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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het pedagogisch kader van kinderdagverblijf Djoy. Het pedagogisch kader geeft aan welke 
uitgangspunten en werkwijzen binnen ons kinderdagverblijf worden gehanteerd. Het plan beschrijft 
welke visie het kinderdagverblijf heeft op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en hoe deze visie 
binnen ons kinderdagverblijf in praktijk wordt gebracht. 
Ook wordt er in dit kader informatie gegeven over procedures en werkwijzen van organisatorische aard 
die worden gehanteerd. 
Het pedagogisch kader is bedoeld voor ouders en voor medewerkers van het kinderdagverblijf. Voor 
ouders is het van belang dat ze weten welke pedagogische uitgangspunten binnen het 
kinderdagverblijf worden gehanteerd en voor de pedagogisch medewerksters is het een duidelijk 
houvast. 
 

2. Wie zijn wij 

Kinderdagverblijf Djoy is een initiatief van Djuri van Buuren en Marianne Carstens om een  
kleinschalige, door de pedagogiek van Reggio Emilia geïnspireerde kinderopvang op te zetten. Djoy is 
opgezet vanuit de gedachte dat een kinderdagverblijf niet alleen veilige en verantwoorde opvang moet 
bieden, maar ook een uitdagende en prikkelende omgeving voor kinderen moet zijn. Kinderopvang 
Djoy richt zich op kinderen van 0-12 jaar. 
Om te beginnen is het uitgangspunt dat elk kind in staat moet worden gesteld om het beste van 
zichzelf te laten zien. De belangrijkste voorwaarde om bij Djoy te kunnen werken is de intentie om op 
deze manier naar kinderen te kijken. We werken vanuit een vaste structuur in een rijke omgeving als 
fundament onder de organisatie. Zonder structuur komt er in de praktijk (te) weinig terecht van onze 
ambities om verschillende activiteiten en (langlopende) projecten aan te bieden. 
Nog steeds werken we dagelijks aan het vaststellen en bijsturen van onze praktijk. Alleen zo slagen we 
er in om nieuwe mensen mee te nemen op onze reis. Daarnaast streven we er naar om zo veel 
mogelijk ontmoetingen te organiseren tussen pedagogisch medewerkers, ouders en pedagogen. In 
deze ontmoetingen plannen we ons aanbod en proberen we met elkaar nieuwe paden te betreden en 
grijpen we terug op de intenties van onze manier van werken. 
 
3. Pedagogische visie 

 
Kinderdagverblijf Djoy laat zich wat betreft haar visie op mens zijn, de ontwikkeling van kinderen en 
opvoeden, inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia. 
 
3.1. De herkomst van de pedagogiek van Reggio Emilia 

 
De pedagogiek van Reggio Emilia is afkomstig uit Italië. Reggio Emilia is een klein plaatsje in de streek 
Emilia Romagna in het noorden van Italië. Van oudsher was de streek Emilia Romagna een 
communistisch bolwerk. Tijdens de oogst vingen ouders elkaars kinderen op. 
Na de tweede wereldoorlog en de overheersing van het fascisme kraakten ouders een pand om daarin 
een school voor hun jonge kinderen te stichten, onafhankelijk van de kerk. De opbouw van de 
maatschappij moest beginnen bij het onderwijs aan kinderen. Het moest een school worden die hun 
kinderen zou leren om zelf kritisch na te denken. De oorlog had immers laten zien wat er gebeurt als je 
kinderen enkel opvoedt om te gehoorzamen. 
Om er een echte school van te maken werd de onderwijzer Loris Malaguzzi in de arm genomen. Hij 
verdiepte zich in vele pedagogische visies, maar vond niet een die helemaal aansloot op het onderwijs 
aan het jonge kind. 
Geïnspireerd door verschillende visies, zijn eigen ideeën en de praktijk ontwikkelde hij een eigen 
pedagogiek, de pedagogiek van Reggio Emilia. In deze pedagogiek ligt de nadruk op wat kinderen 
kunnen en zijn en niet op wat ze nog niet kunnen en zijn. Men vertrouwt er op dat kinderen alles in 
huis hebben om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit vertrouwen slaat over op de kinderen. 
 
3.2. Uitgangspunten van de pedagogiek van Reggio Emilia als onderdeel van onze visie 

 
In de pedagogiek van Reggio Emilia worden verschillen als een rijkdom gezien. Elk kind, 
ieder mens, moet zich in honderd talen kunnen (leren) uiten. Het is aan ons, de volwassenen, om de 
kinderen met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen door (samen met hen) te bewegen, 
kleien, knutselen, tekenen, zingen, lezen ….. en door goed naar hen te luisteren. Alleen dan kan elk 
kind het beste van zichzelf laten zien. 
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De pedagogiek van Reggio Emilia gaat ook uit van het competente kind, een kind dat alles in huis heeft 
om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit betekent niet dat het kind alles al kan, maar dat het alle 
instrumenten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. 
Dit kindbeeld staat dus recht tegenover het (door vele gehanteerde) beeld dat een kind zwak is en 
daarom bescherming nodig heeft. Kinderen zijn nieuwsgierig, willen graag leren en zich ontwikkelen, 
een kind wil niet onderwezen worden, maar worden uitgedaagd tot leren. 
Dit uitgangspunt geeft ons de opdracht om ervoor te zorgen dat elk kind competent kan zijn, kan 
ervaren wat hij zelf kan en wil. Dit houdt in dat we moeten zorgen dat kinderen waar mogelijk zelf 
kunnen eten, zichzelf kunnen aankleden, zelf naar buiten kunnen gaan, zelf hun handen kunnen 
wassen, zelf speelgoed of ander materiaal kunnen pakken en delen. 
Een ander belangrijk uitgangspunt van Reggio Emilia is respect. Om vanuit het kind te kunnen werken, 
moeten pedagogisch medewerkers oog hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het kind zich 
ontwikkelt en hem hierin respecteren. Om te weten waar het kind behoefte aan heeft en wat hij van 
ons vraagt, zullen we heel goed naar hem moeten kijken en luisteren. We proberen dit luisteren 
zichtbaar te maken door middel van (pedagogische) documentatie in de vorm van foto’s, videobeelden, 
dagelijks geschreven overdracht en het groepsdocument. 
Binnen kinderdagverblijf Djoy gaan we er vanuit dat iedereen, honderd verschillende manier heeft om 
te laten zien wat hij wil. Het is aan ons om naar de kinderen te luisteren in honderd talen. Alleen door 
te kijken naar een kind kunnen we hem leren kennen en zo begeleiden in zijn ontwikkeling. Naast het 
luisteren naar de honderd talen die het kind heeft om te laten zien wie hij is en wat hij kan, zien wij 
het als een uitdaging om het kind met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen. Dat wil zeggen 
dat wij er naar streven het kind te omringen met honderd verschillende soorten muziek, honderd 
verschillende creatieve materialen, honderd schatten, honderd speelmaterialen... 
 
3.3. Onze uitgangspunten als onderdeel van onze visie 

 
Bij het opvoeden van kinderen speelt het overbrengen van normen en waarden voortdurend een rol. 
Een kind moet leren dat niet alles kan en mag. Wij streven ernaar dat een kind bij ons leert dat het 
eigen normen en waarden heeft en dat een ander dat ook heeft. Ook streven wij ernaar dat onze 
kinderen elk levend wezen met het nodige respect behandelt. Om dit te bereiken bieden wij een 
omgeving waarin een kind kan leren omgaan met anderen. 
Een omgeving waarin een kind kan ontdekken waar grenzen liggen en aan welke regels het zich moet 
houden. Vanuit onze visie en de normen en waarden hebben we gezamenlijke uitgangspunten 
gevormd: 
 

Openheid 

We streven er naar om met iedereen (groot en klein) open en eerlijk om te gaan. 

We proberen openheid te creëren en te realiseren door gesprekjes aan te gaan met de kinderen, 
ouders en collega’s. Bij de overdracht is er bijvoorbeeld tijd voor een kopje koffie of thee en een rustig 
gesprekje, ook is dit een moment voor informatieuitwisseling.  
Er wordt in openheid duidelijk aangegeven waar de grenzen liggen, de kinderen worden hier op een 
transparante manier bewust van gemaakt. 
 

Vertrouwen 

Wij vertrouwen erop dat onze kinderen competent zijn en we geven ze de ruimte om zich 

op alle gebieden vrij te kunnen ontwikkelen. 

