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Inleiding 
Voor u ligt het pedagogisch beleid van kinderdagverblijf De Rammelaar. Ons 
kinderdagverblijf heeft als doel beschreven dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen 
tot evenwichtige, zelfstandige mensen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om 
kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden. Voorwaarden daarvoor zijn 
onder andere accommodatie, professioneel personeel, materiaal en uiteraard pedagogische 
uitgangspunten en werkwijze. De kwaliteit van de kinderopvang hangt dan ook in grote mate 
af van het pedagogisch beleid.  
 

Het vier-ogen beleid 

Het vier-ogen principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of 
meeluisteren met een beroepskracht.  
Een beroepskracht mag nog steeds alleen staan op de groep, zolang er maar elk moment 
een andere volwassenen de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.  
Deze wijziging is erop gericht de kinderopvang veiliger te maken. De risico’s worden hiermee 
verkleind maar niet uitgesloten, daarom is het van groot belang alert te zijn. 
Bij De Rammelaar hebben we camera’s geplaatst, dit voor de veiligheid van de kinderen. Er 
zijn 4 camera’s geplaatst. Er hangt een camera op de buitenspeelplaats, 2 camera’s op de 
groep, en een camera bij de voordeur.  
Op de groep staan dagelijks twee pedagogisch medewerkers, het kan voorkomen dat er één 
medewerker wordt ingezet, mocht dit volgens de BKR zo uitkomen. Gedurende de dag staat 
een pedagogisch medewerker maximaal 1,5 uur alleen op de groep. Dat houdt in dat een 
pedagogisch medewerker van 7.30-8.15 uur alleen staat, tussen de middag van 13.00-13.45 
uur of 13.45-14.30 uur en aan het einde van de dag van 17.15-18.00 uur.  Op overige tijden 
wijken wij niet af van de BKR. Tijdens de 1,5 uur dat de medewerker alleen staat kan er dus 
meegekeken worden door middel van de camera’s. 
 

Achterwacht 

De achterwacht is een pedagogisch medewerker die opgeroepen kan worden wanneer nodig 
is. Als de kind ratio het toelaat en 1 pedagogisch medewerker op de groep staat dan is een 
achterwacht noodzakelijk, voor nood, of wanneer de pedagogisch medewerker hulp nodig 
heeft. Dit kan voor een uur zijn, of langer. Ligt eraan wat de situatie is en wat voor hulp er 
nodig is. De achterwacht staat beschreven in de agenda en kind rooster. Voor meer 
informatie verwijzen wij u door naar het Veiligheid- en gezondheidsbeleid. 
 

Mentorschap 

Sinds 1 Januari 2018 heeft elk kind op De Rammelaar een mentor. Op de groep hangen 
bordjes waarbij staat aangegeven welke kinderen bij welke mentor hoort. 
De mentor zal één maal per jaar een observatie doen met betrekking tot de ontwikkeling van 
het kind. Dit gebeurt door het invullen van een observatieformulier. Dit pakket wordt 
gedurende de opvang periode bijgehouden. Ouders kunnen er voor kiezen om na de 
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observatie een 10-minuten gesprek te voeren met de mentor. Hierin wordt besproken hoe 
de ontwikkeling verloopt en wat er eventueel verbeterd kan worden.  
Uiteraard wordt er tussendoor ook goed gekeken naar de ontwikkeling van het kind en als er 
punten zijn om te bespreken wordt dit direct met de ouders gedaan. Hierbij kan ook een 
doorverwijzing gegeven worden naar een passende instantie voor verdere ondersteuning. 
Mocht een ouder vragen hebben over de ontwikkeling van het kind kan de ouder naar de 
mentor gaan voor vragen. Ook als een ouder klachten heeft is de mentor het aanspreekpunt.  
Met toestemming van de ouders vult de mentor een eind formulier in dat ouders kunnen 
meegeven naar school en/of de volgende opvang. Hierin staat hoe de ontwikkeling van het 
kind is, bijzonderheden, maar ook het karakter van het kind en waar het veel mee speelt. 
 

