen en halen. De 
ruimte wordt ook gebruikt als extra gebruiksruimte. Hier is meer ruimte voor kringspelletjes, gymspelletjes, 
rollenspelen, dansen en kan eventueel gebruikt worden om iets te kijken, bijvoorbeeld het Sinterklaasjournaal. 

Slaapruimte 
Elke baby-dreumesgroepsruimte heeft aangrenzend, benaderbaar vanuit de groep, een eigen slaapkamertje waar de 
allerkleinste slapen. De peutergroepen hebben een slaapkamer naast hun groep. In totaal dus 4 slaapkamertjes waar 
de kinderen in alle rust hun slaapje kunnen doen. In de slaapkamers maken we gebruik van stapelbedjes. De bedjes 
zijn gecertificeerd en worden jaarlijks gecontroleerd op veiligheid. De pedagogisch medewerkers begeleiden de 
kinderen ten allen tijden met het naar bed gaan en het uit bed halen. 

Sanitaire ruimte 
De peutergroepen hebben een eigen sanitaire ruimte, die zit in de hal. Voor het KDV heeft elke ruimte heeft twee 
kindertoiletten, met halve deuren, zodat de kinderen zichzelf niet kunnen opsluiten. Bij de peuterspeelzaal hebben we 
één losse toiletruimte. De deuren zijn voorzien van deurstrips, zodat de vingers niet tussen de deuren kunnen komen. 
Ook zijn er opstapjes en papieren handdoekjes, zodat elk kind, eventueel zelfstandig, gebruik kan maken van het toilet. 
Elke groep heeft een eigen commode waar zij de kinderen kunnen verschonen. Onder de commodes zitten verrijdbare 
trappen, zodat de grote kinderen zelf de commode op kunnen klimmen. Dit stimuleert de zelfstandigheid en de 
motoriek van het kind. Natuurlijk gebeurt dit altijd onder het toeziend oog van een PM. De kinderen hebben ieder een 
eigen bakje met naam waar de luiers, schone kleren, speen en knuffel in liggen. 

Keuken 
De zeer ruime keuken is centraal gelegen in het pand. De keuken wordt amper gebruikt. In de keuken staat alles buiten 
het bereik van de kinderen, zoals waterkoker, messen, magnetron. De kinderen weten dat zij niet in de keuken mogen 
komen als er geen PM bij is. De kinderen gaan door de keuken naar buiten. In de keuken staan ook de laarsjes die de 
kinderen aan kunnen doen als het buiten niet zulk lekker weer is.  

Buitenruimte 
We streven regelmatig naar buiten te gaan waar de kinderen keuze hebben uit verschillende speelmogelijkheden en 
materialen. Wij hebben aan de achterkant een grote echte tuin met tegels en een grote oppervlakten met gras, waar de 
kinderen voldoende uitdaging vinden. Er staat een tankstation, een kruipbuis, een heksenhuis en een bushalte. De 
kinderen kunnen rond fietsen, maar ook op het gras spelen. In de schuur staan heel veel materialen om buiten mee te 
spelen. Aan de muur hangt een uittrekbare waterslang, waar we ook heel veel leuke dingen mee kunnen doen en 
materialen voor hebben. De buitenruimte is midden in een woonwijk en omsloten door een hek. Kinderen kunnen de 
speelplaats niet zelfstandig verlaten. De poort is ten allen tijden gesloten. Er wordt bij de dagopvang onder 
begeleiding buiten gespeeld. 

Samenvoegen groepen 
Het uitgangspunt is dat kinderen op een vaste groep worden opgevangen en door de vaste pedagogisch 
medewerker(s). Als twee groepen worden samen gevoegd, blijven we voldoen aan het wettelijke beroepskracht-kind-
ratio en er blijft daarbij een vaste pedagogische medewerker aanwezig. Onze kinderen spelen ’s ochtends met elkaar in 
de centrale hal en gaan regelmatig bij elkaar op de groepen spelen, waardoor ze vertrouwd zijn met elkaar, de 
medewerkers en de verschillende groepen. Bij het samen voegen van groepen kijken wij naar de emotionele veiligheid 
van de kinderen. Wij voegen groepen alleen samen als we inschatten dat dit voor de kinderen geen probleem is (of 
zelfs leuker) en na afstemming met de verzorgers. Een kind maakt gedurende de week, maximaal van twee 
stamgroepruimtes gebruik. 
 
Op de buitenschoolse opvang worden op woensdag en vrijdag de groepen samen gevoegd. Dat is structureel en 
bekend bij alle kinderen en alle verzorgers. Ook tijdens vakanties voegen wij de groepen samen en weten de 
verzorgers waar ze hun kind mogen brengen. Als kinderen extra willen komen, maar kan dat alleen op een andere 
groep dan hun stamgroep, dan doen we dit alleen on overleg met de verzorgers. 
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Veiligheid 
Thuizbij hecht veel waarde aan veiligheid. Wij hanteren eigen lijstjes, die we regelmatig gebruiken om te kijken of onze 
ruimtes nog voldoen. We hebben stopcontact beveiligers, afgeronde hoeken aan tafels en kasten, valveilig glas waar 
nodig, deurstrips waar vingers tussen de deuren kunnen komen, radiatoren die zijn afgeschermd,.. en alle overige 
zaken om het verblijf voor de kinderen zo veilig mogelijk te maken.  
 
Jaarlijks beoordelen we onze organisatie op Veiligheid & Gezondheid via de Risico Monitor. We controleren daarmee of 
we nog voldoen aan de hoge eisen die de wet, GGD en wij zelf aan onze opvang stellen.  
 
Stuk speelgoed/ -materiaal wordt weggegooid en eventueel vervangen. Wij zijn hier dagelijks alert op, maar 
controleren dit ook bewust een aantal keren per jaar.  
 
Een deel van onze medewerkers zijn opgeleid tot ‘Bedrijfs Hulp Verlener’ (BHV’er). Elke pedagogisch medewerker heeft 
de cursus EBHO voor kinderen gevolgd en gaat jaarlijks hiervoor op herhaling. Op elke locatie is minimaal een EHBO 
doos aanwezig die regelmatig gecontroleerd wordt of deze nog compleet is. Wanneer het weer het enigszins toelaat 
spelen we buiten. De buitenterreinen worden regelmatig gecontroleerd op ongewenste begroeiing en oneffenheden. 
Wij gaan graag naar buiten. We gaan soms ook met een groepje naar de bakker, naar het bos, gewoon een stukje 
wandelen of naar de speeltuin. Wij zorgen dan altijd voor een voldoende aantal volwassen medewerkers, waarbij er 
minimaal één vooraan en één achteraan loopt. Kinderen lopen of met een evacuatiekoord of twee aan twee hand in 
hand en we houden ons aan de regels van het verkeer. We maken geen gebruik van een fiets of auto, alleen in geval 
van nood. Als we met de auto gaan, zorgen we voor veilige autostoeltjes. Wij hebben op locatie altijd een 
kinderstoeltje paraat ingeval van nood. 
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Stimulering en ontwikkeling 

Wij bieden activiteiten aan die passen bij de ontwikkelingsfases van de kinderen. De activiteiten moeten de kinderen 
door ervaring laten leren en ontdekken. In het dagritme zijn de activiteiten zo opgebouwd, dat verschillende 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Wij beseffen ons dat wij de kinderen mogen helpen in de jaren dat ze de 
grootste ontwikkeling doormaken, dat we ze een basis mogen bijbrengen waar ze profijt van hebben in de grote 
‘maatschappij’ waarin ze terecht zullen komen. Thuizbij streeft naar een positieve stimulering van het kind op de 
volgende gebieden: 

Ontwikkelingsgebieden 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Respect voor elkaar, leren delen en samenspelen en kinderen weerbaar maken zijn belangrijke onderdelen van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. We begeleiden de kinderen om hun emoties onder woorden te brengen en zelf 
oplossingen aan te dragen bij een conflict. We brengen de kinderen sociale gedragsregels bij, zoals netjes een vraag te 
stellen als je iets wilt, of dat je moet luisteren als iemand anders wat vertelt. 

