
Pedagogisch beleidsplan
Inleiding 

Hieronder het pedagogisch beleid van kinderopvang De Knuffelbeer. Hierin geven we 
weer hoe we in onze BSO vorm geven aan onze visie en doelstelling. 

Het pedagogisch beleid is gemaakt door Miranda Wuring.  
Leidinggevende bij Kinderopvang de Knuffelbeer 
Wanneer nodig wordt het pedagogisch beleid bijgesteld en aangevuld. 

Het pedagogisch beleid geeft houvast bij het maken van beleidskeuzes. Ook biedt het 
een kader waarbinnen wij ons eigen pedagogisch werkplan opstellen. 
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8. Contact met ouders/verzorgers 
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1. De knuffelbeer , het kind beeld 
Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en mogelijkheden. Elk kind heeft recht 

op respect voor dit eigene. De manier waarop een kind zich ontplooit, is mede 
afhankelijk van de mensen en de wereld om zich heen. Om zich te kunnen 

ontwikkelen, heeft een kind zowel veiligheid als uitdaging nodig. Een kind zoekt de 
veiligheid in relatie met opvoeders, broertje, zusje en vriendjes. De structuur die 

een kind ervaart, zorgt ervoor dat hij weet waar hij aan toe is. vanuit deze veilige 
basis onderzoekt een kind zijn omgeving. Hij is een ontdekkingsreiziger die 

voortdurend nieuwe ervaringen opdoet.  
Soms alleen, vaak samen met anderen. 

Bij Bso de Knuffelbeer werken we met 1 verticale groep voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. 

 



2. Emotionele veiligheid 
Bij De Knuffelbeer hebben wij een vast team aan leidsters. Tanja de Boer, Esther Smedinga 
en Miranda Wuring staan vast op de dagopvang. Yvonne Stienstra staat vast op de 
buitenschoolse opvang. Wanneer het nodig is, kunnen wij invallen waar nodig. 

Anna Schotanus is een verpleegtehuis in Heerenveen. In verpleegcentrum Anna 
Schotanus worden mensen opgenomen die een intensieve behandeling of verpleging 
nodig hebben. Soms in deeltijd, maar vaak gedurende 24 uur per dag. Mensen met 
lichamelijke klachten, een vorm van dementie, mensen met gedrag dat niet altijd wordt 
begrepen door de omgeving of ernstig zieke mensen die in de laatste fase van hun leven 
verkeren. 

Omdat het vaste team altijd op de groep staan, kan er een vertrouwensband met de 
kinderen worden opgebouwd. Je leert elkaar beter kennen. Zo kunnen signalen ook 
sneller worden opgepakt. Als een kind zich anders gedraagt dan anders, dan kunnen we 
daar sneller op inspelen. Doordat wij als vaste gezichten het kind het meeste zien, zijn wij 
op de hoogte  van de persoonlijke belevenissen en het karakter van het kind. Zo ontstaat 
er een duidelijke hechtingsband die erg belangrijk is voor de emotionele en sociale 
ontwikkeling, die het kind veilig en vertrouwd kan laten voelen bij De Knuffelbeer. Doordat 
er twee vaste gezichten op de groep zijn, weet het kind waar hij/zij aan toe is en kan zich 
sneller ontwikkelen omdat hij/zij zich sneller vertrouwd zal voelen. Bij De Knuffelbeer vinden 
wij het belangrijk dat een kind weet dat hij of zij er mag zijn. We zorgen voor 
geborgenheid. Dat wil zeggen dat het kind zich veilig voelt en vertrouwen krijgt. Het kind 
weet en voelt dat hij/zij welkom is en er van hem/haar gehouden wordt zoals hij is. 

Wij bieden in een rustige, maar wel levendige omgeving, opvang aan. De ruimte is zo 
ingericht dat kinderen zich kunnen bewegen door de hele kamer. Maar er zijn ook 
verschillende hoekjes waar een kind zich kan verstoppen of rustig kan spelen. 

Wennen  

Wanneer er voor de Knuffelbeer word gekozen, mag het kind 2 keer een ochtend of 
middag komen wennen. Door de vaste leidsters wordt hij/zij ontvangen en wegwijs 
gemaakt met kapstok, mandje, bedje enz. Voor zover het kind mee wil doen, doet het 
mee aan het programma van die dag. Wil het liever eerst kijken dan is dat ook prima. 
Tijdens de eerste weken besteden we extra aandacht aan het kind. Met de regels van 
aan tafel zitten, wachten op de beurt en meedoen met het ritme wordt soepel 
omgegaan. Als het kind zich eenmaal thuis voelt bij de Knuffelbeer zal het vanzelf 
meedoen met al deze dingen. Bij het wennen geldt dat wanneer het wennen niet soepel 
verloopt er naar een oplossing wordt gezocht. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en 
zal per kind verschillen. Mochten er meer wendagen nodig zijn dan gaan we kijken naar 
de mogelijkheden. 