Visie op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen         

Dit pedagogisch beleidsplan bevat de visie en de uitgangspunten van kinderdagverblijf  
De Rammelaar. Wij hebben deze notitie allereerst geschreven om ouders en 
belangstellenden te informeren over onze werkwijze. Het kind is uniek en bezit een 
natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. In zijn eigen tempo en op zijn eigen manier op 
basis van aanleg en temperament. Om zich te kunnen ontwikkelen is een sfeer van veiligheid 
en vertrouwen nodig. Wij vinden zelfstandigheid van kinderen belangrijk voor hun 
zelfvertrouwen. De pedagogisch medewerkers hebben de taak om evenwicht te scheppen 
tussen de groepsregels en de individuele vrijheid van ieder kind. In de opvoedingssituatie 
staat zelfstandigheid van het kind en het begrijpen van het kind centraal. 
Zodra de kinderen wat ouder worden hebben zij behoefte aan ander speel materiaal. 
Uitdagender en als voorbereiding op de basisschool. Meestal start dit vanaf 3 jaar. We kijken 
wel naar het kind. Het ene kind is er eerder klaar voor dan het andere kind. We gaan dan 
tellen met de kinderen, de kleuren en vormen herkennen en benoemen. Ook vinden de 
oudere kinderen het erg leuk om opdrachtjes te krijgen en de juffen “te helpen”. Zo werken 
we met de oudere kind (vanaf 3 jaar ) met de helpende handjes. Dit is een soort kalender, 
waar we elke dag een nieuwe bladzijde omslaan, waarop een nieuw helpend handje staat. 
Dit kindje mag dan de juffen helpen, speelgoed als eerste uitzoeken en wat moeilijker 
spelletjes doen. Ook werken we met de oudere kinderen met dagritme kaarten. Als de 
kinderen ‘s morgens aan tafel gaan, nemen we de dagindeling door met behulp van de 
dagritme kaarten. De oudere kinderen gaan dit herkennen en weten zo wat we allemaal 
gaan doen op een dag. Dit gaan ze op de basisschool ook gebruiken, zo kunnen ze er alvast 
aan wennen. Het kan voor het kind erg rustgevend werken als het weet wat er gaat 
gebeuren. 
 

Software programma Bitcare 

Sinds Januari 2016 werkt De Rammelaar met een software programma Bitcare. Ouders 
kunnen een inlogcode krijgen voor hun mobiele telefoon. Hiermee wordt de ouder op de 
hoogte gehouden van hun kind gedurende de dag op De Rammelaar. Dat houdt in dat de 
ouder het welzijn van hun kind kan volgen, maar ook hoe het kind heeft gegeten/gedronken 
en of er eventueel andere kleine bijzonderheden zijn. Uiteraard wordt er ook nog aandacht 
besteed aan de persoonlijke overdracht tijdens het haal en breng moment, dit is een tool om 
het kind gedurende de dag te kunnen volgen. Mochten er bijzonderheden zijn, doordat het 
kind ziek is, dan wordt er telefonisch contact opgenomen. Ook krijgt de ouder via deze weg 
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foto’s die we af en toe maken met de tablet. Als het kind wordt gebracht melden wij het 
meteen aan op de tablet, ook als het kind weer opgehaald wordt. De voortgang kan dan ook 
worden bekeken. Ook kan de ouder via de mobiel een afwezigheid melden, of ziekte. Ook 
kan de ouder informatie melden die voor ons belangrijk is, bijvoorbeeld als het kind prikjes 
heeft gehad en misschien niet zo lekker kan worden. Wilt u hierover meer informatie, vraag 
het ons. 
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Pedagogisch doel 
Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige mensen. Dit willen 
wij realiseren door situaties in ons kinderdagverblijf te creëren die ervoor zorgen dat de 
kinderen zich prettig voelen, respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen, vertrouwen 
hebben in eigen kunnen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. 
 

De organisatie 

Kinderdagverblijf De Rammelaar is een particulier initiatief. De organisatie biedt 
professionele kinderopvang aan voor kinderen tussen 10 weken en 4 jaar. Wij kunnen 
opvang bieden voor maximaal 12 kinderen per dag. Het kinderdagverblijf is open van 7.30 
uur tot 18.00 uur. Op aanvraag kunnen wij eerder open en/of later dicht. Plaatsing van de 
kinderen gebeurt op basis van beschikbare plaatsen. Meer algemene informatie is te vinden 
in het infoboekje (op aanvraag verkrijgbaar), of kijk op onze website 
www.kdvderammelaar.nl 
 

Extra dagdelen/ruilen 

Wilt u een keer een extra dagdeel afnemen, dan kan dat altijd als de groep het toelaat. Dat 
houdt in dat wij niet meer als 12 kinderen op de groep willen opvangen. Zitten we onder 
deze 12 kinderen dan is het mogelijk om een keer extra te komen. De extra dagdelen 
worden bij de volgende factuur berekend, aangezien de standaard factuur vooraf van de 
maand van opvang betaald moet zijn. De kosten voor een extra dag staan in het informatie 
boekje of op de website. 
Is uw kind ziek of op vakantie dan gaat de betaling gewoon door. De dagen van opvang zijn 
namelijk gereserveerd. 
Ruilen van dagen kan ook, mits het in dezelfde week is. 
 