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar vinden we belangrijk. Wij willen de kinderen 
zelfvertrouwen meegeven, ze laten ervaren dat ze competent zijn. We willen de competentie van de 
kinderen bevorderen door ze te stimuleren en begeleiden ze in hun eigen handelen. 
Wanneer een kind hulp vraagt, kijken onze pedagogisch medewerker eerst of het kind eventueel 
samen met een ander kind zichzelf kan redden zonder hulp of begeleiding van de volwassene. Zo leren 
de kinderen op zichzelf te vertrouwen en zelf keuzes te maken. Vooral oudere kinderen hebben 
behoefte aan privacy, die gerespecteerd wordt door de begeleiding en andere kinderen. Het kan zo zijn 
dat oudere kinderen buiten het toezicht van volwassenen zich even terugtrekken, bijvoorbeeld in een 
tentje. Materialen waar de kinderen gebruik van mogen maken zijn op kindniveau bereikbaar en als de 
materialen niet bereikbaar zijn, kunnen de kinderen er om vragen. 
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Verbondenheid 

Wij werken actief aan verbondenheid en hebben veel aandacht voor vriendschappen, 

warmte en liefde. 

We vinden het belangrijk om ons verbonden te voelen met elkaar. Betrokken te zijn bij de kinderen, 
ouders en collega’s, bij jezelf en de omgeving. We willen kinderen, ouders en collega’s laten ervaren 
dat ze echt gezien worden door ze te betrekken bij het leven op ons kinderdagverblijf. Ieder individu 
heeft zijn eigen kwaliteiten welke we naar voren proberen te halen om de diversiteit van iedereen die 
we in huis hebben te laten zien. We hechten belang aan de vriendschappen en voorkeuren die ontstaan 
tussen kinderen, we nemen deze serieus. Bij het doorstromen naar een nieuwe groep proberen we 
zoveel mogelijk te kijken naar groepjes vrienden die doorstromen. 
 

Plezier en geluk 

Plezier hebben in wat je doet, het fijn, leuk en naar je zin hebben en je goed voelen. 

We streven ernaar dat mensen zich bij ons thuis kunnen voelen. Door het aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen hopen we op een hoog niveau van welbevinden. Als kinderen een 
hoog welbevinden hebben, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wanneer een kind niet lekker in zijn 
vel zit en geen plezier heeft in wat hij of zij doet, proberen we aan te sluiten bij de behoefte van het 
kind. Daarbij speelt zowel bij kinderen, ouders als collega’s het aangaan van nieuwe uitdagingen als 
het opdoen van positieve ervaringen een rol. Een sfeer van veiligheid en geborgenheid is namelijk 
voorwaarde voor het zich kunnen ontwikkelen en om de wereld te kunnen ontdekken. 
 
Respect 

Respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving, de ruimte krijgen om jezelf te zijn en anderen 

de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. 

Onze groepsleidsters hebben oog voor de eigen, unieke wijze waarmee een kind zich ontwikkelt en 
respecteren het kind hierin. Het gaat er bij ons niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar 
om wat een kind al wel is en al wel kan. Door op deze manier naar een kind te kijken voelt het zich 
gewaardeerd en gerespecteerd en groeit zijn zelfvertrouwen. Het begrip respect zorgt er ook voor dat 
ieder kind competent kan zijn en zich competent kan voelen. 
Natuurlijk zijn er een aantal basisregels, vanuit de gedachte respect voor jezelf, voor elkaar en je 
omgeving. Daarnaast mogen zij elkaar geen pijn doen, zoals niet slaan en schoppen, ruimen ze zelf het 
speelgoed op, niet op stoelen staan, etc. De oudere kinderen hebben zelf inspraak op de regels, deze 
worden aangepast in overleg met de kinderen. 
 

Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en de kinderen verantwoordelijkheid meegeven en zelf 

keuzes laten maken. 

Verantwoordelijk voelen voor jezelf en voor anderen, voor je omgeving en alles wat zich daar in 
bevindt. Dat betekent goed op jezelf, op anderen en op alles in je omgeving passen. Echter wanneer 
kinderen anderen of zichzelf beperken door grensoverschrijdend gedrag, accepteren we dit niet. We 
werken aan de vorming van gewoontes bij kinderen door zoveel mogelijk consequent te handelen en 
het kind positief te benaderen. Pedagogisch medewerkers zijn zich te allen tijde bewust van hun 
voorbeeldfunctie. 
 

Onderzoek 

De kinderen en jezelf nieuwsgierig maken om nieuwe dingen te leren. 

We willen kinderen de ruimte geven tot onderzoek en materialen en activiteiten aanbieden die 
onderzoek uitlokken. Hierdoor proberen we verwondering teweeg te brengen van waaruit kinderen 
kunnen leren. Ook vinden we het belangrijk dat binnen het dagritme de kinderen zelf de keuze hebben 
in de mogelijkheden die we bieden, dat ze zelf mogen kiezen waar en waarmee ze op onderzoek uit 
gaan. Dit gebeurt onder toezicht of begeleiding van de volwassenen. Daarbij vragen onze pedagogisch 
medewerkers zich continu af vanuit het oogpunt van veiligheid voor de betrokkenen: tot waar laten we 
de kinderen zelf onderzoeken en waar ligt de grens van begeleiding, wat kunnen de kinderen zelf en 
waar hebben ze begeleiding bij nodig. Door kinderen veelvuldig te observeren tijdens het spelen, maar 
ook tijdens bijvoorbeeld het eten, krijgen de pedagogisch medewerkers zicht op het 
ontwikkelingsniveau en het gedrag van elk individueel kind. 
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3.4 Voeding 

Het uitgangspunt van ons kinderdagverblijf is dat kinderen in de tijd dat ze op het 
kinderdagverblijf zijn gezond eten. Over wat gezond eten is zullen de meningen misschien 
verschillen. 
Gedurende de dag zijn er verschillende eetmomenten waarop vers fruit, cracker, rijstwafel, cracotte, 
soepstengel, yoghurt, rauwkost of rozijntjes aangeboden worden. De leidsters eten met de kinderen 
mee vanuit een voorbeeldfunctie en het pedagogisch beleid. 
Een gezonde voeding is van groot belang, daarom kiest Djoy voor voldoende variatie. De richtlijnen 
van het consultatiebureau en het voedingscentrum worden als leidraad voor het voedingsbeleid 
gebruikt.  
Er wordt minimaal gebruik gemaakt van toegevoegde suikers om zodoende de ouders de keus te laten 
hun kind(eren) te wennen aan suikers. Tevens wordt er aandacht besteed aan het gebruik van goede 
vetten en wordt er minimaal gebruik gemaakt van kleurstoffen en zout.  
Kinderdagverblijf Djoy houdt rekening met bijzondere voeding in geval van dieet, allergie, intolerantie 
of geloofsovertuiging, de ouders kunnen dit aan de pedagogisch medewerksters melden. Deze zal er 
zorgvuldig op toezien dat die kinderen alleen die dingen eten en drinken die ook echt mogen.  
Er wordt geen honing gebruikt, dit in verband met een bacterie in de honing waar met name baby’s 
vatbaar voor kunnen zijn. 
In de meeste gevallen kan de organisatie voorzien in de behoefte aan bijzondere voeding, 
uitgezonderd flesvoeding. In het geval dat de organisatie niet kan voorzien in de behoefte aan 
bijzondere voeding zal er overleg gepleegd worden met de desbetreffende ouder(s) over de aanschaf 
en de vergoeding.  
Wensen en ideeën van ouders zijn altijd welkom. Indien mogelijk en wenselijk zullen de ideeën 
opgenomen worden in het geldende voedingsbeleid van kinderdagverblijf Djoy.  
 