Taalontwikkeling 
Door taal leren kinderen zich uiten, met elkaar contact maken, te communiceren en wordt de wereld voor hen steeds 
groter en begrijpen ze er steeds meer van. Wij benoemen gedurende de dag wat we aan het doen zijn in begrijpbare 
woorden, ook bijvoorbeeld tijdens het verschonen of als we gezellig aan tafel zitten. We communiceren de hele dag 
door, onder andere door 

▪ het zingen van liedjes,  
▪ het voorlezen wat een belangrijke activiteit is,  
▪ de kinderen zelf boekjes te laten bekijken,  
▪ gesprekjes tijdens de kring,  
▪ individuele gesprekjes,  
▪ uitleg geven bij activiteiten,  
▪ een luisterende houding, 
▪ benoemen wat we doen en gaan doen in korte duidelijke zinnen. 

Thuizbij biedt verschillende thema’s aan met als basis de methode ‘Piramide van cito’, maar maken ook onze eigen 
thema’s.  

Motorische ontwikkeling 
Baby’s doen, allemaal in hun eigen tempo, pogingen te gaan draaien, kruipen, zitten of staan. De pedagogisch 
medewerker stimuleert dit door enthousiast te reageren bij elke wel of niet geslaagde poging. De omgeving is zo 
ingericht dat kinderen zich kunnen optrekken aan stevige voorwerpen en langs randjes kunnen lopen. Bovendien 
worden de kinderen uitgedaagd door speelgoed zo neer te leggen dat het kind wel moet draaien of kruipen om het te 
pakken. Het kind mag zoveel mogelijk vrij van de ruimte gebruik maken. Het speelgoed is afgestemd op de 
leeftijdsgroep. We bieden kinderen een tuitbeker aan om te drinken, en stimuleren ze langzaam om uit een gewone 
beker te gaan dringen. Ook van de broodmaaltijd maken we een leerzaam traject, waarbij kinderen eerst korstjes uit 
het vuistje krijgen, maar uiteindelijk met een vorkje zelf het brood van het bord leren eten.  
 
Om aan de bewegings- en ontwikkelingsdrang van de peuters tegemoet te komen zijn er verschillende hoeken en 
ruimtes. De grove motoriek wordt gestimuleerd in het gebruik van fietsen en het spelen met ballen. De fijne motoriek 
wordt gestimuleerd door gebruik te plakken, verven, knippen, scheuren, spelen met zand en water en gebruik te 
maken van andere materialen die de ontwikkeling stimuleren, zoals duplo, poppen en puzzels. 
 
We spelen graag buiten, vanaf de aller jongste leeftijd. Kinderen zijn graag buiten, willen graag ontdekken, of het nu 
kruipend, voorzichtig lopend of klimmend is. Bij elke vorm van ontwikkeling van de motoriek begeleiden we de 
kinderen en dagen we ze uit.  

Creatieve ontwikkeling 
Door middel van het aanbieden van verschillende materialen stimuleren wij de eigen creativiteit van het kind, waarbij 
plezier in ontdekken en creëren vooral belangrijk zijn. Zodra het enigszins kan, knutselen wij al met de kinderen. De 
mate van zelfstandig knutselen groeit naar mate het kind ouder wordt. We vinden het belangrijk om veel uit het kind 
zelf te laten komen. Bij de creatieve ontplooiing draait het vooral om het proces en is het eindresultaat ondergeschikt. 
De kinderen worden ondersteund in het proces en leren spelenderwijze hoe zich creatief te ontplooien en motorisch te 
ontwikkelen door het gebruik en de inzet van creatieve materialen. We bieden een variatie aan leuke diverse 
activiteiten aan, zodat het kind met verschillende vormen in aanraking komt.  
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Cognitieve ontwikkeling 
Spelen staat centraal. Spelenderwijs leren onze kinderen zaken als kleuren, tellen, vormen, dieren, begrippen als groot 
en klein enzovoort. De cognitieve ontwikkeling gestimuleerd door geheugenspelletjes of kleurenspelletjes. In ons 
aanbod van materialen en activiteiten houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van het individuele 
kind. We laten de kinderen kleine opdrachtjes uitvoeren en stimuleren zo de betrokkenheid en concentratie van het 
kind. 

Zelfredzaamheid 
We stimuleren zelfredzaamheid door handreikingen te geven wanneer een kind dit nodig heeft. We stimuleren kinderen 
om steeds meer zelfstandig te handelen. Ze kunnen steeds meer en daardoor verandert hun omgeving en beleving 
constant. Waar we de allerkleinsten hun brood of fruit nog aanreiken, stimuleren we de kinderen als wij denken dat ze 
er aan toe zijn, om dit zelf te pakken, met de hand of met een vork. We stimuleren kinderen om ‘zonder tuit’ te 
drinken, zodra wij denken dat ze daar aan toe zijn. De wereld van een kind dat net kruipt is totaal anders dan een kind 
dat net zijn eerste stapjes zet, terwijl dit wel op dezelfde groep gebeurd. Wij zijn ons hier van bewust. Tevens 
stimuleren we de kinderen in het opbouwen van relaties, met de PM, maar ook onderling met de andere kinderen. 
 
We laten kinderen bewust regelmatig zelfstandig spelen en storen en sturen ze daarbij zo min mogelijk. Kinderen leren 
dan keuzes te maken, zelf dingen te verzinnen, stimuleren hun fantasie, worden creatief in het samenspel en denken in 
oplossingen. Een kleurplaat maken is leuk voor het vormen van een goede basis om kleuren te herkennen, plaatjes te 
benoemen en leren netjes te kleuren. Een zelfstandige tekening op een leeg vel vereist een grote mate van creativiteit 
en fantasie, want het zorgt dat een kind zelfstandig keuzes moet maken, zoals wat wordt er getekend, welke kleuren 
worden er gebruikt.   
 
Kinderen die met elkaar in conflict komen, proberen we zelfstandig het conflict samen op te lossen, met zo min 
mogelijk begeleiding, maar wel met respect voor elkaar. Naar mate kinderen ouder worden en/of elkaar beter kennen 
zien we dat kinderen kleine conflicten steeds beter samen kunnen oplossen en zelf met oplossingen komen.  

Zindelijkheid 
Een belangrijk onderdeel bij zelfredzaamheid is de stap naar zindelijkheid. Wij proberen op een natuurlijke manier 
kinderen te begeleiden naar hun zindelijkheid. Hierbij is het belangrijk dat de zindelijkheidstraining goed is afgestemd 
tussen thuis en Thuizbij. Voor het kind is het prettig en effectiever als het zowel thuis als bij ons op de opvang 
eenzelfde patroon volgt. Thuizbij maakt in het dagritme ruimte voor elk kind dat bezig is om zindelijk te worden. De 
kinderen die nog niet zindelijk zijn worden uiteraard naar behoefte verschoond.  

Observatie / welbevinden 
Periodiek (elk half jaar), of als wij denken dat het extra nodig is, observeren wij de kinderen aan de hand van een 
checklist, daarbij kijken we naar verschillende eigenschappen als zelfredzaamheid, weerbaarheid, motoriek, relatie met 
anderen, spelen, welbevinden, werken, creativiteit, taal en cognitieve ontwikkeling. Wij proberen zo objectief mogelijk 
te observeren (turven), maar een aantal onderdelen zullen altijd subjectief zijn. Bij twijfel zullen meerdere PM 
observeren. Als wij vermoeden dat een kind gebaad is bij deskundige hulp, dan zullen we dit met de verzorgen 
bespreken en eventueel samen beoordelen welke instantie passende ondersteuning zou kunnen bieden. Elk vermoeden 
van een bijzonderheid in de ontwikkeling zullen wij waar mogelijk met de verzorgers bespreken. Eventueel plannen wij 
hier een los gesprek voor in. Wij zien dat als onze signalerende plicht. Wij kunnen verzorgers niet verplichten ons 
advies op te volgen. 
 