Dagritme 
Bij De Knuffelbeer hebben we een richtlijn voor het dagritme. Wij hebben vaste 
momenten dat we aan tafel gaan en hebben ook vaste momenten dat wij even wat rust 
nemen met bijvoorbeeld een boekje. Doordat we een dagritme aanbieden, weten de 
kinderen ook waar ze aan toe zijn. Als wij zien dat een kind andere behoeftes heeft dan 
passen wij ons ritme aan. Ze voelen zich sneller thuis doordat we structuur en veiligheid 
bieden en ze sneller zichzelf kunnen zijn.  



Voorschoolse opvang  
Als de kinderen voor schooltijd komen dan mogen ze binnen vrij spelen. Er wordt wel 
gevraagd aan de ouders of de kinderen al ontbeten hebben. Zo niet, dan krijgen zij een 
broodje en drinken voordat zij naar school gaan.  
De kinderen worden met de auto of de bakfiets naar school gebracht.  
  
Na schoolse opvang  
Om 14:00/14:15 zijn de meeste scholen uit, Van te voren wordt er overlegd wie de bso 
kinderen op gaat halen. Omdat de meeste kinderen dan nog op bed liggen is het 
makkelijk om de kinderen op te halen. Yvonne haalt de kinderen uit school, en wanneer 
nodig kunnen de medewerksters van de dagopvang bij springen.   
Met mooi weer worden de kinderen opgehaald met de bakfiets/eigen fiets. Bij minder 
mooi weer worden de kinderen opgehaald met de auto. We hebben een inzittende 
verzekering, en er zijn genoeg kinderstoeltjes aanwezig.  
Wanneer de kinderen op gehaald zijn, mogen ze even vrij spelen.   
  
15:00 uur gaan we aan tafel voor wat drinken en een koekje of een rijstwafel.   
We kletsen met elkaar en overleggen over de activiteit die we gaan doen.   
 
Als het mooi weer is, gaan we altijd naar buiten. We spelen op het plein, dat aangrenzend 
is aan de groepsruimte van de dagopvang. Met de kleinere kinderen worden dan 
buitenactiviteiten gedaan. Bijvoorbeeld verstoppertje, tikkertje of we spelen met een bal.   

Als het slecht weer is, worden er binnenactiviteiten gedaan. Er is allerlei speelgoed 
aanwezig waar ieder kind mee mag spelen. Zo kunnen kinderen zich helemaal uitleven in 
de poppenhoek waar een kinderwagen is met een poppenbedje, een keukentje met 
keukenspulletjes of we bieden een knutselactiviteit aan.   

Elk kind bepaalt zelf of hij/zij alleen wil spelen of met anderen en of ze mee willen doen 
met activiteiten. Wij willen dat een kind zijn eigenheid moet bewaren, maar we stimuleren 
altijd om aan een activiteit mee te doen. Ieder kind ontwikkelt zich op haar/zijn eigen 
manier en in zijn eigen tempo. Ieder kind is anders en uniek. Ieder kind heeft het nodig om 
in een fijne omgeving op te groeien waar hij/zij zich thuis voelt. We gaan met respect met 
het kind om. Dat betekent dat we niet boven het kind staan, maar ernaast. Zo voelt het 
kind zich één van ons en voelt ook dat hij/zij serieus genomen wordt. Als het kind zich veilig 
voelt zal hij/zij zich beter ontwikkelen door eigen keuzes te maken en zelf dingen te 
ondernemen waardoor hij/zij weer kan leren. Kinderen leren door te proberen, door vallen 
en opstaan. Elke keer wordt er weer van geleerd.  

Extra dagdelen 
Bij de Knuffelbeer is het mogelijk om extra dagdelen aan te vragen. De extra opvang 
wordt door ouders aangegeven via de app ( Bitcare ) of mondeling gevraagd. Wanneer 
het past qua aantal kinderen en medewerkers worden ouders hiervan op de hoogte 
gesteld. Een extra aanvraag is pas officieel als deze bevestigd is door de medewerkers. 