Baby’s  

Baby’s hebben veelal een vast voedingsschema. Kinderdagverblijf Djoy streeft er naar de voeding en 
voedingsgewoontes van thuis zoveel mogelijk en indien haalbaar door te laten lopen op het 
kinderdagverblijf. Dit houdt in dat op de groep de voedingstijden en gewoontes van het kind, in 
overleg met de ouder(s), gevolgd zullen worden.  
Voor flesvoeding wordt er gebruik gemaakt van: Nutrilon Standaard, Nutrilon H.A., Nutrilon Forte en 
Nutrilon Omneo. De spenen en flessen zijn eigendom van het kinderdagverblijf en worden na elk 
gebruik uitgekookt. 
Het klaar maken van de flesvoeding of afgekolfde voeding gebeurt hygiënisch, zo hebben de leidsters 
gewassen handen en een schoon werkoppervlak. 
Als een baby speciale voeding nodig heeft dan verzoekt de organisatie (gezien de houdbaarheid en de 
kosten) de ouders zelf voor voeding te zorgen.  
Het is mogelijk om afgekolfde moedermelk mee te geven. Deze zal in de koeling bewaard worden en 
het flesje zal in de flessenwarmer gewarmd worden. Het is ook mogelijk dat moeder langskomt om het 
kind zelf aan de borst te voeden.  
In overleg met de ouder(s) zal op het moment dat het kind er aan toe is de voeding van het kind 
uitgebreid worden met een fruithapje en/of groentehapje. Voor deze voeding wordt verse groente 
en/of fruit gebruikt en bij hoge uitzondering babyvoeding uit een potje.  
De overstap naar vaste voeding gaat geleidelijk en in overleg met de ouders.  
Vanaf een jaar streeft de organisatie er naar de kinderen mee te laten eten in het dagschema. 
 
Peuters   

Kinderen ouder dan een jaar volgen de dagindeling van het kinderdagverblijf. In de dagindeling zijn 
vier vaste eet- en drinkmomenten opgenomen.  
Om 9.30 uur, 15.15 uur en 17.30 uur wordt er bijvoorbeeld een cracker, soepstengel, cracotte, 
rijstwafel, sultana, fruit, yoghurt of groente zoals tomaat, worteltjes of komkommer gegeten. Bij elke 
maaltijd wordt er gedronken, bijvoorbeeld appelsap, diksap, vruchtensap, melk, thee, water of 
bouillon. Rond half 12 is het tijd voor de warme maaltijd. De pedagogisch medewerksters houden bij 
wat en hoeveel een kind eet.  
 
Warme maaltijd:  

Rond half 12 wordt de warme maaltijd gezamenlijk gegeten in de gezellige eetkeuken. Dit doen wij om 
van de eetsituatie een gezellige en overzichtelijke activiteit te maken en om te voorkomen dat er 
etensresten in de lokalen terecht komen. Alle kinderen worden aan tafel gezet en de baby’s die in een 
babystoeltje kunnen zitten worden om de tafel neergezet zodat ze zoveel mogelijk van de sfeer kunnen 
mee genieten. Voordat we beginnen met de maaltijd wordt er een liedje gezongen. De kinderen krijgen 
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een warme maaltijd en we leren de kinderen zelf te eten met een vorkje. De leidsters eten zelf ook 
mee als voorbeeldfunctie, vanwege het pedagogisch beleid en natuurlijk voor de gezelligheid. De 
kinderen krijgen tijdens deze maaltijd water te drinken.  
Bij de warme maaltijden wordt er op gelet dat er uit alle vakken van de maaltijdschijf iets wordt 
gegeten. Dus vetten, koolhydraten, eiwitten, vitamines en mineralen.  
Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van producten die natuurlijke suikers bevatten en zo min 
mogelijk van producten die toegevoegde suikers en vetten bevatten.  
Er wordt geen zout toegevoegd en geen scherpe kruiden. Bij de bereiding en het inkopen van het vlees 
wordt rekening gehouden met de gewoontes en geloofsovertuiging van kinderen en pedagogisch 
medewerksters. In principe wordt er alleen kip, kalkoen, rundvlees of vis gegeten. 
 

Beleg:  

De crackers, rijstwafels of cracottes worden belegd met smeerkaas, appelstroop of zonnefruit.  
 
Drinken:  

Er wordt gekozen voor dranken die geen of zo min mogelijk toegevoegde suikers bevatten. Er wordt 
afgewisseld tussen melkproducten, vruchtensappen, diksap, thee, water en bouillon. 
 

Feesten:  

Wanneer er een feest gevierd wordt, heeft het eten vaak een centrale rol, bijvoorbeeld tijdens de 
viering van Sinterklaas, Kerstmis of Pasen. Er wordt dan vaak gekozen voor eten dat bij het feest 
hoort. Daarnaast is er dan ruimte voor andere lekkernijen die bij deze feesten passen. Het 
voedingsbeleid zal in deze gevallen minder strikt gevolgd worden. 
Maximaal 1 maal per maand, inclusief de ‘reguliere feesten’, maar met uitzondering van de 
decembermaand, mag een afwijkende maaltijd worden aangeboden.  
 

Traktaties:  

Kinderdagverblijf Djoy geeft de voorkeur aan een gezonde traktatie. De organisatie verzoekt geen 
snoepgoed en/of chips te trakteren. Als dit wel gebeurt zullen wij de traktatie via de vakjes van de 
getrakteerde kinderen mee naar huis geven. Voor ideeën voor een gezonde traktatie kunnen ouders 
terecht bij de groepsleiding. Uiteraard kan er wel op beschuit met muisjes getrakteerd worden bij de 
geboorte van een broertje of zusje.  
Enkele voorbeelden geven van verantwoorde traktaties: 
- Popcorn 
- Kinderkoekjes 
- Krentenbolletjes 
- Komkommer/tomaatjes/wortel 
- Rozijntjes 
- Soepstengel 
- Zoute krakelingen 
- Fruit 
Aan al deze traktaties kunt u natuurlijk een leuke creatieve draai geven. Zo kunt u een ketting maken 
van de zoute krakelingen, kunt u de popcorn in mooie puntzakjes geven enz. enz. Op internet vindt u 
voldoende ideeën voor een leuke traktatie. 
 

Voedingsschema 

Het kinderdagverblijf heeft een vast voedingsschema dat wekelijks rouleert. Het voordeel hiervan is 
dat kinderen die op een vaste dag komen niet altijd hetzelfde aangeboden krijgen.  
 
3.5 Globale dagindeling 

In ons dagelijks handelen, laten we ons zo veel mogelijk leiden door de individuele wensen en 
behoeften van de kinderen. Op de babygroep volgen we het dagritme van thuis. Per groep wisselt het 
dagritme dus sterk, maar in ons dagritme zijn de volgende vaste momenten te onderscheiden: 
 

7.30 en 9.00 uur:  

De kinderen komen binnen en er is  tijd voor de overdracht van uw kindje(s) naar de leidsters van de 
groep.  
 

9.30 uur:  

Het is het tijd voor fruit, voor de babygroep een fruithapje kijkend naar de leeftijd en voor de peuters 
stukjes gevarieerd fruit. Ook een gezellige fruit bowl kan aanbod komen of een fruitketting of iets 
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dergelijks om het de kinderen zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. Dit fruitmoment gebeurt op de 
groep zelf. 
 

10.00 uur:  

Tijd voor een verschoonronde  van de luiers en het naar het toilet begeleiden van de grotere kinderen. 
Voor sommige kleintjes is het nu juist tijd om naar bed te gaan. Zo zie je dat er  verschillende ritmes 
ontstaan binnen de groepen. 
 

10.00-11.15 uur:  

Nu hebben de kinderen de ruimte om zichzelf te ontplooien en de wereld te ontdekken. We proberen 
zoveel mogelijk uitdaging te geven aan het kind. Gericht zullen wij kijken waar het kind mee bezig is 
en dit stimuleren. Er is ruimte om met verf aan de gang te gaan, met blokken torens te bouwen, te 
gaan wandelen, het sport & spellokaal eens te ontdekken en daar creatief bezig te zijn. Onder andere 
verschillende spellen, maar ook kijken wat het kind doet met speelkussens die je neerzet, de goals, de 
ballen, de matten etc. Genoeg te beleven. Ook in de tuin kunnen de kinderen voelen hoe het gras 
aanvoelt, het zand van de zandbak, of bijvoorbeeld lekker fietsen.  
 

11.15-11.30 uur:  

Ook opruimen hoort erbij, gezamenlijk met de kinderen zullen we zorgen dat alles weer netjes 
opgeruimd is en zijn we klaar om aan tafel te kunnen gaan. 
 

11.30 uur:  

We gaan gezamenlijk met de baby- en de peutergroep aan tafel in de eetkeuken en zullen wij genieten 
van de warme maaltijd die elke dag verschillend zal zijn. Dit kan pasta zijn, maar ook boontjes, 
aardappeltjes of puree, stamppot, rijst, pastinaak of broccoli, kip, rundvlees of vis. We eten zoveel 
mogelijk gevarieerd maar bieden onze kinderen geen varkensvlees aan. Alle maaltijden zijn speciaal 
bereid voor kinderen, dit betekent dat er geen zout aan toegevoegd is en er zo min mogelijk geur, 
kleur en smaakstoffen in verwerkt zijn. Vanzelfsprekend houden we altijd rekening met allergieën.  
Voordat we zullen beginnen met eten zingen wij altijd het vaste lied: 
Aardappels groente en wat vlees, 
ja dat kun je eten, 
stop het nu maar in je mond, 
eten is gezond, 
eet smakelijk allemaal! 
 