Vermoeden wij ernstige zaken in de ontwikkeling c.q het welbevinden van een kind, dan bespreken wij dit altijd 
vertrouwelijk eerst met de leidinggevende. De leidinggevende is tijdens het vervolg continue betrokken. Wij gaan altijd 
vertrouwelijk om met gevoelige situaties. Een gesprek wordt primair gehouden door de pedagogisch medewerkster die 
het meest affiniteit heeft met de verzorgers en het kind. Als het nodig is zal de leidinggevende bij het gesprek 
aanwezig zijn, maar dat heeft een gesprek wel een extra lading. Wij maken bij het doorverwijzen gebruik van de sociale 
kaart. Wij maken van deze gesprekken notulen. Deze worden in het kind dossier bewaard. 
 
Op de BSO observeren de medewerkers in roulatie de kinderen. Waar nodig worden de bevindingen tijdens een twee 
wekelijks overleg met de BSO medewerkers besproken. Wij bespreken hoe we hier mee om gaan en betrekken de 
verzorgers. Eventueel gaan wij ook in gesprek met school/leerkracht als de verzorger dat goed vindt.  
 
Minimaal jaarlijks bespreken wij tijdens een teamoverleg de meldcode, de stappen die we moeten zetten. Pedagogisch 
medewerkers tekenen af dat ze de meldcode hebben gelezen. 
 
Wij observeren onze kinderen met 3 jaar en 2 maanden en met 3 jaar en 10 maanden door een ‘toets’ met ze te doen. 
Hiermee onderkennen wij mogelijk een achterstand op het gebied van rekenen, taal, kleuren, lichaamsdelen vroegtijdig. 
In de praktijk noemen we dit een ‘spelletje doen’ en zo ervaren de kinderen het ook. Wij doen dit niet om het kind een 
stempel te geven, maar wel om te kijken waar we nog verder kunnen ondersteunen.  
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Doorlopende leerlijn 
Op het moment dat het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, volgt de stap naar het basisonderwijs. Thuizbij doet 
een overdracht. Om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, is een overdrachtsformulier ontwikkeld dat 
binnen gemeente Wijdemeren wordt gebruikt. Verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij de overdracht 
aan de orde komt. Het formulier wordt vooraf door de pedagogisch medewerk(st)ers ingevuld. Tijdens het gesprek 
wordt de ontwikkeling van het kind bij Thuizbij besproken en wordt onder andere aangeven of er op de basisschool 
nog aandacht of zorg nodig is voor bepaalde aspecten. Dit formulier wordt ondertekend door de pedagogisch 
medewerker en een verzorger, waarna een kopie naar school gaat (alleen na toestemming) en de verzorgers een kopie 
krijgen. Waar nodig, of als de basisschool hier behoefte aan heeft, zorgt Thuizbij voor een warme overdracht door met 
school in gesprek te gaan.  

Bijzonderheden in de ontwikkeling 
Alle kinderen zijn welkom bij Thuizbij Kortenhoef. Sommige kinderen blijken zorgkinderen, waarover zorgen bestaan 
op sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch, zintuigelijk of medische gebied. Tevens kunnen er zorgen zijn ten 
aanzien van de thuissituatie.  
 
Dus kinderen  

• die meer dan normale aandacht of verzorging nodig hebben 

• waarvoor extra voorzieningen (materieel / immaterieel) nodig zijn 
 
Degenen die de kinderen het beste kennen zijn de verzorgers. Zij zijn onze primaire bron van informatie. Samen 
proberen wij te kijken of we oplossingen kunnen vinden als we bijzonderheden tegen komen qua ontwikkeling. Soms 
komen we er samen niet uit. Thuizbij Kortenhoef werkt nauw samen met het consultatiebureau. Als wij bijzonderheden 
in de ontwikkeling waarnemen, dan bekijken we in hoeverre we zelf hierop kunnen sturen of dat er mogelijk hulp van 
buiten nodig is. Het kan zijn dat een kind moet worden doorverwezen naar een andere speciale instantie. Het 
consultatiebureau benaderen wij eventueel (en na overleg met & toestemming van de verzorgers) om samen de situatie 
te bespreken en te kijken welke stappen er genomen zouden moeten worden. Wij hebben hooguit een adviserende rol.  

Doorlopende leerlijn pedagogisch medewerkers 
Ondanks al onze medewerkers erkend gediplomeerd zijn conform de CAO-kinderopvang, worden er regelmatig 
cursussen gevolgd. Bijvoorbeeld om beter bekend te worden met de meldcode of om zich te verdiepen op een 
specifiek onderwerp als omgang met bepaalde situaties of een creatieve cursus. Onze medewerkers worden 
bijgeschoold conform de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). 
 
Voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker coach hebben wij een samenwerking met SterkInKinderopvang, 
een externe partij die gespecialiseerd is op dit gebied. Om de kwaliteit van ons kinderdagverblijf te waarborgen en 
waar mogelijk te verbeteren worden er maandelijks diverse activiteiten gedaan, er wordt aandacht besteed aan het 
pedagogisch beleid en de kennis hiervan onder de pedagogisch medewerkers. Het pedagogisch handelen wordt in 
kaart gebracht door middel van diverse soorten van coaching en aanbieden van gerichte workshops. Tevens wordt er 
aandacht besteed aan de zorg- en opvoedvragen die er leven onder de pedagogisch medewerkers tijdens een 
intervisie bijeenkomst en wordt de kwaliteit van de leefomgeving in kaart gebracht. Wij hanteren daarbij het aantal 
wettelijk benodigde uren en ronden dat ruim naar boven af. Deze uren worden verdeeld over het hele kinderdagverblijf 
(dus ook buitenschoolse opvang), alle locaties en alle medewerkers.  

Meldcode 

De meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling- Grensoverschrijdend gedrag’ wordt door Thuizbij gehanteerd 
om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Indien een medewerk(st)er van Thuizbij vermoed dat een verzorger, 
collega of iemand anders niet correct met een kind omgaat, dan is deze medewerk(st)er verplicht om hiervan een 
melding te doen aan de directie. Dit gebeurd te allen tijd met grootste zorgvuldigheid. De directie zal vervolgens 
conform het protocol van de meldcode vervolg stappen ondernemen. Elk jaar organiseert de houder een teamoverleg 
waar de kennis over de meldcode weer wordt opgefrist. 
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Gezondheid 

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe Thuizbij omgaat met hygiëne, leefomgeving en consumpties. Gezondheid en 
veiligheid vormen een continue proces. Diverse beleidstukken die minimaal jaarlijks worden besproken betreffende 
verschillende onderdelen, zoals het ziektebeleid, hygiëne beleid en dit pedagogisch beleid, zorgen ervoor dat 
pedagogisch medewerkers continue op de hoogte blijven.  

Eten, drinken, variatie 
Tijdens elk dagdeel is er een gezamenlijk eet- en drinkmoment. Een dag bij Thuizbij kinderopvang is ‘all-in’. Op de 
babygroepen bieden wij een basisaanbod aan babyvoeding (Nutrilon). Wenst u een afwijkend merk/type babyvoeding, 
dan kunt u die zelf meenemen, wij zorgen dan dat uw kind deze voeding krijgt en dat deze voeding alleen voor uw 
kind wordt gebruikt. Dit mag alleen zuigelingenvoeding in poedervorm zijn. Geeft u borstvoeding, dan kunt u deze ook 
afkolven en bij ons in een flesje in de koelkast achterlaten. Wij bieden uw kind dan uw eigen melk aan. U dient de melk 
vers en goed gekoeld te vervoeren. Wij zetten het meteen in de koelkast. Luiers hoeft u niet van thuis mee te nemen. U 
neemt zelf van thuis een fles mee, een (schone, frisse) knuffel, reserve kleertjes en een slaapzak.  
 