All-in pakket 
Uw kind eet en drinkt op het kinderdagverblijf. Wij verstrekken brood, beleg, melk, 
fruit(hap), sap/limonade, crackers, soepstengels en luiers. We gebruiken de Cool Bear 
limonade waar weinig toevoegingen in zitten. Voor op brood hebben wij smeerworst, 
smeerkaas, kipfilet en plakjes kaas. Als zoetigheid hebben we appelstroop en jam. Voor de 
allerkleinsten gebruiken wij Nutrilon 1 en 2.  Tevens heeft u de mogelijkheid om 
moedermelk mee te geven. Heeft uw kind andere voeding nodig dan wij hebben, kunt u dat 
meegeven. Zijn er verder nog bijzonderheden dan kunt u dat altijd met ons bespreken. 
 

http://www.kdvderammelaar.nl/
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Pedagogische werkwijze en de rol van de pedagogisch medewerker 
 

Algemeen 

De kern van ons pedagogisch beleid is dat wij kinderen op een respectvolle wijze volgen en 
ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind nieuwsgierig is 
en zich wil ontwikkelen. Om die ontwikkeling goed te laten verlopen heeft hij een 
stimulerende, veilige en huiselijke omgeving nodig. Van de volwassenen wordt verwacht dat 
zij vanuit een positieve instelling willen bijdragen aan die ontwikkeling. 
 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Met ingang van 1 maart 2013 is de continue screening kinderopvang van start gegaan. In de 
Wet Kinderopvang staat dat alle werkenden in de kinderopvang in het bezit moeten zijn van 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Mensen kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig 
maken aan een strafbaar feit en daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid van 
kinderen. Zolang dit niet bekend is bij de eigenaar van de kinderopvang of de 
toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom 
heeft het kabinet besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen 
werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend.  
Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of 
bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Indien er 
sprake is van een relevant strafrechtelijk gegeven, informeert Dienst Justis (onderdeel van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie) de houder via de GGD en de gemeente. De 
betreffende persoon zal worden gevraagd een nieuwe VOG te overleggen. 
Sinds 2018 zijn de pedagogisch medewerkers ingeschreven in het personenregister 
waardoor zij extra gescreend worden.  
 

De rol van de omgeving 

Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan 
ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij de rammelaar. De 
Rammelaar moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en zijn.  
Voorwaarden voor een vertrouwde omgeving beginnen bij duidelijkheid voor de kinderen. 
Het kind moet weten waar het aan toe is. Daarom kiezen wij ervoor dat de kinderen de dag 
doorbrengen in hun eigen, vertrouwde groep met hun eigen, vertrouwde pedagogisch 
medewerker. Verder is er een vaste dagindeling en zijn er duidelijke regels.  
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Daarnaast moet het gebouw en de inrichting voldoen aan een aantal eisen zodat het kind 
zich hier thuis, maar ook vrij kan voelen. De vloeren en muren zijn in rustige kleuren 
gehouden en worden regelmatig versierd met leuke werkjes van de kinderen. Het houten 
meubilair heeft een warme uitstraling. Voor de baby is er ook in deze ruimte een lig plekje 
op de grond, voor de ontdekkingstocht en het contact met de andere kinderen. Er zijn 
plekken waar je met elkaar speelt, maar ook plekken waar je alleen kunt spelen of je terug 
kunt trekken. Het speelgoed wordt met zorg gekozen en uitnodigend uitgestald zodat dit de 
kinderen uitdaagt tot spelen. Per maand of thema wordt het speelgoed ook gewisseld naar 
behoeften van dat moment. 
Bij De Rammelaar komt het kind terecht in een heel andere omgeving dan thuis. Het komt in 
een omgeving waar het te maken krijgt met leeftijdgenootjes, met meerdere volwassenen 
en met andere speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.  
Dit begint bij de eerste plaatsing. Hier worden de ouders geïnformeerd over de gang van 
zaken binnen De Rammelaar. Onderwerpen zoals de dagindeling, de wenperiode, wie werkt 
welke dagen op de groep, hoe wordt er gewerkt en welke regels worden gehanteerd, komen 
hierbij aan de orde. De pedagogisch medewerker krijgt dan ook informatie van de ouder 
over het kind. De verzorging, eet- , slaap- en andere gewoontes worden besproken. Dit kan 
tijdens het brengen en ophalen van het kind. 
Om ervoor te zorgen dat de pedagogisch medewerker ook tijd en aandacht heeft voor deze 
dagelijkse overdracht moeten de kinderen voor 9.30 uur gebracht zijn. Daarna begint het 
dagprogramma met de kinderen.   
 