Omgaan met verdriet en blijdschap 
We geven ieder kind de kans om te laten zien dat ze òf juist heel blij zijn, òf juist verdrietig. 
Als een kind verdrietig is nemen we dat serieus en proberen het verdriet of de angst een 
beetje weg te nemen. Wij troosten het kind door bijv. op schoot te nemen, te knuffelen en 
een veilig gevoel te geven. Wij laten merken dat een kind best eens verdrietig of boos 
mag zijn en mag huilen. 
 
Sommige kinderen trekken zich juist heel erg terug als ze bang of verdrietig zijn. Daar 
hebben we alle respect voor, maar wij houden het kind wel goed in de gaten. Wij blijven 
proberen contact te maken met het kind. Wij zullen proberen om het kind zoveel mogelijk 
op zijn of haar gemak te stellen. Dit kan ook bijv. zijn door even aandacht te schenken 
aan het kind, apart van de groep. Even helpen in de keuken, of bijvoorbeeld door een 
speen of knuffel te geven die ze van thuis hebben meegebracht.  
 

 



3. Persoonlijke ontwikkeling 
Bij de Knuffelbeer zijn wij van mening dat het kind uniek is en zich ontwikkelt op zijn/haar 
eigen manier. Een kind leert tijdens het opgroeien wie hij/zij is en wat er van hem/haar 
verwacht wordt, maar ook wat hij/zij van haar/zijn omgeving kan verwachten. Bij jonge 
kinderen is het belangrijker om veiligheid en geborgenheid aan te bieden, terwijl oudere 
kinderen meer behoefte hebben op een spelender wijs alles te ontdekken. 

Het speelgoed staat op kind-hoogte en is voor de kinderen goed te bereiken. Zo kunnen 
ze zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Dit is goed voor de zelfstandigheid van de 
kinderen. Doordat het op kind- hoogte staat, is het uitnodigend om iets te gaan 
ondernemen.  

Inrichting  
We hebben de ruimtes zo ingericht dat 
er speelhoeken ontstaan. Hierdoor 
krijgen kinderen de kans ongestoord te 
spelen. Zo hebben we een leeshoek 
met boeken die de kinderen zelf 
kunnen pakken, poppenhoek, een plek 
waar kinderen kunnen bouwen, een 
plaats waar kinderen kunnen knutselen, 
voldoende ruimte om te kunnen 
klimmen, glijden, rennen, fietsen etc. De 
kinderen vinden het prettig om af en 
toe buiten het zicht van pedagogisch 
medewerkers te kunnen spelen. Dit is 
spannend en uitdagend, daarom is een 
huisje van lappen of een afgeschermde 
poppenhoek ook zo populair. De 
inrichting en hoeken passen we waar 
mogelijk aan wat de kinderen op dat 
moment bezig houdt. Bv. als we merken 
dat een kruipende baby veel plezier 
heeft in een kiekeboe spelletje, 
verschuiven we de bank zo, dat hij zich 
daarachter kan verstoppen. 



4. Sociale ontwikkeling 
Doordat wij met een groepje kinderen zijn kunnen wij mee dragen aan het bevorderen en 
verbeteren van de sociale vaardigheden. Wij vinden dat wij als leidsters de kinderen 
kunnen stimuleren deze sociale vaardigheden te bevorderen. Hierbij denken wij aan het 
samen spelen en het samen oplossen van een ruzie. Door duidelijk met de kinderen te 
communiceren stimuleren wij de kinderen conflicten te voorkomen, conflicten zelf op te 
lossen of samen op te lossen door onderling te laten communiceren en bewust te zijn van 
de gevoelens van een ander. 

We leren kinderen materialen te delen, samen te werken en ruzies op te lossen. Telkens 
weer leggen we uit: “Om de beurt.”, “Beetje zachtjes doen, Pim en Jan slapen.”, “Marloes 
wil ook meedoen” of “Wil jij Anne even helpen?” 

We stimuleren kinderen mee te doen aan gezamenlijke activiteiten, zoals balspelletjes, 
dansen op muziek, zingen, kringspelletjes, bewegingsspelletjes, gezelschapsspelletjes, 
knutselen, buitenspelen, samen werken aan een groot bouwwerk, een hut bouwen, een 
toren bouwen etc.  

Samenwerking met Anna Schotanus. 