We eten elke dag bruin / volkoren brood. We doen op onze eerste boterham altijd hartig beleg, waarbij er altijd ruime 
variatie is tussen bijvoorbeeld kaas, smeerworst, smeerkaas, ham, boterhamworst, gebraden gehakt, leverkaas. Als het 
kind nog meer wil eten, dan mag het kind keuze maken uit het aanbod zoet beleg of weer uit het aanbod hartig beleg. 
Als een verzorger aan de pedagogisch medewerkers aangeeft dat hun kind geen hartig of zoetigheid op brood krijgt, 
wordt hier rekening mee gehouden. Net als alle overige dieet wensen. Wij hebben in ons zoet assortiment melk 
chocoladepasta, de Ruijter vruchtenhagel en 100% appelstroop. 
 
Bij de lunch drinken we melk, de rest van de dag drinken we licht aangemaakt limonade en/of gewoon water. Variatie 
vinden we belangrijk. Wij bieden dagelijks minimaal 3 soorten fruit aan, waar we ook in variëren. Wij zorgen onder 
andere voor appel, peer, banaan en kiwi. Maar bijvoorbeeld ook seizoen fruit als druiven en aardbeien. Voor de 
kleinsten pureren we dit dagelijks vers en langzaamaan bouwen we dit uit met steeds grotere stukjes. Bij specifieke 
voedings-/dieet wensen zullen we daar rekening mee houden. Het kan wel zijn dat we de verzorgers vragen om de 
voeding dan zelf mee te nemen. Op het kinderdagverblijf even we ’s ochtends fruit, bij de BSO direct als we uit school 
komen. Als een feestje wordt gevierd, dan doen we dit in de ochtend en eten we in de middag fruit.  
 
Wij eten met zijn allen tegelijk en aan tafel. Ook een tussendoortje doen we met zijn allen. In de middag eten we een 
cracker, ontbijtkoek, mais- of rijscracker. We lopen niet rond met ons eten en drinken. Als we buiten iets eten of 
drinken, dan doen we dat ook allemaal bij elkaar. We zitten niet in de zandbak of op een speeltoestel met ons eten en 
drinken. Buiten zijn we extra alert op zoetigheid vanwege de aantrekkingskracht van ongedierte. Plakkerige/zoete 
handen en snoeten worden na de consumptie direct schoongemaakt. Bij voorkeur drinken we buiten alleen water. 
 
Wij begrijpen dat verzorgers soms lange dagen willen en graag zouden willen dat een kind op het kinderdagverblijf al 
een (meegegeven) warme maaltijd zou kunnen krijgen. Wij hebben hier een periode mee een test mee gedraaid en 
hebben daarna weloverwogen gekozen om geen warme maaltijden aan te bieden: 

▪ Het is ‘niet leuk’ voor andere kindjes als een ander kindje warm eten krijgt. Geeft mogelijk onrust. 
▪ Het einde van de dag is een lastig tijdstip om kindjes eten te teven op nette manier. Vooral omdat het ook 

ophaaltijd is voor de andere kindjes. We willen dan de kinderen gewoon nog de benodigde aandacht geven 
en overdracht doen aan de verzorgers.  

▪ Wij vinden dat een momentje thuis samen ‘aan tafel’ een belangrijk moment is. 
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Ziekte 
Wij werken bij ziektes aan de hand van de richtlijnen van de GGD. Als een kind ziek is of een besmettelijk virus met 
zich meedraagt, dan mag een kind niet naar de opvang komen c.q. dan worden de verzorgers gebeld met de vraag om 
het kind op te halen. Als een kind meer dan 38,4°C koorts heeft en wij vinden dat het kind ziek overkomt, dan nemen 
wij contact op met de verzorgers. Dit kan zijn om te informeren dat het kind koorts heeft. Als het kind gewoon ‘tierig’ 
is, zullen we niet aandringen om het op te komen halen. Als wij denken dat een kind echt niet lekker is, of de koorts 
echt te hoog is, dan bellen wij met het verzoek om het kind te komen halen. Wij geven de kinderen geen zetpillen, 
geen paracetamol en geen sinaspril! Als wij denken dat een kind om een andere reden niet lekker in zijn vel zit, maar 
deze ook geen koortsverschijnselen toont, informeren wij de verzorgers wel, zodat men zelf kan beslissen of men het 
kind wel of niet komt/laat ophalen. Vaak weten de verzorgers dan wel wat de oorzaak is. Zie voor meer specifiekere 
informatie ons ‘Ziekenboekje’.  
 
Als een kind bij Thuizbij een verwonding oploopt of een ongelukje heeft gehad, dan worden de verzorgers direct op de 
hoogte gebracht. Als het nodig is, dan zal een medewerker van Thuizbij direct met het kind naar de dokter gaan. Als 
dit niet nodig is, wordt gewacht tot de verzorger of ander vertrouwd persoon met het kind mee naar de dokter kan. Elk 
incident wordt geregistreerd en geëvalueerd om te beoordelen of het voorkomen had kunnen worden.  
 
Thuizbij zal bij het uitbreken van kinderziektes hierover transparant zijn en alle ouders informeren. Daarnaast zullen 
extra maatregelen worden genomen om eventuele besmetting te voorkomen. Besmetting gebeurt meestal tijdens de 
incubatietijd, voor dat die ziekte zich uit. Het is niet aan de sector Kinderopvang om ouder met niet-ingeënte kinderen 
te weigeren, maar aan de overheid.  

Hygiëne 
Wij hechten uiteraard waarde aan een juiste hygiëne. Hieronder verstaan we de te hanteren handelingen die ervoor 
zorgen de kinderen in een hygiënische omgeving kunnen deelnemen aan de activiteiten op het kinderdagverblijf. Door 
goede handelingswijzen houden we ziekteverwekkers en gevaarlijke stoffen bij ons vandaan en houden we de 
gezondheid en reinheid in stand. De pedagogisch medewerkers dragen de zorg om de kinderen de basisgewoonten 
aan te leren. Kinderen wassen bijvoorbeeld hun handen na het bezoek aan de WC, nadat ze buiten hebben gespeeld 
en voor ze gaan eten. Wij hebben deze handelingen apart beschreven in ons hygiënebeleid.  
 
Goede hygiënische lucht is van belang. Wij ventileren waar nodig en mogelijk. Wij meten in alle slaapkamers continue 
de CO2 waarden. In onze overige ruimtes meten we regelmatig en op wisselende tijdstippen de CO2 waarden. Deze 
houden wij ook bij.  
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Praktische zaken 

Inschrijving 
Inschrijving kan gebeuren vanaf dat men 3 maanden zwanger is. Wij adviseren altijd dat u een keer komt kijken, 
gewoon tijdens openingstijden, om kennis te maken en de praktijk te zien. De datum van binnenkomst van het 
inschrijfformulier bij ons is leidend bij de toewijzing van plaatsen. De inschrijfdatum geldt alleen voor die dagen die de 
verzorgers hebben opgegeven, bij verandering van deze dagen, geldt de nieuwe datum als inschrijvingsdatum voor die 
dagen. Als een kind aan de beurt is om geplaatst te worden, wat kan vanaf 10 weken, dan wordt de mogelijkheid met 
de verzorgers overlegd. Als de verzorgers afzien van de plaatsing, dan wordt de volgende op de lijst benaderd voor 
deze plek. De verzorgers blijven, indien gewenst, wel op de wachtlijst staan op de huidige plek. Het kan voorkomen 
dat we wel tijdelijk een plek kunnen aanbieden, maar niet structureel. Dan bieden wij deze aan de volgende die het 
hoogst op de wachtlijst staat om dit plekje tijdelijk in te vullen.  
  