Rond 12.00 uur:  

We zijn klaar met eten en gaan van tafel. Omdat de kinderen nog een lage spanningsboog hebben 
houden we het tafel moment zo kort mogelijk. Alle kinderen en leidsters keren terug naar hun eigen 
groep. Het is weer tijd voor een verschoonronde, er worden tandjes en toetjes gepoetst en de kinderen 
die gaan slapen zoals bij de peutergroep worden op bed gelegd. 
 

12.30-15.00 uur:  

De meeste kinderen liggen nu te slapen, en de kinderen die wakker zijn zullen wij uitdagen tot spel, 
wandelen, ontwikkelen, knutselen en vrije ontdekking of we lezen lekker een boekje. De leidsters 
hebben om de beurt nu ook hun pauze. 
 

15.15 uur:   

Nu zijn de meeste kinderen weer wakker en  zullen wij aan tafel gaan voor wat drinken en een 
tussendoortje. Er zijn verschillende variaties per keer en per dag zodat er genoeg afwisseling is. Dit 
wordt aangegeven door middel van een schema zodat iedereen hetzelfde eet en drinkt maar nooit op 
een vaste dag.  
 

15.30-16.30 uur:  

Nu is er gelegenheid om te kiezen voor een gerichte activiteit, maar ook kringspelletjes, en vrij spel, 
knutselen, verven, plakken, kruipen, gym of buiten spelen kan hier plaatsvinden. 
 

16.30 uur:  

Weer een verschoonronde, een vaste handeling om te kijken of er nog schone luiers nodig zijn, of het 
stimuleren om zelf te gaan plassen, zodat de kinderen schoon weer mee naar huis kunnen. Voor de 
kinderen die bezig zijn met zindelijkheid dit te weer te stimuleren. 
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16.30-18.30 uur:   

Met de kinderen die er nog zijn kijken waar de kinderen behoefte aan hebben, boekje lezen wanneer ze 
moe worden na een lange dag, of juist nog even alle energie er uit fietsen in de tuin. Wanneer de 
kinderen worden opgehaald maken we uitgebreid tijd voor de overdracht naar de ouders. 
 

17.30 uur:  

Laatste eet en drink moment voordat de kinderen weer naar huis gaan. 
 
Buiten de vaste verschoonrondes wordt er tussendoor vanzelfsprekend ook verschoond als hier eerder 
behoefte aan is. 
 
3.6 Activiteiten en uitstapjes 

 
Kinderen zijn een gedeelte van de dag/week aanwezig in het kinderdagverblijf. Naast de verzorgende 
taak ligt er ook een opvoedende taak voor het kinderdagverblijf. Kinderen worden door onze 
pedagogisch medewerkers in hun ontwikkeling gestimuleerd. Aan de hand van activiteiten en 
uitstapjes komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. 
Ook werken we zo nu en dan aan projecten. Deze ontstaan naar aanleiding van een vraag, een 
gedachte of een gebeurtenis van een kind of een groepje kinderen. Een project start als een groepje 
kinderen geboeid raakt door een onderwerp en eindigt als de interesse van de kinderen ophoudt. Waar 
het project heen gaat is van tevoren niet te bepalen. In dialoog met de kinderen ontspint het project 
zich. Al deze activiteiten stimuleren verschillende facetten binnen de ontwikkeling. De sociale 
ontwikkeling wordt daarbij vooral gestimuleerd door kinderen te leren samen te spelen en ook samen 
te delen.  
Voor het voorbereiden van externe activiteiten en uitstapjes kan gebruik worden gemaakt van het 
protocol activiteiten organiseren. Bij uitstapjes is te allen tijde een achterwacht aanwezig. De 
pedagogisch medewerker neemt altijd een mobiele telefoon mee en een lijst met telefoonnummers. 
Waar nodig zetten wij extra begeleiding in bij activiteiten, deze kan bestaan uit ouders, stagiaires en/of 
professionals van de organisatie waar we op dat moment mee samenwerken (bijvoorbeeld CIOS-
studenten als we een sport activiteit aanbieden). De hierbij aanwezige (bevoegde) pedagogisch 
medewerker is verantwoordelijk. 
 
3.7 Personeel 

 
Ons team is een mix van talenten. Door onder andere met een kunstenaar en een pedagoog te werken 
proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de (ontwikkelings-)behoeften van onze kinderen. Ieder 
van ons is getraind in het kijken en luisteren naar kinderen. Wat hebben ze nodig, wat vragen ze van 
ons, wanneer moet ik ingrijpen, hoe lang kan ik dit laten gaan? Deze vragen staan centraal in onze 
werkwijze. 
Om kwaliteit en continuïteit binnen Djoy te kunnen garanderen wordt er gewerkt met gediplomeerde 
pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Personeel 
wordt gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang. Er zijn functie- en taakomschrijvingen van de 
diverse functies vastgelegd. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een SPW 3 
MBO-diploma. 
Naast de gediplomeerde pedagogisch medewerkers bieden wij stagiaires de mogelijkheid om de 
passende werkervaring op te doen. Wij hebben stageplaatsen beschikbaar op verschillende niveaus 
van MBO-2 tot HBO. Stagiaires zijn boventallig en werken altijd onder toezicht/verantwoordelijkheid 
van de aanwezige Pedagogisch Medewerkers. 
Alle personeel van kinderdagverblijf Djoy hanteren het Algemeen Beschaafd Nederlands als voertaal.  
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4. Praktische zaken 

 
4.1 Stamgroepen en achterwacht 

 
We werken met vaste horizontale stamgroepen. In de groep 0-2 jaar worden per dag maximaal 14 
kinderen opgevangen, in de groep 2-4 jaar maximaal 16 kinderen. 
Bij dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk 
aanwezige kinderen ten minste: 

• 1 beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot 1 jaar 
• 1 beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar 
• 1 beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar 
• 1 beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar 

Dit betekent voor ons dat wij bij een volledige groepsgrootte per groep 3 beroepskrachten inzetten. 
Voor de groep 0-2 jaar geldt dan ook een maximum van 7 kinderen in de leeftijd 0-1 jaar. 
Naast het gebruik van de eigen stamgroepsruimte, maken de kinderen ook gebruik van diverse andere 
ruimtes waar activiteiten kunnen worden geboden zoals bijvoorbeeld het atelier, de centrale speelhal of 
het sport- en spellokaal. Het zal dus regelmatig voorkomen dat kinderen in een andere ruimte spelen 
dan op de stamgroep. Waar nodig kunnen kinderen op een andere groep gebracht of gehaald worden, 
dit in het geval van samenvoegen van groepen. 
Het streven is dat er te allen tijde meerdere pedagogisch medewerkers in het pand/op locatie aanwezig 
zijn. Ook tijdens de pauzes worden pedagogisch medewerkers afgewisseld zodat altijd voldoende 
personen aanwezig zijn. Zij functioneren als achterwacht voor hun collega in verband met mogelijke 
calamiteiten. 
 
4.2 Plaatsing 

 
Kinderdagverblijf Djoy biedt vele vormen van opvang aan. Zo bieden wij hele dagopvang aan maar 
kunt u ook kiezen voor een dagdeel. Wij bieden flexibele opvang aan voor ouders met een wisselend 
werkrooster en ook incidentele opvang voor niet-vaste klanten (denk hierbij aan het ziek worden van 
de eigen oppas, familie- of gezinsomstandigheden zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname). Ouders 
kunnen hun kind telefonisch of via onze website aanmelden en via het inschrijfformulier bij ons 
inschrijven. Kinderdagverblijf Djoy werkt aan de hand van een plaatsingsbeleid, op basis van dit beleid 
werken we eenduidig bij het plaatsen van kinderen. 
Wanneer een kind geplaatst wordt, maken we een afspraak voor het intakegesprek en de 
wenprocedure. Ruilen van dagen is toegestaan wanneer de groepssamenstelling dit toelaat. 
Indien gewenst kunt u gebruik maken van extra (halve)dagen opvang, mits de groepssamenstelling dit 
toelaat. 
Bij inschrijving betalen de ouders een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten. Tevens is dit een 
tegemoetkoming voor de kosten die wij maken voor de uitgebreide intake en de wenperiode. Met het 
oog op personeelsinzet en planning zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn van 2 maanden te 
hanteren. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk; de opzegtermijn gaat in vanaf de ontvangstdatum van 
het schrijven.  
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4.3 Oudercontacten/informatieverstrekking 

 
Onze visie is dat de gehanteerde normen, waarden en regels in beide situaties zoveel mogelijk overeen 
moeten stemmen om de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden in elk van de twee situaties. Dit 
kan volgens ons alleen als er een overeenstemming is tussen het kinderdagverblijf en de thuissituatie. 
Dit kan worden bewerkstelligd als er een goede communicatie is tussen ouders en pedagogisch 
medewerkers. Communicatie naar ouders gaat via de volgende manieren. 
 