In verpleegcentrum Anna Schotanus worden mensen opgenomen die een intensieve 
behandeling of verpleging nodig hebben. Soms in deeltijd, maar vaak gedurende 24 uur 
per dag. Mensen met lichamelijke klachten, een vorm van dementie, mensen met 
gedrag dat niet altijd wordt begrepen door de omgeving of ernstig zieke mensen die in 
de laatste fase van hun leven verkeren. Om het dagelijkse ritme iets leuker te maken voor 
ons en voor de mensen die opgenomen zijn in Anna Schotanus organiseren we 
activiteiten samen met de activiteitenbegeleiding leuke activiteiten. Handvaardigheid, 
educatie, spel, muziek en beweging komen dan aanbod.  
 
Op een natuurlijke wijze komen deze leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties. De 
komst van de Knuffelbeer in het verpleeghuis levert een belangrijke bijdrage aan het 
doorbreken van het isolement waarin veel ouderen verkeren. Het contact met de 
kinderen stimuleert onder meer de alertheid en communicatiebereidheid van de ouderen 
en biedt hun een vreugdevolle ervaring. Bovendien doen de kinderen op een 
ongedwongen wijze een beroep op het verzorgend vermogen van de ouderen. De 
kinderen ervaren op hun beurt dat het leuk is om met de ouderen te spelen en de 
onvoorwaardelijke aandacht van de ouderen heeft op hen een rustgevend effect. 
Bewoners en kinderen worden zorgvuldig geselecteerd om ervoor te zorgen dat de 
bezoeken voor beide groepen een aangename ervaring vormen. 
 
 
 



Enkele onderzoeksresultaten:  
• 98% van de dementerende ouderen reageert op een ontspannen manier op 

peuters tijdens een bezoek (Daniël, 1993) 
• 22% van de peuters die aan een peuterproject deelnemen deelt speelgoed en 

andere voorwerpen met de ouderen. Peuters die geen regelmatige contacten 
met ouderen hebben zijn niet bereid met ouderen te delen en 2,5% toont daarbij 
zelfs verzet. (Dellmann-Jenkins, Lambert en Fruit, 1991) 

• De frequentie waarin dementerende ouderen sociale interacties aangaan, neemt 
met zo'n 20 tot 25% toe wanneer er kinderen zijn. (Short-DeGraff en Diamond 1996) 

• Peuters die aan een peuterproject deelnemen, vertonen meer hulpvaardig gedrag 
dan peuters die geen regelmatige contacten hebben met ouderen. (Dellmann-
Jenkins, Lambert en Fruit, 1991) 

Kinderen ontwikkelen sociaal gedrag  
'Je ziet soms, bijvoorbeeld als een oma zingt of een balspel speelt dat zij niet 
helemaal kan doen, dat een kindje de bewoner erop wijst dat hij het niet goed 
doet en laat zien hoe het wel moet. Kinderen helpen de ouderen.'  
Het ontwikkelen van sociaal gedrag, leren delen, helpen en samenwerken, vormt vooral 
bij peuters een belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling. De ontwikkeling van 
sociaal gedrag wordt onder meer bevorderd door regelmatige contacten met ouderen. 
Kinderen die regelmatig ouderen bezoeken zijn eerder geneigd te delen, willen meer 
helpen en iets meer samenwerken dan kinderen die niet meedoen aan zo'n project. Dit 
sociaal gedrag van kinderen blijkt uit waarnemingen tijdens bezoeken. De kinderen delen 
vrijwillig dingen met de bewoners, bijvoorbeeld stiften en papier en werken met plezier 
met hen samen, bijvoorbeeld aan een tekening. Daarnaast helpen de kinderen de 
bewoners vaak, vooral door ze te vertellen hoe zij dingen moeten doen. 
 



Vriendschappen. 
Tussen hun eerste en derde levensjaar beginnen kinderen echte vriendschappen aan te 
knopen. Sommige kinderen vinden ze aardig, andere niet. Vriendschappen zijn 
waardevol, ook voor kinderen. Goed verlopende contacten tussen kinderen versterken 
het vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Vriendjes en vriendinnetjes hebben samen veel 
plezier, leren elkaar aanvoelen, kunnen op elkaar bouwen, vinden steun bij elkaar.  Uit 
samenspel ontstaan vriendschappen. We stimuleren dit. We laten kinderen ontdekken wie 
ze leuk vinden en geven hen de kans om ook samen iets te doen. We benoemen wat we 
zien: “Jij vindt Saskia wel leuk he? Willen jullie naast elkaar zitten?” We vertellen ouders 
over de vriendschap – dat de kinderen veel en regelmatig met elkaar spelen, hoe ze met 
elkaar omgaan – zodat kinderen ook misschien thuis eens met elkaar kunnen spelen. Soms 
zijn vriendjes zo sterk op elkaar georiënteerd dat het hinderlijk wordt voor andere kinderen. 
Ook komt het voor dat vriendschap ongelijkwaardig is. Dan kan het nodig zijn het kind te 
stimuleren eens met anderen te spelen.  