Als er sprake is van een wachtlijst, dan komt het kind dat op basis van de inschrijfdatum boven aan de wachtlijst staat 
als eerste aan de beurt. Als slechts een deel van de gewenste dagen kan worden ingevuld, dan worden deze 
aangeboden. Indien mogelijk bieden we een (tijdelijk) alternatief aan. Als een kind niet geplaatst kan worden, dan blijft 
het kind op de wachtlijst staan. Er zijn een aantal uitzonderingen die de prioriteit van de wachtlijst kunnen veranderen 
▪ Kinderen van werknemers krijgen voorrang 
▪ Broertjes/zusjes krijgen voorrang boven externe kinderen 

 
Meerlingen worden waar mogelijk gezamenlijk op een groep geplaatst, aangezien wij van mening zijn dat deze in hun 
eerste jaren zoveel mogelijk bij elkaar horen te zijn. De keuze is echter aan de verzorgers. 
 
Inschrijving bij Thuizbij is geen inschrijving bij een van de basisscholen. Uw schoolkeuze staat los van uw inschrijving 
bij Thuizbij, derhalve kunnen wij uw kind niet automatisch plaatsen op onze BSO’s. Wij zullen u rond de 3e verjaardag 
van uw kind vragen of u interesse heeft in een plek op onze BSO en of u al weet naar welke school uw kind zal gaan.  

Privacy 
Als u zich inschrijft bij onze organisatie, weten wij soms meer dan de mensen direct om u heen. Daarnaast vragen wij u 
om persoonlijke gegevens. Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij zullen gegevens niet zonder toestemming aan derden 
verstrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy statement.  

Wennen 
De zorg voor uw kind aan onze pedagogische medewerkers uit handen geven, is ingrijpend. Het is daarbij van belang 
dat u vertrouwen heeft in de pedagogisch medewerkers. U ontmoet onze medewerkers bij de rondleiding. Voorafgaand 
aan de plaatsing vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek krijgen de verzorgers informatie 
over onze werkwijzen, inzichten en hoe we met elkaar om gaan. Maar bovenal zal er informatie uitwisseling 
plaatsvinden over het kind, de wensen van de verzorger, de mogelijkheden. 
 
De vragen die tijdens een kennismakingsgesprek gesteld worden, zullen onder andere betrekking hebben op eten, 
slapen, medicijngebruik, spelen, allergieën, omgang met anderen. Deze gegevens geven de pedagogisch medewerkers 
een richting in de omgang met uw kind. Ook worden tijdens zo'n kennismakingsgesprek afspraken gemaakt over het 
wennen op het kinderdagverblijf. 
 
In de wenperiode is het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch medewerkers, de verzorgers en 
het kind het belangrijkste doel. Kinderen willen zich veilig en geborgen voelen, maar verzorgers willen die zekerheid 
ook. Voor het kind de eerste keer naar de groep komt, maken wij een afspraak om te komen wennen. U brengt dan uw 
kindje en er worden gegevens uitgewisseld en afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld het gedrag van het kind, 
eet/drink gewoontes, zindelijkheid, mogelijke allergieën. Meestal hebben de verzorgers al een rondleiding gehad en 
zijn de specifieke gegevens al bekend. De verzorger komt zo’n twee uur later uw kindje weer halen. Het kind maakt 
een groepsmoment mee (eten, drinken). Als nog een wenmoment nodig is, proberen we nog een wenmoment op de 
groep te plannen.   
 
Een kind dat overgaat van de baby-dreumesgroep naar de peutergroep gaat geleidelijk. Door af en toe spelen bij de 
peutergroep went het kindje spelenderwijze aan de nieuwe groep. De meeste kinderen zijn al vertrouwd met de 
nieuwe groep, omdat we wel vaker ‘bij elkaar’ spelen. Als dit spelenderwijze wennen niet mogelijk is, dan vragen we de 
verzorgers om het kindje een keer te laten komen wennen op een tijdstip dat het wel mogelijk is. De pedagogisch 
medewerkers doen een mondelinge en schriftelijke overdracht als een kind naar een andere groep gaat.  
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Op de BSO komt een kind een keer wennen. Dit is of voordat het kind naar school gaat, dan komt het samen met een 
verzorger een keer bij aanvang naar de groep toe óf als het kind al wel naar school komt, dan vragen we of de 
verzorger wil komen, zodat we samen het kind ophalen en naar de BSO begeleiden.  
 
Meestal is dat genoeg, maar als een kind nog een wenmoment nodig heeft, dan plannen we dat in. Wij nodigen de 
verzorgers uit voor een kennismaking op onze BSO. De BSO is in een nieuwe locatie ten opzichte van de dagopvang 
met andere vaste medewerkers. Voor ‘instromers’ geldt sowieso dat ze nog kennis moeten maken met ons en onze 
omgeving. Altijd bespreken we met de verzorgers het kind en hoe wij werken, zodat voor beide partijen er 
duidelijkheid is qua opvang en kind. Door vast kennis te maken met het kind en deze te laten zien waar we het 
ophalen (of uit de klas halen) en te vertellen en laten zien wat we zoal doen en waar we dat doen, geven we ze vast 
een vertrouwd gevoel en duidelijkheid. De stap naar school is vaak al een spannende. Wij proberen de stap naar de 
BSO zo natuurlijk mogelijk erbij te laten horen.    

Opzegtermijn 
Een contract gaat in als er plek aangeboden is, deze door de verzorgers gewenst is en het contract getekend is. Wij 
hanteren een standaard opzegtermijn van exact 1 maand, vanaf moment van schriftelijke opzegging, dit staat ook in 
het contract. Mocht bij opzegging blijken dat we de plek eerder kunnen invullen, en dit gewenst is door de klant, dan 
zullen we kijken naar de mogelijkheden om eerder het contract te beëindigen. 

Extra dagen / Ruilen 
Extra dagen kunnen in overleg met de medewerkers worden afgesproken. Eis hierbij is dat we altijd moeten en willen 
blijven voldoen aan de wettelijke BKR (beroepskracht-kind ratio). Een extra dag kan als op de groep plek is en in 
overleg met de medewerkers. De opvang van een extra kind kan alleen als dit geen belemmering vormt voor uitvoering 
van de normale gang van zaken.  
 
Eventueel kan bij een volle groep een kind in overleg met de verzorgers op een andere gelijkwaardige groep worden 
geplaatst binnen dezelfde locatie.  
 
Aan ruilen, wat een gunst is, zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, waar we ons strikt aan houden.  
▪ De ruildag moet binnen twee weken plaatsvinden 

(tijdens schoolvakanties binnen één week, tijdens zomervakantie maximaal 1x per weekdag) 
▪ Er mag niet worden ‘doorgeruild’, dus dagen met eigen dagen ruilen.  
▪ De ruildag wordt vóóraf afgestemd.  
▪ Er moet ruimte op de groep beschikbaar zijn (beoordeling door pedagogisch medewerker/planning) 
▪ De dag moet gelijkwaardig zijn 
▪ Met een feestdag kan nooit geruild worden.  
▪ Bij 40-weken pakket kan niet met een vakantiedag worden geruild.  