Rondleiding op het kinderdagverblijf 

Elke plaatsing start met een rondleiding op het kinderdagverblijf. Als het kindje al geboren is 
stimuleren wij ouders om hem of haar mee te nemen om alvast de sfeer te proeven en te zien hoe hun 
kindje reageert. Tijdens deze eerste kennismaking krijgen de ouders inhoudelijke informatie over het 
kinderdagverblijf en ontvangen de ouders een informatiebrochure. 
 

Intakegesprek 

Tijdens de rondleiding vindt het intakegesprek plaats. Tijdens deze intake staat het kind centraal. Wie 
is hij/zij, wat vindt hij/zij fijn en wat niet. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor praktische vragen van 
de ouders, ook krijgen de ouders tijdens het intakegesprek een informatiepakketje met diverse 
praktische informatie.  
 

Wendag 

Ouders worden in de gelegenheid gesteld om hun kind, voordat hij/zij definitief bij ons start, een 
ochtend of middag in de groep mee te laten draaien. Zo kunnen kinderen langzaam wennen aan het 
reilen en zeilen in ons kinderdagverblijf en kunnen ze kennismaken met de pedagogisch pedewerksters 
en de andere kinderen in de groep. Voor ouders is deze wendag ook belangrijk om alvast een keer 
afscheid genomen te hebben. 
 

De eerste dag 

Wanneer kinderen na een wendag voor het eerst ons dagverblijf bezoeken vragen wij de ouders 
ruimschoots de tijd te nemen om hun kind te brengen. De pedagogisch pedewerkster informeert dan 
naar alle belangrijke zaken die het kinderdagverblijf moet weten, (bijvoorbeeld heeft het kindje een 
allergie of heeft hij of zij moeite met in slaap komen). Deze zaken worden vastgelegd in het 
kinddossier op de groep van het kind, zodat alle pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte zijn.  
 
Ruilen 

In de regel is het mogelijk om dagen te ruilen mits de groepssamenstelling dit toelaat. Dagen die 
geruild kunnen worden zijn de dagen waarop een kind het kinderdagverblijf niet kan bezoeken in 
verband met ziekte of bijvoorbeeld in verband met een afspraak bij het consultatiebureau. 
Vakantiedagen vallen niet onder de dagen die geruild kunnen worden. 
 
De Meldcode en het protocol Kindermishandeling 

Het welbevinden van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen om deze binnen de 
opvang zo groot mogelijk te houden maar wij vinden het belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft 
en zich prettig voelt, bij ons, op school, thuis en elders. De signalen die het kind hierop afgeeft nemen 
we altijd serieus. Ook als het kind aan ons laat merken dat het wat minder gaat.  
Onder kindermishandeling verstaan we lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, 
psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd 
geweld. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich te houden aan de meldcode en het protocol 
kindermishandeling. De meldcode omvat een stappenplan over hoe wij handelen bij: 

- Een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling 
- Een vermoeden van misbruik door een beroepskracht 
- Seksueel overschrijdend gedrag door een medewerkster of kinderen onderling 
- Een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerde kwesties. 

Bij een vermoeden van kindermishandeling zullen wij dit allereerst bespreekbaar (proberen te) maken 
met de ouders. Ook zullen wij dit vermoeden onderzoeken. Wanneer wij op basis van ons onderzoek 
een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling blijven houden kan dit leiden tot een 
melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Daarnaast zullen wij een signalering 
afgeven binnen de Verwijsindex. De Verwijsindex brengt de beroepskrachten uit verschillende 
organisaties die met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact als zij beiden risico’s 
signaleren met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een kind. Op deze manier kan er een 
gezamelijke aanpak van de problematiek van het kind en het gezin gevormd worden. Ook het signaal 
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wat afgegeven wordt binnen deze index wordt met de ouder besproken. De protocollen staan ter 
inzage in de groepen, bij de directie en u kunt deze downloaden op onze website. 
 
Contactschriftjes 

Wanneer ouders dat willen, is er de mogelijkheid om te communiceren via een contactschriftje. Het 
contactschriftje heeft als doel om informatie over te dragen. Informatie van de pedagogisch 
medewerkers aan de ouders en andersom. Het schriftje is vooral bedoeld voor de overdracht met 
betrekking tot voeding en slapen en word veelal alleen in de babygroep of bij bijzondere problemen 
gebruikt. Veel van deze informatie zal overigens bij het halen en brengen ook mondeling worden 
gegeven. 
 

Kindvolgsysteem 

De groei en ontwikkeling van kinderen in de eerste 4 jaar gaat erg hard. Van alleen liggen naar kruipen 
en van kruipen tot lopen. Van brabbelen naar woordjes tot het maken van hele zinnen. U begrijpt er 
gebeurt een heleboel. 
Om hierin een  goede begeleiding en zorg  te geven werken wij met een kindvolgsysteem. 
We houden dit bij in het kinddossier dat altijd op de groep aanwezig is op de dagen dat u kind bij ons 
aanwezig is en dit kunt u vrij inzien. Deze observatie word door een vaste pedagogisch medewerkster 
van uw kind bijgehouden. 
 

Haal- en brengcontacten 

Als kinderen worden gebracht en gehaald is er tijd om even met de pedagogisch medewerkers te 
praten en aan te geven wat voor de dag belangrijk is. Voor pedagogisch medewerkers is het goed te 
weten wat er in het leven van het kindje allemaal speelt, zodat ze daar op in kunnen spelen. Andersom 
is het voor ouders belangrijk om te horen hoe het met hun kindje gaat op het kinderdagverblijf. 
Bijzonderheden die zijn voorgevallen op het kinderdagverblijf worden daarom altijd besproken met de 
ouders. Op elke groep wordt gewerkt met dagverslagen, ouders kunnen hierop teruglezen wat er die 
dag op de groep gebeurt is.  
Als het kind door iemand anders wordt gehaald dient de ouder dit van tevoren door te geven aan de 
pedagogisch medewerkers. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven. 
Ook niet aan opa of oma wanneer wij niet op de hoogte zijn dat hij/zij het kind ophaalt. 
 

Oudergesprekken 

Wij houden geen vaste jaarlijkse 10-minutengesprekjes. Wij zijn van mening dat wanneer er iets 
besproken moet worden dit meteen dient te gebeuren (en niet pas over 3 maanden op het vaste 10-
minuten avondje). Ook vinden wij dat wanneer er buiten de overdrachtsgesprekken iets besproken 
moet worden je vaak niet genoeg hebt aan 10 minuten en wij graag tijd maken voor de ouders. 
Ouders kunnen ook altijd een gesprek aan vragen met een pedagogisch medewerkster of de directie.  
 

Oudernieuwsbrief 

Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit voor ouders. Hierin staat informatie over het reilen en zeilen 
het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, de groepen, de kinderen, de leiding evenals 
mededelingen van organisatorische aard en wijzigingen op beleidsniveau. 
 

4.4 Publicatie van beeldmateriaal 

 
Tijdens het intakegesprek vragen wij ouders om toestemming voor het gebruik van foto- en 
filmmateriaal van hun kinderen. Wanneer ouders er bezwaar tegen hebben dat beeldmateriaal van het 
kind wordt gebruikt (op de website of om in het pand op te hangen) kunnen zij dit aangeven op een 
formulier. Vanzelfsprekend gebruiken wij nooit beelden die het kind of zijn/haar ouders schade kunnen 
berokkenen. Onze ervaring is juist dat ouders zeer trots zijn om hun kind op de website te zien staan. 
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5. Ontwikkeling 

 

Kinderdagverblijf DJOY heeft alle aandacht voor de sociale en persoonlijke competentie van uw kind. 
Hier krijgen kinderen de ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen en op hun eigen manier 
competent te zijn. Bij ons ligt de nadruk op wat een kind kan en bezighoudt. Onze pedagogisch 
medewerkers zijn dan ook voortdurend aan het kijken en het luisteren naar de kinderen en houden zo 
hun ontwikkeling goed in de gaten. 
De ontwikkeling van de kinderen wordt bij ons uitgebreid bijgehouden. Kinderen mogen bij ons in 
principe alles zelf proberen, mits de veiligheid van zichzelf, van een ander en van de omgeving te 
waarborgen is. Verder worden de kinderen bij ons zoveel mogelijk in hun interesses gestimuleerd. 
 