Conflicten 
Soms botst het tussen kinderen, dat hoort bij contact maken. Conflicten zijn 
leermomenten en vaak komen kinderen er zelf wel uit. We vinden het belangrijk dat 
kinderen proberen zelf een oplossing te vinden voor hun conflict. Op deze manier leren 
kinderen het meest en bevorderen we het zelfvertrouwen en zelfstandigheid (ik kan voor 
mezelf opkomen, ik kan het zelf oplossen).   

Als zich een conflict voordoet, kijken we eerst hoe het conflict verloopt. We proberen niet 
te snel in te grijpen. Als de kinderen er zelf niet uitkomen, ondersteunen we bij het oplossen 
van ruzies. Hoe deze ondersteuning eruit ziet, hangt af van de situatie en de leeftijd van 
de kinderen. 

Indien nodig verwoorden we wat beide partijen willen. Bv. “Wat is er aan de hand? (---). 
“Jij wilt met die auto spelen? (....). En jij ook? (.....).Tja, jullie willen dus allebei met die auto 
spelen. Dat kan niet. Hoe moet dat nu?”   We besteden aandacht aan emoties, oorzaak, 
gevolg: “Heb jij de pop afgepakt waar Petra mee aan het spelen was?(…) Jij wilde er ook 
mee spelen? (….) Maar afpakken vindt Petra helemaal niet leuk. Kijk maar, ze huilt, ze is 
verdrietig!” Of: “Tjonge, wat ben jij boos! 

Lichamelijke ontwikkeling 
 
We willen de motorische ontwikkeling en mogelijkheden van het kind zo goed mogelijk 
begeleiden en stimuleren, zowel de fijne als de grove motoriek. We zullen 
knutselactiviteiten uitvoeren, zoals plakken, knippen en tekenen enz. 

We organiseren ook activiteiten gericht op beweging. We mogen dan gebruik maken van 
de ruimte die in het gebouw zit. Deze is speciaal voor de lichamelijke ontwikkeling. 



5. Normen en Waarden 
Bij De Knuffelbeer hechten wij waarde aan normen en waarden. Wij houden rekening met 
elkaar en respecteren elkaars meningen en gevoelens. Doordat een kind niet altijd de 
gevolgen van beslissingen kan inschatten, wordt er bij ons, indien nodig, wel gecorrigeerd 
en worden grenzen aangegeven. Dit zal dan gebeuren op een respectvolle manier 
waarbij wij ons zoveel mogelijk proberen te verplaatsen in het kind. Als een kind negatief 
gedrag vertoont, wordt er gekeken waar het gedrag vandaan zou kunnen komen. Het 
kind zal gestimuleerd worden het gedrag te veranderen. Wij, als leidsters, zijn ons erg van 
bewust van onze voorbeeldfunctie.  

Voor het overdragen van waarden en normen is het belangrijk dat we zelf het goede 
voorbeeld geven. natuurlijk behandelen we de kinderen en collega’s zoals wij zelf ook het 
liefst behandeld willen worden. Dit geldt voor zowel gedragsregels (‘je mag iemand niet 
uitschelden’) als voor omgangsvormen (bv. afscheid nemen als je weggaat). We 
hanteren gedragsregels zo consequent mogelijk. 

Respect voor anderen 

Voorbeelden van gedragsregels die hierop betrekking hebben: 

- Wat je niet wilt dat jou overkomt, moet je ook niet bij een ander doen 

- Luister naar elkaar, je mag bijvoorbeeld om de beurt iets vertellen (geldt nog niet 
voor de jongsten). Heb respect voor elkaars mening.  

- Je mag boos worden en voor jezelf opkomen, maar geen lichamelijk of verbaal 
geweld gebruiken.    

- Niet pesten.    

- Je gaat met respect met elkaars spullen om.    

- Help een ander als deze hulp nodig heeft.    

- Heb een open houding naar anderen. Mensen verschillen van elkaar. Deze 
diversiteit is vanzelfsprekend en niet ‘gek’, ‘beter’ of ‘knapper’.    

Kinderen ontdekken bij de Knuffelbeer dat dingen anders gaan dan ze thuis gewend zijn. 
Dat er tussen gewoonten, uiterlijk, al dan niet een handicap, kleding, taal van mensen, 
verschillen bestaan. We bespreken deze diversiteit met kinderen. Er ontstaan regelmatig 
gesprekjes over. Ook in de aankleding van de ruimte en de materialen die we gebruiken 
proberen we deze diversiteit vanzelfsprekend te laten zijn.    