Buitenspelen 
Als het weer het toe laat spelen we lekker buiten, de kinderen spelen altijd onder constante toezicht buiten. Onze 
buitenruimtes bieden diverse mogelijkheden aan de doelgroepen. Buitenspelen is een lekkere uitlaatklep, de kinderen 
bewegen en zijn lekker bezig in de open lucht. Wij doen activiteiten met de kinderen buiten, maar moedigen ook het 
zelfstandig spelen met elkaar erg aan. Wij passen het buitenspelen op een verantwoorde manier aan het weer aan. Op 
koude dagen blijven we niet lang buiten en kleden we ons warm aan. Op erg warme dagen zullen we extra drinken en 
niet te druk doen, maar wel lekker bijvoorbeeld met de watertafel aan de slag gaan. We hebben parasols om extra 
schaduw te creëren. We hebben een badje wat we met warm weer af en toe opzetten (uiteraard houden we dan extra 
goed toezicht). Als wij het badje opzetten, dan zorgen wij voor gebruik voor schoon water in het badje. Wij verwachten 
op zonnige dagen dat de verzorgers de kinderen (van dagverblijf) ingesmeerd brengen. De rest van de dag zorgen wij 
ervoor dat de kinderen elke 2 uur dat ze buitenspelen worden ingesmeerd met minimaal SPF30 beschermend tegen 
UV-A en UV-B en de kinderen niet te lang in de zon/hitte buitenspelen. Als kinderen beschermende kleding bij zich 
hebben, dan zien wij erop toe dat deze ook gedragen wordt. Wij nemen alle kinderen mee naar buiten, maar de 
kinderen jonger dan één jaar stellen we niet bloot aan direct zonlicht. In de middag spelen we tot ongeveer 15:00 
binnen of buiten zoveel mogelijk in de schaduw. Ons speelterrein is ingericht voor de betreffende doelgroepen en 
totaal afgesloten dat een kind niet het speelterrein kan verlaten. Waar nodig maken we afspraken welke kinderen op 
welke plekken mogen spelen. Speelmateriaal dat rond speeltoestellen blijft liggen moet worden opgeruimd. De 
kinderen worden hierop attent gemaakt, maar de pedagogisch medewerkers houden in de gaten dat dit ook gebeurd.  

Thema’s 
Bij Thuizbij Kortenhoef wordt er gewerkt aan de hand van thema’s en werkboeken van de cito methode Piramide. De 
thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de peuters. Het thema keert regelmatig terug bij diverse activiteiten, bij 
het knutselen, het voorlezen, in de kring… Er worden in de kring liedjes gezongen en er wordt gepraat over het thema 
aan de hand van materialen en plaatjes van dit thema. Verzorgers worden regelmatig mondeling en via nieuwsbrieven 
op de hoogte gebracht aan welk thema er wordt gewerkt. Ook kan men dit zien aan de thematafel.  
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Feestjes 
We vieren regelmatig feest met de kinderen. Sinterklaas heeft gelukkig elk jaar ruim de tijd om ook ons te bezoeken. 
Met Kerst zorgen wij dat de groepen volledig in juiste stemming zijn en eten we altijd gezellig met elkaar. Met Pasen 
zoeken we eieren en komt de paashaas langs. Ook met carnaval hossen we met zijn allen lekker op swingende muziek. 
Samen een feest vieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar.  
 
Bij verjaardagen maken wij er iets speciaals van. De jarige (of afscheid nemende) mag in de feeststoel zitten, krijg een 
cadeautje en deelt uit. Verzorgers regelen een traktatie voor hun kind om mee te nemen en uit te delen. De 
pedagogisch medewerkers kunnen daar advies over geven, zowel over wat goed is om uit te delen als de hoeveelheid.  
 
Uiteraard zingen wij met zijn allen uit volle borst. We begeleiden ons zelf soms met muziekinstrumenten. Bij een 
afscheidsfeestje maken we het extra feestelijk, dan eten we bijvoorbeeld tosti’s, bolletjes of poffertjes en/of iets extra 
feestelijk te drinken. Als een kind op verschillende groepen zit, dan vieren we dit op één groep en krijgt het kind op 
één groep een cadeau, feestmuts,.. als een kind op de andere groep wil uitdelen, dan mag dat natuurlijk ook.  

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening, hopen wij dat u hierover met ons in contact treed, zodat we 
samen kunnen kijken hoe we deze situatie uit de wereld kunnen helpen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan heeft u 
als verzorger de mogelijkheid om u te richten tot de geschillencommissie waar Thuizbij is aangesloten.   
 
Een klacht kan gaan over allerlei zaken die in uw optiek niet kloppen of anders hadden gemoeten. Zoals: 
▪ de wijze waarop u bent behandeld of te woord gestaan. 
▪ de verblijfsomstandigheden van de kinderen. 
▪ de wijze waarop met uw kind is omgegaan. 
▪ het niet nakomen van afspraken of niet naleven van het contract. 
▪ de wijze waarop de opvang is georganiseerd. 
▪ de afhandeling van financiële zaken.  

Als u als verzorger een klacht heeft, kunt u daar in eerste instantie mee terecht bij de pedagogisch medewerker of de 
directeur. Waar nodig/mogelijk zal de directeur gebruik maken van de principes van hoor en wederhoor om de 
verschillende betrokkenen de gelegenheid te geven hun argumenten en opvattingen toe te lichten. 
 
Thuizbij zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en rekening houdende met de aard van de klacht  zoveel mogelijk 
terugkoppeling verzorgen over de voortgang. Als we een klacht krijgen, pakken we die direct op en gaan wij met 
elkaar in gesprek. Wij geven veel aandacht aan een goede, open, eerlijke verstandhouding naar elkaar. Tussen indienen 
van de klacht en afhandeling trachten wij een zo’n kort mogelijke termijn te behalen. Tussen schriftelijke melding en 
schriftelijke terugkoppeling zal maximaal 6 weken zitten, met de bevindingen en eventueel uit de situatie 
voortvloeiende maatregelen.    
 
Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling of bent u niet tevreden met de beslissing van onze 
organisatie, dan bestaat er de mogelijkheid de klacht schriftelijk voor te leggen aan de geschillencommissie. U kunt van 
ons de benodigde gegevens krijgen om uw klacht in te dienen.   

Roken 
Er geldt een algeheel rookverbod voor al onze locaties. Voor iedereen, dus medewerkers, verzorgers, leveranciers, etc.. 
Als voorbeeld voor de kinderen is de regel binnen het dagverblijf dat er niet wordt gerookt op ons terrein en in het 
zicht van de kinderen en verzorgers. Medewerkers die roken houden hun sigaretten en aansteker buiten het zicht en 
het bereik van de kinderen. Wij hebben een bord ‘Rookvrije generatie’ bij de ingang van ons Kinderdagverblijf hangen 
om dit te visualiseren.  

Verzekering 
Een ongelukje zit in een klein hoekje. Wij streven naar een veilige omgeving voor de kinderen, maar helaas kunnen we 
niet alles voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die anderen aan uw eigendommen toebrengen. Voor 
schade waar Thuizbij wel verantwoordelijk kan worden gesteld hebben wij een eigen aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Ook de verzorger dient zelf een WA-verzekering te hebben afgesloten. 
 
Thuizbij Kinderopvang aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van meegenomen 
eigendommen van kinderen.  
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Ouders/Verzorgers 

Ouderbeleid 
Wij nemen tijd voor breng en haal gesprekken met verzorgers. Hoe beter we weten wat een kind buiten ons dagverblijf 
heeft beleefd, hoe beter we het kunnen begeleiden. Heeft een kind bijvoorbeeld minder goed geslapen of minder goed 
gegeten/gedronken, dan kunnen wij daar rekening mee houden. Onze pedagogisch medewerkers doen de overdracht 
altijd mondeling en wensen altijd een overdracht voor we het kind onder onze hoede nemen. Overdag houden wij op 
verschillende manieren informatie bij over wat er is gebeurd. Ook bij het ophaalmoment zorgen de pedagogisch 
medewerkers voor een mondelinge overdracht waarbij eerlijk wordt beschreven hoe de dag is verlopen. Door de 
persoonlijke overdacht zorgen we ervoor dat verzorgers niet tussen wal en schip raken en dat men de pedagogische 
informatie over hun kind krijgt waar ze recht op hebben.  
 