5.1 Persoonlijke competentie 

 

Kinderen kunnen op veel manieren competent zijn: 
- Competent om zelfstandig naar buiten te gaan (mits op afgebakende terreinen) 
- Competent om naar elkaar te kijken en van elkaar te leren 
- Competent om spullen te pakken, te gebruiken en op te ruimen 
Het kind ontwikkelt bij ons op veel verschillende manieren zijn persoonlijke competenties. 
Kinderen vormen zelf, actief en creatief, in wisselwerking met anderen en de wereld om hen heen, een 
eigen identiteit. Dit is op zichzelf een heel proces. Hoewel kinderen vele mogelijkheden in zich dragen, 
betekent dit niet dat het proces vanzelf gaat. Dit proces is afhankelijk van de mogelijkheden die 
volwassenen kinderen bieden, om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. 
Onze begeleiding probeert daar waar mogelijk voldoende ruimte te bieden aan een kind, zodat het 
zichzelf en de wereld om hem heen kan ontdekken en zich hiermee in zijn eigen tempo kan 
ontwikkelen. Voldoende ruimte bieden betekent ten eerste heel goed kijken en luisteren naar kinderen 
en vervolgens aanbieden wat een kind aangeeft nodig te hebben, het kind zelf laten doen wat het 
aangeeft zelf te kunnen doen, het kind begeleiden waar het aangeeft begeleiding/hulp nodig te 
hebben. 
Een belangrijk uitgangspunt dat wij hanteren in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, is het 
begrip respect. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor de eigen, unieke wijze waar een kind 
zich ontwikkelt en respecteren hem hierin. 
Het gaat er bij ons niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat een kind al wel is en 
al wel kan! Door op deze manier naar een kind te kijken voelt het zich gewaardeerd en gerespecteerd 
en groeit zijn zelfvertrouwen. Het begrip respect zorgt er ook voor dat ieder kind competent kan zijn 
en zich competent kan voelen. 
 
5.2 Sociale competentie 

 
De vorming van de identiteit en de ervaringen die een kind opdoet, komt tot stand in wisselwerking 
met het leefmilieu, dit betekent dat een kind zich ontwikkelt in de omgeving waarin het kind leeft. 
 

Kinderen leren van elkaar 

Wij gaan ervan uit dat kinderen het meeste leren van de ervaringen die ze opdoen met betrekking tot 
zichzelf en andere kinderen. Juist de verschillen tussen kinderen zijn van belang voor de ontwikkeling 
van ieder kind. Kinderen kunnen ontzettend veel van elkaar leren, doordat ze naar elkaar kijken, naar 
elkaar luisteren, elkaar stimuleren en motiveren. Onbewust voeden kinderen elkaar op. 
 

Kinderen leren van volwassenen 

Naast het leren van andere kinderen, leren kinderen ook van volwassenen. 
Onze begeleiding treedt op als zogenaamde onderzoekers en als begeleiding in plaats van als leiding. 
Dit betekent dat de begeleiding als het ware naast (en vaak ook achter) het kind staan en samen met 
het kind bekijkt wat hij nodig heeft. Onze begeleiding vormt dus niet het middelpunt, maar scheppen 
de voorwaarden. Het kind geeft bij ons voornamelijk zelf richting aan zijn ontdekkingstocht en wordt 
hierin gevolgd en gestimuleerd door de begeleiding. 
 

Kinderen leren van de omgeving 

Ten slotte zijn wij van mening dat kinderen leren van de omgeving waarin zij zich bevinden. 
Met omgeving bedoelen we in dit geval de geboden ruimten, hoeken en materialen, die een eigen 
lerende en opvoedkundige betekenis hebben. 
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Binnen Kinderdagverblijf Djoy wordt veel aandacht besteed aan de omgeving. Om kinderen de wereld 
te laten ontdekken moet er wel iets te ontdekken zijn, daarom hebben we de ruimtes bewust ingericht 
naar behoeften van kinderen. 
Verder proberen wij onze ruimte zoveel mogelijk te versieren met allerlei kunstwerken, 
kindertekeningen en foto’s van kinderen, zodat in een oogopslag te zien is wie er in deze ruimte leven 
en wat de kinderen bezig houdt. Om de omgeving voor de kinderen uitdagend te houden, kunnen 
regelmatig materialen veranderd, vervangen of gewisseld worden. Hier betrekken we de kinderen bij, 
wij geven hun initiatieven de ruimte. Wij zoeken de ruimte ook op, door regelmatig met de kinderen op 
stap te gaan. 
 
5.3 Het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden in de ontwikkeling van kinderen 

 
Kinderen maken de eerste vier jaren een grote ontwikkeling door. Van pasgeborene die volledig 
afhankelijk is van zijn verzorgers tot een peuter van vier die zelf zijn kleren kan aantrekken, kan 
vertellen wat hij heeft meegemaakt en samen met anderen kan spelen. Dit wil niet zeggen dat elk kind 
op dezelfde wijze deze ontwikkeling doormaakt. Ieder kind is uniek en volgt zijn eigen ontwikkeling. Zo 
praat het ene kind met anderhalf en het volgende kind pas maanden later. Toch is het goed stil te 
staan bij hoe in het algemeen de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 4 zich voltrekt. Er zijn 
verschillende fasen te onderscheiden in de ontwikkeling van kinderen. 
De pedagogisch medewerkers houden met hun zorg en de activiteiten die ze met de kinderen doen 
rekening met de fase waarin het kind zit. Ze stemmen hun pedagogisch handelen af op het individuele 
kind. Er zijn verschillende ontwikkelingsgebieden te onderscheiden. Binnen deze gebieden kunnen 
verschillende aandachtpunten geformuleerd worden. Onze pedagogisch medewerkers kunnen zo 
binnen de verschillende gebieden kinderen stimuleren en eventuele problemen signaleren. 
De ontwikkelingsgebieden zijn: motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, verstandelijke 
ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, identiteitsontwikkeling en ontwikkeling 
van de creativiteit. 
 

5.4 De motorische ontwikkeling 

 
De motorische ontwikkeling is belangrijk voor het verkrijgen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. 
Een kind moet als het ware groeien in het eigen lichaam en een gevoel voor balans en evenwicht 
kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt als kinderen voldoende ruimte krijgen voor motorisch spel. Ook het 
ruimtelijk inzicht wordt hierdoor vergroot. 
Dit zijn belangrijke basiselementen voor de verstandelijke ontwikkeling. De motorische ontwikkeling 
maakt het mogelijk alle vormen van menselijke activiteiten in spelvorm na te bootsen en zich zo eigen 
te maken. 
De steeds groter wordende lichaamsbeheersing van zitten, kruipen, staan, lopen en klimmen is in 
eerste plaatst niet het resultaat van veel oefenen, maar van rijping. Het heeft geen zin om een kind 
van drie maanden op de voetjes te zetten met de hoop dat hij of zij daardoor eerder zal leren lopen. 
Wel is het belangrijk om als kinderen kruipen, zitten en lopen de verfijning van de lichaamsbeheersing 
te stimuleren. Ook hier geldt dat elk kind een eigen, unieke ontwikkeling doormaakt. Allerhande 
speelgoed, spelletjes en creatieve activiteiten dragen er aan bij dat een kind zich kan ontwikkelen in 
zowel de grove als de fijne motoriek. 
Bij kinderen in onze babygroep zijn de volgende aspecten binnen de fijne en grove motoriek 
aandachtspunten: 
 

Fijne motoriek: grijpen van voorwerpen; vasthouden van een fles; oprapen van voorwerpen als een 
beker, een blokje, een bal etc. 
 