Respect voor de omgeving. 

Regels die hierover gaan:  

- Zorgvuldig omgaan met materialen.  

- Geen materialen expres kapot maken.  

- Eerst (al dan niet samen) opruimen, dan nieuw materiaal pakken.  

- Respect voor de natuur: niet zinloos en met opzet kleine diertjes of planten kapot 
maken.             

Omgangsregels  
 
Voorbeeld van een omgangsregel:  
-  er wordt aandacht besteed aan het aanleren van tafelmanieren: aan tafel zitten tijdens 
eten en drinken, wachten tot iedereen klaar is met eten, niet spelen of gooien met eten, 
niet proppen, niet je mes aflikken. 

 



6. Gezondheid en veiligheid 
BSO de Knuffelbeer voldoet aan de veiligheidseisen die door de wet kinderopvang 
gesteld worden aan de kinderopvang.  

Uiteraard is een optimale hygiene van groot belang. Niet alleen vanwege besmettingen, 
die een ongezond leefklimaat in de hand werken, maar ook begrippen als 
voorbeeldgedrag verantwoordelijkheid dragen voor de eigen gezondheid en mentaliteit 
spelen hierbij een rol. 

zo is er ook aandacht voor hygiene op de groep. De kinderen moeten hun handen 
wassen voor zij aan tafel gaan om te eten en nadat ze naar het toilet zijn geweest. de 
ruimtes waar de kinderen spelen zijn schoon en netjes.  

Algemene aandachtspunten voor de BSO zijn: het opruimen en schoonhouden van de 
ruimten, het regelmatig wassen van speelgoed en pluche beesten. kort houdbare 
levensmiddelen moeten worden gecontroleerd, koelkost en keuken moeten worden 
schoongehouden.  

De BSO biedt de mogelijkheid om vervoer te regelen om van de BSO naar school en van 
de school naar de BSO te komen. Scholen worden geïnformeerd over welke kinderen 
mee gaan. de vaste medewerksters zijn er altijd bij als de kinderen van en naar school 
gaan. 

De kinderen van groep 1 en 2 worden bij het brengen naar school in de klas gebracht en 
bij de schoolingang opgehaald.  

wij zorgen ervoor dat de kinderen op een veilige manier vervoerd worden. Daarbij is het 
belangrijk de veiligheidsregels tijdens het vervoer in acht te nemen. Voor zowel de BSO als 
voor de ouders ligt hier een taak. Zij moeten hun kinderen wijzen op de veiligheidsregels 
die gelden voor het vervoer. De BSO heeft een ongevallen verzekering die dekt vanaf het 
moment dat een kind van school vertrekt. De tijd dat het kind op school aanwezig is, is de 
Knuffelbeer niet verantwoordelijk voor de kinderen. 



Risico’s 

Elk jaar wordt een inventarisatie gemaakt van de risico's op het gebied van gezondheid 
en veiligheid. Deze zogenaamde RI&E's leveren actieplannen op: wat wordt op welke 
manier aangepakt.  

De oudercommissie wordt hierbij betrokken en het actieplan ligt voor ouders ter inzage bij 
De Knuffelbeer. 

- De GGD controleert jaarlijks de vestiging.  

- Miranda heeft een diploma voor bedrijfshulpverlening (BHV), de andere 
medewerkers hebben een kinder-ehbo diploma. 

- De Knuffelbeer heeft, voor de in haar kinderdagverblijf verblijvende kinderen, een 
ongevallenverzekering afgesloten. 

- Ons pand (Anna Schotanus ) beschikt over een gebruiksvergunning waarin de 
brandveiligheid is vastgelegd.  

- Minimaal eenmaal per jaar houden wij ontruimingsoefeningen met de kinderen 
volgens een vastgesteld calamiteitenplan.  

- De vestigingen worden volgens vastgestelde afspraken schoongemaakt.  

- Alle leidsters / medewerkers zijn op de hoogte van de werkinstructies t.a.v. 
veiligheid en gezondheid. 

- We dragen zorg voor een gezond binnenmilieu. Voldoende ventilatie is hierbij een 
voorwaarde. 

Snoepbeleid. 
Bij De Knuffelbeer gaan wij verantwoord om met snoepgoed. Op de groep is er geen 
snoep aanwezig. Alleen met speciale gelegenheden wordt er door de leidsters iets extra’s 
aangeboden zoals een knakworstje of pannenkoek. Bijv. met Sinterklaas, Kerst, 
voorleesbrunch, Pasen etc. 