Zodra de verzorgers het kind komen ophalen nemen zij de verantwoordelijkheid voor het kind weer over van de 
pedagogisch medewerker. Dit voorkomt dat de verzorgers en pedagogisch medewerker beiden afwachten op elkaar 
met ingrijpen als het kind iets doet wat niet mag. Tevens is daardoor voor de kinderen duidelijk dat de verzorgers de 
hoofd verantwoordelijken zijn. Sommige kinderen zijn heel gevoelig voor zo’n situatie. Als de verzorgers niet ingrijpen, 
dan neemt de pedagogisch medewerker deze taak vanzelf weer over, zodat het kind ook in aanwezigheid van de 
verzorgers, weet wat de mogelijkheden en grenzen zijn binnen ons dagverblijf en zich daar aan moet houden.   
 
Voor het kind bij ons dagverblijf komt, maken we een wenafspraak met daarbij een kennismakingsgesprek. Wij 
bespreken hoe wij werken en luisteren naar de individuele wensen. Tenslotte weet de verzorger zelf het beste hoe het 
kind in elkaar steekt en waar het kind gevoelig voor is. Eventuele, begrijpelijke, spanning van verzorgers voelen 
kinderen vaak ook, dus hoe rustiger de verzorgers zelf zijn, des te sneller het kind meestal went.   
 
Tijdens de overdracht is er een mogelijkheid om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van het kind. De tijd kan 
hier belemmerend werken, andere verzorgers kunnen staan wachten, het kind is in de buurt en heeft ook oortjes,.. 
kortom: Soms kan er behoefte zijn aan overdracht naast het normale moment. Men kan een gesprek aanvragen om 
samen met een pedagogisch medewerker over de ontwikkelingen van het kind te praten. Door samen te praten over 
het kind kan het zo goed mogelijk worden begeleid. Ouderavonden worden georganiseerd met als doel om over 
pedagogische onderwerpen te praten en de mening van verzorgers te horen. We nemen adviezen en ideeën serieus. 
 
Samen zorgen we onder andere voor ontwikkeling, opvoeding, hygiëne en veiligheid. Belangrijk hierbij is een soepele 
samenwerking tussen kinderdagverblijf en de verzorgers.  Deze gaat verder dan alleen uw eigen kind, want net zoals u 
wilt dat uw kind een veilige vertrouwde plek heeft, geldt dat ook voor al onze andere kinderen. Een onderdeel is het 
frequente mondelinge contact over uw kind, maar ook het verzoek om meegebrachte knuffels af en toe te wassen, 
zodat ze hygiënisch zijn voor iedereen. Daarnaast vragen we verzorgers om zich bewust te zijn dat er dus meer 
kinderen rondlopen, dus bijvoorbeeld voorzichtig rijden met fiets en auto en voorzichtig in- en uitparkeren.  
 
Naast de verschillende vormen van overdracht, stellen wij een aantal keren per jaar een nieuwsbrief op die we aan alle 
verzorgers verspreiden. Zo’n nieuwbrief gaat vaak samen met een link naar een afgeschermde omgeving waar 
verzorgers foto’s van het kinderdagverblijf cq de buitenschoolse opvang kunnen zien, om zo een nog beter beeld te 
krijgen van wat we doen.  

Oudercommissie 
Wij hebben regelmatig contact met de verzorgers en horen vanzelfspekend graag hun mening. Daarnaast heeft Thuizbij 
Kortenhoef een oudercommissie. Het streven is om van alle groepen een afvaardiging te hebben in deze 
oudercommissie. Daarvoor benaderd Thuizbij verzorgers via de nieuwsbrief, benaderd Thuizbij (en leden van de 
oudercommissie zelf) de verzorgers direct en worden regelmatig flyers opgehangen als er nieuwe oudercommissie 
leden gezocht worden. 
 
De oudercommissie is een aanspreekpunt voor verzorgers van kinderen die naar Thuizbij gaan. De oudercommissie 
heeft een adviserende en meedenkende rol bij zaken en besluiten omtrent Thuizbij, zoals tariefstellingen en het 
(pedagogisch) beleid. Het reglement van de oudercommissie zijn ter inzage beschikbaar. De oudercommissie staat in 
contact met de directie en heeft regelmatig overleg om bevindingen met elkaar te delen. De oudercommissie is 
ingeschreven bij de geschillencommissie en heeft ook de mogelijkheid om klachten in te dienen. Bevindingen van de 
GGD worden ook met de oudercommissie besproken.  

Ouderparticipatie 
Thuizbij is een groot voorstander van het betrekken van verzorgers bij de opvang. Wij vinden het belangrijk dat 
verzorgers betrokken zijn bij wat hun kind meemaakt zodat zij hier ook thuis aandacht aan kunnen besteden. 
Daarnaast zullen ook ontwikkelingen rondom de wetgeving binnen de kinderopvang en andere belangrijke zaken 
aangaande Thuizbij met verzorgers gedeeld worden. Pedagogisch medewerk(st)ers streven naar een open sfeer waarin 
verzorgers zich thuis voelen en informatie kunnen uitwisselen met de pedagogisch medewerk(st)ers.  
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Handelen op de werkvloer 

Basis communicatie 
Elk kind en elke verzorger moet zich prettig voelen binnen onze organisatie. Elke individu heeft ander communicatieve 
behoeftes. In basis is afgestemde en positieve communicatie de basis. Daardoor voelen zowel kinderen als verzorgers 
zich prettig, gezien en gehoord. Bij Thuizbij hebben wij een gedragscode waarin staat beschreven hoe we respectvol 
met elkaar om gaan. Daarnaast hebben leidinggevenden en pedagogisch medewerkers regelmatig contact met elkaar 
en zien beiden de interactie die er is tussen verzorger, kind, pedagogisch medewerker, groep. Bij twijfel over de manier 
van contact cq. de manier van begeleiden gaan pedagogisch medewerker en leidinggevende samen in gesprek over de 
manier waarop de situatie wordt aangevlogen. De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed, stimuleren de 
kinderen individueel gericht naar hun eigen niveau en kunnen, zodat ze zich prettig, veilig en dus geborgen voelen. 
Een kind dat zich veilig voelt zal zich ook het best ontwikkelen. 

Observatie 
De leidinggevenden zijn regelmatig op de groep aanwezig. Bewust om een bekend en vertrouwd gezicht te zijn voor 
de kinderen, maar ook om te zien hoe het loopt. Zowel richting pedagogisch medewerkers als richting de kinderen. De 
leidinggevende kijkt op andere manier naar de groep. Zowel de pedagogisch medewerker als de leidinggevende 
kunnen aangeven dat ze iets opmerken wat niet naar wens loopt, zodat ze samen kunnen beoordelen hoe ze kunnen 
gaan handelen, zodat de situatie verbeterd. 
 
De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen de hele dag door. Tijdens activiteiten observeert de 
pedagogisch medewerker hoe het gesteld is met de verschillende ontwikkelingen van het kind. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden onderkent dat  

• een kind qua spraak nog niet goed ontwikkeld is,  

• een kind qua taalontwikkeling voor of achter loopt,  

• een kind wel of niet op niveau kan tellen, 

• een kind kleuren kan onderscheiden, 

• een kind motorisch zo ontwikkeld is dat het een potlood, pen, schaar, lijmstift goed kan gebruiken, 

• een kind goed kan zingen, springen of in handen kan klappen. 
 
Sommige dingen zijn het beste te toetsen. Thuizbij neemt op 2 momenten een toets af bij de kinderen, behalve als de 
verzorgers dit niet willen. De pedagogisch medewerker noemt dit altijd ‘een spelletje spelen’ en zorgen ervoor dat de 
kinderen op een rustige plek zitten en het leuk vinden dat ze het mogen doen. Via een officiële cito ‘toets’ met plaatjes 
wordt gekeken hoe de kinderen er voor staan qua ontwikkeling in taal, rekenen, kleuren en lichaamsdelen. Dit vindt 
plaats als een kind 3 jaar en 2 maanden is en als een kind 3 jaar en 10 maanden is.  
 