Grove motoriek: het hoofd optillen als het kind op de buik ligt, van de rug naar de zij draaien, zitten 
met of zonder ondersteuning, zich optrekken, op handen en voeten kruipen, etc. Kinderen in de 
dreumes/peutergroep ontwikkelen zich verder. Bij de fijne motoriek komen zaken als, puzzelen, 
tekenen, knippen, scheuren, plakken, brood smeren, aankleden, enz. aan de orde. De grove motoriek 
kenmerkt zich door klimmen, klauteren, springen, hinkelen, etc. Wij vinden het stimuleren van dit 
soort activiteiten van wezenlijk belang. 
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5.5 De zintuiglijke ontwikkeling 

 
Bij een pasgeboren baby werken de zintuigen meteen. Ze kunnen horen, zien, ruiken, proeven en 
voelen. Maar de zintuigzenuwen zijn nog niet volkomen gerijpt, waardoor niet alles wordt opgenomen. 
Zo ziet een pasgeboren baby alleen het verschil tussen licht en donker, de omtrekken van simpele 
vormen en het contrast tussen voorwerp en omgeving. 
Een baby hoort bijvoorbeeld ook hoge tonen beter dan lage tonen, daardoor praat de moeder tegen 
het kind veelal een toontje hoger. Geur is in het eerste levensjaar belangrijk. De knuffel in bed en de 
gehechtheid daaraan is vooral te danken aan de geur. Kinderen willen daarom ook meestal niet dat de 
knuffel wordt gewassen. Voor het verder ontwikkelen van de zintuigen is het belangrijk om kinderen in 
een stimulerende omgeving te zetten. Daarom hebben wij gekozen voor een prikkelende omgeving 
met allerlei materialen die kinderen kunnen vastpakken en in hun mond kunnen stoppen. Ronde, 
hoekige, gladde, zachte, wollige, kleurrijke en andersoortige materialen worden zo verkend. De 
zintuiglijke ontwikkeling staat centraal in de eerste levensjaren van het kind. Dit betekent dat vooral in 
onze babygroep aandacht besteed wordt aan het stimuleren van de zintuiglijke ontwikkeling van de 
kinderen. 
 
5.6 De verstandelijke ontwikkeling 

 

Onder de verstandelijke ontwikkeling verstaan we het opdoen van kennis en vaardigheden en het leren 
denken en uiten. De verstandelijke ontwikkeling gaat natuurlijk hand in hand met de taalontwikkeling. 
In de eerste levensfase doen kinderen allerlei indrukken op en leren door waar te nemen. Ze leren het 
effect van eigen bewegingen en hebben in de gaten dat als ze bijvoorbeeld tegen een bal aanduwen 
dat deze gaat rollen. Langzamerhand leren ze door ervaringen de betekenis van allerlei begrippen 
kennen, gaan zaken associëren, leren kleuren en vormen te herkennen en benoemen, leren puzzelen 
en kunnen een verhaallijn volgen en op den duur ook navertellen. Deze verstandelijke ontwikkeling 
kan heel goed spelenderwijs worden gestimuleerd. Wij doen dat bijvoorbeeld door veel te praten met 
kinderen, verhaaltjes voor te lezen, te puzzelen, maar ook door het aanbieden van allerlei verschillend 
materiaal, waar van alles aan valt te ontdekken. 
Wij zijn van mening dat het aanbieden van verschillende materialen en het doen van allerlei 
activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen en het aansluiten bij hun 
belevingswereld, een positieve bijdrage levert aan de verstandelijke ontwikkeling van kinderen. 
 
5.7 De taalontwikkeling 

 
Van alle dingen die kinderen tijdens hun eerste levensjaren leren, lijkt het leren praten toch wel het 
grootste wonder. In eerste instantie stoot een baby allerlei klanken uit. Die klanken vormen de basis 
voor het leren praten. Al die klanken gaan steeds meer lijken op gebrabbel. 
Veelal zijn de eerste woordjes die een baby zegt ‘papa’ en ‘mama’. Als een kind actief zijn eerste 
woordjes gaat uitspreken is ondertussen zijn of haar passieve woordenschat al aardig aan het groeien. 
Dit blijkt duidelijk uit het feit dat dreumesjes al heel veel begrijpen van wat ouders zeggen en ook al 
allerlei opdrachten kunnen uitvoeren, zoals ‘gooi maar in de prullenmand’. 
Langzamerhand gaan kinderen steeds meer woorden goed uitspreken, al wil het gebruik van sommige 
letters nog wel eens moeilijk zijn en worden woorden verbasterd. Daarna, zo rond een jaar of 2 á 3 
worden er kleine zinnen geformuleerd, zoals ‘Mama, jij helpen?’ of ‘Ik heb honger’. Wij stimuleren de 
taalontwikkeling van kinderen onder andere door veel met hen te praten, veel vragen te stellen en 
kinderen de tijd geven om hun antwoord te formuleren. 
Door veel met kinderen te praten komen ze in aanraking met allerlei woorden en hun betekenis en 
maken ze ook eerder kennis met zinnen met een ingewikkelde zinbouw. Wij passen het taalgebruik 
echter wel aan, aan dat wat het kind aankan. 
Tijdens het praten met kinderen letten onze pedagogisch medewerkers erop of een kind duidelijk 
praat, of het alle letters kan uitspreken, of een kind te verstaan is en begrijpt wat er wordt gezegd, of 
een kind al zinnetjes kan maken, enz.. Als een kind onduidelijk spreekt is het zelf duidelijk herhalen 
van het slecht gearticuleerde woord of het laten herhalen van het woord nadat het is voorgezegd een 
stimulans. 
 



   

Pedagogisch beleidsplan Djoy 
16 

5.8 De identiteitsontwikkeling 

 
Elk kind is in eerste instantie afhankelijk van de verzorging en bescherming van de volwassenen. Het is 
de bedoeling dat deze afhankelijkheidsrelatie steeds minder wordt en dat kinderen uitgroeien tot 
zelfstandige volwassenen. Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit of persoonlijkheid. Deze zal voor 
een deel genetisch bepaald zijn, maar zal ook grotendeels gevormd worden door de omgeving van het 
kind. De sociale en emotionele ontwikkeling zijn daarbij zeer belangrijk. 
In eerste instantie zal een kind zich veelal hechten aan de moeder. Deze hechting vormt een veilige 
basis van waaruit het kind zich verder kan ontwikkelen. Kinderen die al vanaf vroege leeftijd naar een 
kinderdagverblijf gaan zullen ook in die omgeving zoeken naar veiligheid en geborgenheid en zich gaan 
hechten aan de pedagogisch medewerkers die hem of haar verzorgt. Het kinderdagverblijf en de 
mensen die daar de vaste verzorgers zijn, zullen als het ware in het kleine kringetje worden  
opgenomen waarbij een kind zich veilig en geborgen voelt. Vanuit een veilige basis kan een kind zich 
verder ontwikkelen en zijn of haar persoonlijkheid vormen. Zoals gezegd is persoonlijkheid deels 
aanleg en deels vorming. 
Sommige kinderen zijn van nature angstig, verlegen, druk of bang. Wij vinden het belangrijk bij het 
omgaan met kinderen een kind te kennen en deze persoonlijke kenmerken te onderkennen en hen 
bijvoorbeeld te helpen in situaties die misschien beangstigend zijn of hen te helpen rustig te worden 
als er drukke momenten zijn. Kinderen hebben soms ook moeite hun emoties onder controle te 
houden. Ze moeten als het ware leren om met hun emoties om te gaan. Soms kan een kind om een 
(vanuit een volwassen perspectief) kleinigheid volledig overstuur raken. Deze kinderen kun je straffen, 
maar je kunt ze ook helpen dat het niet nodig is om in dit soort situaties zo overstuur te raken. Ook 
het geven van zelfvertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen met zelfvertrouwen zijn 
beter in staat een positief zelfbeeld op te bouwen. Onze pedagogisch medewerkers zijn zich bewust 
van hun voorbeeldrol en proberen de kinderen vanuit deze rol zoveel mogelijk te helpen en te 
stimuleren in hun persoonlijkheidsontwikkeling. 
 