Ook zorgen wij voor gezonde tussendoortjes voor de 
kinderen, die aangepast zijn op de leeftijd van het kind. Te 
denken aan gevarieerd fruit, worteltjes, komkommer, 
paprika , rijstwafels, soepstengels, peperkoek en biscuitjes. 

Feesten en trakteren  
Bij een verjaardag mag een kind een traktatie uitdelen. De 
pedagogisch medewerkers vieren samen met het jarige 
kind zijn/haar verjaardag. In overleg met de ouders en de 
leidsters kijken we welke dag de verjaardag gevierd wordt. 
De leidsters zorgen voor een feestmuts en een feeststoel. De 
kinderen mogen trakteren op de groep. Niet alle traktaties 
zijn echter geschikt om uit te delen. Zo gaat onze voorkeur 
bijvoorbeeld uit naar een hartige i.p.v. zoete traktatie. 
Ouders kunnen altijd overleggen met de medewerkers over 
een geschikte traktatie. Natuurlijk zingen de medewerkers 
en de kinderen voor de jarige. 



7. Kind volg systeem 
Pedagogisch medewerkers houden iedere dag zorgvuldig in de gaten hoe het met de 
kinderen gaat. Als het nodig is, passen ze daar hun manier van omgang met een kind of 
een groep kinderen op aan. Maar elk kind apart wordt ook systematisch gevolgd. Dit 
gebeurt met behulp van standaard (observatie)lijsten. Deze worden besproken met 
collega’s van de groep. Ook de ouders worden uitgenodigd voor een oudergesprek 
hierover. Dit gebeurt eens per jaar.  

Wij werken met het kind volgsysteem van pravoo; 2x per jaar worden de observatielijsten 
ingevuld. 

We handelen dan op basis van een stappenplan. Relevante protocollen zijn het 
signaleringsprotocol, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien nodig 
gaan we het kind observeren en gaan we dit bespreken. Ook kijken we of er hulp van 
buitenaf nodig is. 

Problemen signaleren 

Bij problemen houden we de kinderen in de gaten. Bij ernstige problemen zal er altijd met 
de ouders gesproken worden. Wij zullen niet altijd snel kleine problemen bij de ouders 
aankaarten als we zeker weten dat dit buien zijn die overgaan. Bij problemen, groot of 
klein, die regelmatig of langdurig optreden, lichten wij de ouders altijd in. 

 



8. Contact met ouders/verzorgers 
Contacten tussen pedagogisch medewerker en ouders zijn van groot belang voor de 
kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch 
medewerkers in staat zijn de kinderen tijdens hun verblijf beter te begrijpen en te 
begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van 
wat hun kind beleeft tijdens hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere 
omgeving gedraagt. Tijdens het brengen en halen hebben pedagogisch medewerkers 
individueel contact met de ouders. Pedagogisch medewerkers vertellen ouders de 
bijzonderheden over wat het kind meegemaakt en heeft geleerd. Ook praktische 
informatie, zoals wanneer een kind heeft gedronken en geslapen, wordt vermeld. 
Andersom is het voor pedagogisch medewerkers belangrijk om van ouders te horen of er 
specifieke zaken spelen in de thuissituatie. Dit kan betrekking hebben op praktische zaken, 
bijvoorbeeld wanneer een kind slecht heeft geslapen of op emotioneel gebied 
(bijvoorbeeld de komst van een baby of een verhuizing). Op deze manier kunnen 
pedagogisch medewerkers nog beter inspelen op de behoeften van ieder kind. 
Bij De Knuffelbeer werken we met de app Bitcare. Met deze app kunnen ouders en 
verzorgers zien wat hun kind overdag doet. Wij kunnen bijvoorbeeld foto’s versturen en 
een bericht. Ouders kunnen zien wat ze voor uren hebben opgegeven, kunnen kinderen 
afmelden als het nodig is. Meer informatie over de app Bitcare vindt u op 
www.bitcare.com. 

Ook streven wij er naar om eenmaal per jaar, of op verzoek van de ouders of van de 
leidsters, oudergesprekken te houden. Leidster en ouders maken een afspraak voor een 
gesprek. Dit gesprek vindt plaats op een avond. 