Mocht Thuizbij afwijkend gedrag of een afwijkende ontwikkeling constateren, dan gaan wij afhankelijk van de 
bevindingen kijken wat wij voor het kind en de verzorgers kunnen betekenen. Dat kan inhouden dat we bepaalde 
activiteiten adviseren om op te pakken met het kind, of dat we het verzorgers doorverwijzen om zelf ondersteunende 
expertise in huis te halen. Wij werken met de meldcode.  

Werkoverleg 
Tijdens een werkoverleg bespreken we hoe het gaat op de werkvloer. Gaat het goed of is er iets of iemand dat extra 
aandacht nodig heeft. Welke activiteiten gaan we doen, wat loopt er goed, wat kan er beter. De pedagogisch 
medewerkers bespreken de kinderen, dus bespreken hun bevindingen met elkaar en toetsen met elkaar of ze op één 
lijn zitten, zodat dat het kind het beste kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. De leidinggevende is hier alleen 
op verzoek bij.  

Teamoverleg 
Jaarlijks wordt een schema opgesteld met data waarop het teamoverleg wordt gehouden. Het teamoverleg is altijd ’s 
avonds zodat het hele team aanwezig kan zijn. Elk teamoverleg wordt er minimaal één beleidsstuk (of Meldcode) 
besproken. Jaarlijks ontvangen de medewerkers een lijstje met data en welke beleidstukken er worden besproken. 
Medewerkers vinken af als ze zijn geweest en als ze niet zijn geweest moeten ze de notulen doorlezen en eventueel 
het besproken beleidsstuk. Daarnaast worden andere zaken besproken die bij Thuizbij spelen en voor de pedagogisch 
medewerkers van belang zijn. Hierdoor is iedereen weer op de hoogte. Ook krijgen alle medewerkers de vrijheid om 
alle vragen te stellen die ze willen.   
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Personeelsvertegenwoordiging 
Een aantal medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie verenigen zich als ‘PVT’. Zij hebben contact met alle 
medewerkers. Ze weten wat er speelt en vormen een schakel tussen leidinggevende en de rest van de medewerkers. 
De PVT bespreekt met de leidinggevende verschillende belangrijke zaken, dat kan divers zijn, maar bijvoorbeeld op het 
personele vlak, op het vlak van de inrichting cq aankleding, fricties met verzorgers en/of specifiek over een kind.   

Mentoren 
Dagelijks nemen wij uitgebreid de tijd voor een mondelinge overdracht. Onze intentie is om altijd een overdracht te 
hebben met de verzorgers, zowel bij brengen als bij het halen. Wij horen graag of er nog nieuwe dingen zijn die voor 
ons van belang zijn om te weten. Tevens bespreken we periodiek waar nodig (dagelijks) zaken qua welbevinden & 
ontwikkeling van de kinderen, zowel waar dit positief is als waar het een aandachtspunt betreft. Daarnaast vinden wij 
dit contactmoment belangrijk voor onze onderlinge relatie. Door onze kleinschalige persoonlijke opvang kennen alle 
medewerkers de kinderen en de verzorgers. Dat geldt ook andersom. Wij zullen zelf een verzorger benaderen als we 
een extra gesprek nodig achten, maar verzorgers mogen ons ook altijd verzoeken om een extra gesprek.  
 
Elk kind binnen onze opvang, zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang, is gekoppeld aan een ‘mentor’. Op 
basis van het aantal contactmomenten per week van de pedagogisch medewerker, een goede verdeling onder de 
medewerkers en een eventuele ‘klik’, zijn alle kinderen bij een eigen mentor ingedeeld. De mentor volgt de 
ontwikkeling van het kind en is het primaire aanspreekpunt voor de verzorgers om de ontwikkeling en het welbevinden 
van het kind te bespreken. Indien gewenst cq noodzakelijk, vragen wij de verzorgers om een extra gesprek. Dit 
verzoek kan plaatsvinden bij het ophalen van kind, maar het kan ook gewenst zijn om hier even apart een (telefonisch) 
contactmoment voor in te plannen. Bij de BSO zien we niet alle ouders meer, dan nemen we sowieso telefonisch 
contact met ze op. Ook ouders kunnen een verzoek indienen voor een extra gesprek. 
 
Op de groepen is op lijsten inzichtelijk welke kinderen aan welke mentoren zijn gekoppeld & aan verzorgers wordt dit 
persoonlijk medegedeeld. In nieuwsbrieven wordt verteld dat kinderen gekoppeld zijn aan een mentor en dat 
verzorgers een extra gesprek kunnen aanvragen als men daar behoeft aan heeft. In onze administratieve omgeving 
wordt bijgehouden welke pedagogisch medewerker de mentor van het kind is, waardoor verzorgers inzicht hebben 
elke pedagogisch medewerker de mentor van het kind is en de pedagogisch medewerkers makkelijk overzicht hebben 
van welke kinderen ze de mentor zijn.  

Welbevinden 
Dagelijks zien wij een verschillende groep kinderen. Dagelijks gaan wij bewust met deze kinderen om en begeleiden 
wij deze kinderen voor een gezellige en nuttige dag, waarbij wij proberen de kinderen een fijne geborgen (mid)dag te 
bieden. Het welbevinden van de kinderen bij ons op de opvang vinden wij heel belangrijk, want een kind dat zich 
geborgen voelt, dat voelt zich veilig en ontwikkelt zich optimaal. Bovendien komt een kind dat met plezier. Derhalve 
observeren wij de kinderen ‘bewust en onbewust’. In de werkplannen per doelgroep staat beschreven hoe we met 
observeren omgaan. 
 



Beleid: Pedagogisch 
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Werkplannen & protocollen 

In dit document vind u onze pedagogische inzichten en onze algemene werkwijzen. Per locatie hebben we een 
pedagogisch werkplan opgesteld, omdat Thuizbij van mening is dat per locatie beschreven moet staan hoe het 
pedagogisch beleid en de daarbij behorende kernwaarden in de praktijk gewaarborgd zijn. 
 
Daarnaast is het van belang dat invalkrachten aan de hand van het pedagogisch werkplan een ochtend op de 
desbetreffende groep kan overnemen zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt.  
 
Thuizbij bespreekt regelmatig met alle werknemers het pedagogisch werkplan binnen intervisie en vergader momenten. 
Zo waarborgen wij onze visie met haar kernwaarden in alles wat wij doen. 
 
Naast ons pedagogisch beleid en de pedagogische werkplannen, kennen we nog een aantal protocollen. Deze zijn op 
elke locatie in te zien. Dit zijn: 

▪ Veiligheid- en gezondheid 
▪ Hygiëne beleid 
▪ Ziekenboekje 
▪ Medicijn verstrekking beleid 
▪ Gedragscode 
▪ Stage beleid 
▪ Ontruimingsplan  

 
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, hanteert Thuizbij eveneens de ‘meldcode, huiselijk geweld en 
kindermishandeling’. Bij een vermoeden dat er niet correct met een kind wordt omgegaan door een verzorger of 
collega of andere partij, is een medewerker in de kinderopvang wettelijk verplicht om hier melding van te doen volgens 
het hiervoor opgestelde protocol. Elk vermoeden van huiselijk geweld of andere vormen van mishandeling zal uiterst 
discreet worden behandeld. 

Slotopmerking 

In dit pedagogisch beleid hebben wij getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van hoe wij zo zorgvuldig 
mogelijk proberen om te gaan met de kinderen. Ons handelen stellen wij steeds weer ter discussie en wij blijven 
zoeken naar een zo goed mogelijke aanpak voor elk kind in elke situatie, binnen onze pedagogische visie. Wij blijven 
ons ontwikkelen met als doel ons aanbod steeds zo dicht mogelijk bij de wensen van onze klanten te houden. In dit 
document geven wij een beeld waar wij voor staan en wat wij te bieden hebben.   