5.9 De ontwikkeling van de creativiteit 

 
Creativiteit heeft alles te maken met fantasie. Fantasie kan men opvatten als denken in beelden die op 
dat moment niet overeenkomen met de werkelijkheid. Deze simpele vorm van fantasie komt voor het 
eerst voor in het tweede levensjaar. Fantasie kan ook verder gaan. De voorstelling die een kind maakt 
gaat verder en heeft ‘in het echt’ nooit bestaan. Het uiten van deze fantasieën kan op verschillende 
manieren. Door middel van spel, tekenen of knutselen, door het zingen van fantasieliedjes, enz. 
Het stimuleren van allerlei creatieve activiteiten, waarbij kinderen proberen hun fantasie te laten 
spreken, is belangrijk binnen de ontwikkeling van kinderen en daarom besteden wij hier dagelijks veel 
aandacht aan. Het veelvuldig knutselen en tekenen door peuters, waarbij niet alleen 
waarheidsgetrouwe dingen worden gemaakt of getekend, maar ook dingen die een uiting van fantasie 
zijn is van belang. 
Het spelen of naspelen van tafereeltjes bevordert tevens de creativiteit van kinderen. Daarom bieden 
wij de kinderen verkleedkleren en bijbehorende accessoires aan. 
Creatieve activiteiten zijn tevens een goede aanleiding om plezier te maken en zo allerlei spannende 
dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld dat verf aan je vingers blijft plakken, dat je klei kunt kneden, enz. 
Het onbevangen en onbevooroordeeld kunnen experimenteren met materialen, het ontdekken van de 
mogelijkheden en beperkingen schept plezier. Behalve dit creatief bezig zijn gaan dit soort activiteiten 
meestal samen met extra individuele aandacht, omdat dit een intensief moment is tussen kind en 
pedagogisch medewerker. 
 
5.10 Overgang naar een nieuwe groep 

 
Op basis van ontwikkeling, welbevinden, betrokkenheid en leeftijd van het kind wordt bepaald wanneer 
een kind doorstroomt naar de volgende stamgroep. Voordat een kind geheel over gaat naar de nieuwe 
groep, gaat hij/zij daar eerst wennen, om te wennen aan de nieuwe pedagogisch medewerkers en 
kinderen. Voor ieder kind wordt dit wentraject op maat bijgesteld om de kinderen ruimte te geven om 
geleidelijker of juist sneller te wennen aan de nieuwe groep. Onze doorstroming is in principe 
leeftijdsgebonden maar aan de hand van ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid  kan er de keuze 
worden gemaakt om groepssamenstelling te wijzigen. Bijvoorbeeld jongere kinderen eerder door te 
plaatsen of door oudere kinderen langer op dezelfde groep te houden. Het leidster-kindratio van de 
groep wordt indien nodig aangepast aan de leeftijd van de kinderen.  
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6. Veiligheid, gezondheid en continue kwaliteit 

 
6.1 Risico-inventarisatie 

 
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een uitgebreide risico-inventarisatie 
doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan jaarlijks evalueert. 
Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij 
zien ze geen gevaar, dit moeten ze leren. Omdat het voor de pedagogisch medewerkers onmogelijk is 
om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot 
belang. Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Niet alle 
veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel voorkomen worden. De 
toezichthouder (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid en de gezondheidsaspecten van de 
kinderopvang aan de hand van de actieplannen van het kinderdagverblijf en voert elk jaar een aantal 
aangekondigde (of onaangekondigde ) inspecties uit. 
Ieder jaar wordt een risico-inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsaspecten uitgevoerd door 
de medewerkers, waarbij vooral door de ogen en vanuit het gedrag van kinderen gekeken wordt. De 
inventarisatie van het kinderdagverblijf is gericht op: Welke risico’s lopen de kinderen? Hoe groot is 
daarbij de kans op ernstig letsel voor een kind? De combinatie kans en ernst is een maat voor de 
urgentie. De actieplannen en het gezondheids- en veiligheidsverslag naar aanleiding van de door de 
groepshoofden uitgevoerde risico-inventarisaties wordt uitgevoerd door de directie. De actieplannen 
omvatten de volgende onderdelen : risico, maatregelen, door wie de maatregelen worden genomen, 
streefdatum, datum gerealiseerd. 
 
6.2 Gezondheid en hygiëne 

 
Om gezondheid en hygiëne zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hebben we protocollen voor 
gezondheid, schoonmaak en veiligheid ontwikkeld. Deze protocollen zijn te vinden in het dossier 
protocollen op de groepen en bij de directie. 
 

7. Oudercommissie en klachtenregeling 

 
7.1 Oudercommissie 

 

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet geeft ouders de mogelijkheid om mee 
te praten over en invloed uit te oefenen op belangrijke beleidsonderwerpen betreffende de 
kinderopvang. Djoy heeft een oudercommissie die de belangen van alle kinderen en hun ouders 
behartigt. Het reglement van de oudercommissie is te vinden in het dossier van de oudercommissie. 
De Oudercommissie: 
- overlegt met de houdster van het kinderdagverblijf; 
- adviseert gevraagd en ongevraagd de houdster van het kinderdagverblijf; 
- bevordert een goede en heldere informatie aan ouders; 
- onderhoudt contacten met de ouders; 
- bevordert de betrokkenheid van ouders bij Djoy, bijvoorbeeld door ouderavonden te 
organiseren; 
- fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de 
klachtenprocedure; 
- is lid van de belangenvereniging 
- vergadert eens per kwartaal. 
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7.2 Klachtenregeling 

 
Wij hopen natuurlijk dat het verblijf van uw kind bij Djoy zowel voor u als uw kind naar alle 
tevredenheid zal verlopen. Het kan echter altijd gebeuren dat er zaken zijn die anders lopen dan u had 
gewenst en/of gedacht. Natuurlijk hopen we dat u bij de dagelijkse overdracht voldoende ruimte 
ervaart om deze zaken met de dagelijkse leiding te bespreken. 
Mochten er desondanks toch dingen zijn waar u mee blijft zitten, dan kunt u gebruik maken van 
onderstaande klachtenprocedure, opdat uw klacht op de juiste wijze afgehandeld wordt. 
Van belang is om hier te vermelden dat u als ouder altijd het recht heeft om de landelijke 
klachtencommissie in te schakelen! 
 

Stap 1: Eerst klagen bij wie het betreft 

Een klacht over de bejegening door een pedagogisch medewerker dient in eerste instantie met de 
desbetreffende pedagogisch medewerker besproken te worden. Zo nodig kan de directie hierbij een 
bemiddelende rol spelen. Heeft u een klacht over beleidszaken (pedagogisch beleid, dagelijks beleid, 
hygiëne) dan kunt u dit het best met de directie bespreken. U kunt een klacht zowel schriftelijk als 
mondeling indienen. 
 

Stap 2: Een klacht indienen bij de directie 

Voelt u zich door de directe betrokkene niet of onvoldoende gehoord, dat kunt u altijd bij de 
leidinggevende terecht met uw klacht. Zij zal samen met u en de betrokkene(n) een oplossing 
proberen te zoeken. 
 

Stap 3: Een klacht indienen bij de oudercommissie 

De oudercommissie is er om uw belang en die van uw kind(eren) te vertegenwoordigen. U kunt te 
allen tijde mondeling of schriftelijk met uw klacht terecht bij de oudercommissie. 
Indien gewenst zal de oudercommissie de klacht namens u inbrengen bij de directie of bemiddelen bij 
de afhandeling van uw klacht. 
 

Stap 4: Een formele klacht indienen 

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid is 
afgehandeld door de pedagogisch medewerker of leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele 
klacht in te dienen bij de klachtencommissie. 
De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstelling legt vast hoe de klachtencommissie samengesteld wordt en 
hoe een objectieve behandeling van de klacht gewaarborgd kan worden. 
 

Wet klachtrecht/klachtencommissie 

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) schrijft voort dat kinderopvangorganisaties op 
zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan. De wet schrijft voor dat elke 
kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Ook is 
elke kinderopvangorganisatie verplicht om een klachtencommissie te hebben dan wel hier deel van uit 
te maken. 
De klachtencommissie moet uit minimaal drie personen bestaan en de voorzitter mag zelf niet 
werkzaam zijn bij of voor de instelling. Leden van de klachtencommissie mogen niet persoonlijk 
betrokken zijn bij het onderwerp of de gebeurtenis waar de klacht betrekking op heeft.  
De klachtencommissie maakt bij het onderzoeken van de klacht gebruik van het principe dat de 
verschillende betrokkenen de kans krijgen hun argumenten en opvattingen toe te lichten. Dit dient 
schriftelijk of mondeling plaats te vinden. Djoy heeft zich aangesloten bij de landelijke 
klachtencommissie. De klachtencommissie is voor alle ouders van elke organisatie toegankelijk en kent 
geen financiële drempel. In principe is elke klacht behandelbaar. Voor het indienen van een klacht bij 
de klachtencommissie is het niet noodzakelijk dat de klacht eerste intern gemeld wordt bij Djoy. U kunt 
als ouder direct naar de klachtencommissie stappen. Een uitspraak van de klachtencommissie is 
bindend. Aangesloten organisaties beloven de uitspraken van de commissie na te komen. 