Schriftelijke informatie/overdracht 
Naast de mondeling overdracht wordt er gebruik gemaakt van de app Bitcare. Ouders 
kunnen online volgen wat hun kind overdag doet. Er kan worden gekozen om alles bij te 
houden van luier tot sap maar er kan ook worden gekozen om alleen maar te laten zien 
wat voor activiteiten we doen. iedere dag schrijven wij een stukje over de belevenissen 
van het kindje in de app. Deze kunnen ouders ook zien. 
Ouders zullen via de mail op de hoogte worden gehouden van informatie die voor hun 
van belang is. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: beleidsveranderingen, informatie 
over pedagogische zaken, organisatieveranderingen, festiviteiten en uitjes, 
ouderbijeenkomsten en de oudercommissie. 

 



9. Vier-ogen principe 
Vanaf 1 juli moeten er op het kinderdagverblijf altijd twee ogen of oren meekijken. De 
GGD inspecteert of het kinderdagverblijf zich aan deze regel houdt. Bij het ontwerp en 
indeling van de groep heeft de knuffelbeer is veel door kijk, er zijn veel ramen aanwezig.  
Glas geeft een open, licht en vriendelijk karakter aan de groep. Hierdoor zijn ook alle 
activiteiten op de groep en naast gelegen gang voor iedereen zichtbaar. Bij het openen 
(7.30-8.00), sluiten (17.30-18.00) en pauzetijden (12.45-15.00 ) van de groepen werken twee 
leidsters samen op een groep. Hierdoor staan er altijd twee leidsters op een groep 

Samenwerking en klimaat 
Er heerst een open werkklimaat, zodat 
medewerkers elkaar altijd aan durven te 
spreken op hun handelen. Dit creëren we door 
elkaar feedback te (leren) geven in 
elke geleding van de organisatie 
(functioneringsgesprekken, 
teamvergaderingen, 
groepsobservaties ) 
Omdat wij werken met een vast team zorgt dit 
er voor dat medewerkers aan elkaar gewend 
zijn, wat het aanspreken op niet gepast gedrag 
makkelijker kan maken. 
Mocht er een pedagogisch medewerker alleen 
op de groep staan, kan het zijn dat een 
stagiaire/ achterwacht als extra paar ogen 
fungeert. 
Achterwachtregeling 
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder 
kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet hebben. Een achterwacht is een 
volwassen persoon die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en 
binnen ambulance aanrij tijd aanwezig kan zijn op locatie. Tijdens onze openingstijden 
hebben wij een achterwachtregeling getroffen. Dit houdt in dat op bovenstaande tijden, 
als de leidsters alleen op de groep aanwezig zijn, mensen op de lijst beschikbaar zijn in 
geval van nood. Dit wordt aangegeven in de app Bitcare met telefoon nummer. 
Hiervoor wordt meestal de reservepersoon ingezet. Dit houdt in dat deze persoon die dag 
niet ingezet is, maar wel “stand-by” staat voor als zich onverwacht problemen voordoen. 
Mocht om wat voor reden ook de reservepersoon niet kunnen werken; ten allen tijde zal 
geprobeerd worden om de vaste gezichten van de groep te laten starten en te laten 
sluiten. 



Open aanspreekcultuur 
Zoals in de maatregelen staat vermeld is er bij de Knuffelbeer een open aanspreek 
cultuur. Door het kleinschalige karakter van onze locatie is het contact persoonlijk en zijn 
er korte communicatielijnen. Op de Knuffelbeer hebben we een leidinggevende 
( Miranda Wuring ) die de medewerkers kan aanspreken op gedrag wat niet gepast is of 
niet passend bij het beleid van de Knuffelbeer. Ook medewerkers onderling spreken 
elkaar aan op niet passend gedrag. Er is een vast team op de groep, wat er voor zorgt 
dat men elkaar gemakkelijker aan kan spreken. Tevens draagt het werken met vaste 
team bij aan het opbouwen van een vertrouwensband met het kind. 
Mochten ouders op welke wijze dan ook signalen melden of afgeven dan wordt er ook 
volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zorgvuldig gehandeld. Een 
gesprek, waarin naar de ouders geluisterd wordt, is dan gebruikelijk. 

Klachten 
We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we 
ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met 
een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker 
om wie het gaat, of met de leidinggevende.  

Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Of heeft u juist een 
suggestie of wens die u wilt doorgeven? dat kan via mail : info@kdvdeknuffelbeer.nl. 
Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en 
behoefte heeft aan onafhankelijke en deskundige informatie en advies. Hiervoor kunt u 
terecht bij de geschillen commissie kinderopvang.  
https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ 

 
 
 
 
                                    Team de Knuffelbeer : Tanja, Esther , Miranda , Yvonne 