De rol van de pedagogisch medewerker 

De pedagogisch medewerker heeft als taak aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. 
Dat betekent dat zij goed moet kunnen kijken en luisteren naar het kind. Kinderen moeten 
zich veilig kunnen voelen te midden van de andere kinderen. Dat gevoel van veiligheid zal de 
pedagogisch medewerker creëren door ieder kind positief te benaderen. Elke pedagogisch 
medewerker is in het bezit van een geldig diploma en heeft een verklaring omtrent het 
gedrag overlegd aan De Rammelaar. 
De Rammelaar heeft 1 groep met 4 vaste pedagogisch medewerkers. Mocht er een 
pedagogisch medewerker ziek zijn  of vrij zijn dan lossen we dit intern op, zodat de kinderen 
niet teveel wisselende gezichten hebben. 
 

Zelfstandigheid van het kind en persoonlijke competentie 

In de groep wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van 
de kinderen. De kinderen hebben er vaak veel plezier in om zelf iets te kunnen en wij vinden 
dit belangrijk. Dit begint al bij de baby’s en wordt afhankelijk van het niveau van het kind 
steeds verder uitgebreid. Bijv. bij het aankleden: de baby wordt gestimuleerd om zelf de 
armen in de mouwen te steken. Op de peuterleeftijd wordt dit uitgebreid naar zichzelf aan- 
en uit kleden.  
Doordat de verschoningsruimte direct aan de groepsruimte zit, kunnen de oudere kinderen 
zelfstandig naar het toilet en naar de kraan om handen te wassen terwijl de leidster toch een 
oogje in het zeil kan houden. 
Tijdens het eten laten we het kind zelfstandig eten en drinken. Ook het opruimen van het 
speelgoed wordt met zijn allen spelenderwijs gedaan waarbij de pedagogisch medewerker 
de kinderen tot helpen aanspoort door het geven van kleine opdrachten.  
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Het aan en uitkleden wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. De kinderen 
mogen het proberen, lukt het niet zullen de pedagogisch medewerker helpen. 
In de groepsruimte vindt je vrijwel al het materiaal op kind hoogte, zodat kinderen zelf 
kunnen kiezen en pakken. Ook wordt het gestimuleerd dat de grotere kinderen de kleinere 
helpen. Zelfstandigheid speelt ook een rol in het contact met anderen. Als een kind bijv. iets 
van een ander kind wil, stimuleren we het om dat zelf te vragen, in plaats van naar de 
pedagogisch medewerker toe te komen.  
Door kinderen zelfstandig dingen te laten proberen en laten slagen, ontdekken zij waar zij 
goed in zijn en draagt het bij aan het zelfvertrouwen van het kind. De pedagogisch 
medewerker laat het kind zoveel mogelijk vrij in dit proberen en ontdekken. Zij stimuleert dit 
door het geven van tips of het bieden van uitdaging. Zo leert het kind zijn persoonlijke 
kwaliteiten kennen en ontwikkelen. 
Wanneer deze ontdekkingsreis ten koste gaat van de veiligheid of wanneer de ontwikkeling 
van het kind zelf of van andere kinderen in gevaar komt, zal de pedagogisch medewerker 
ook de grens aangeven. Zij zal het kind uitleggen waarom zij dit niet wil en biedt het kind 
vervolgens, als het mogelijk is, een alternatief aan. 
 

Normen en waarden, omgaan met conflicten 

In onze doelstelling zoals geformuleerd in de inleiding van dit plan, maar ook in de 
voorgaande stukjes zijn al heel wat normen en waarden voorbij gekomen waaronder: 

• Waarderen en respecteren van jezelf en van anderen 

• Sociaal zijn 

• Eerlijk zijn 

• Zorgvuldig omgaan met spullen 
 

Respect voor privacy 

De meeste van deze normen en waarden worden spelenderwijs aan de kinderen 
meegegeven (de fruit bak gaat rond en iedereen pakt er een stukje uit, we doen een 
spelletje en iedereen die wil mag meedoen). Ook door het geven van het goede voorbeeld 
leren kinderen veel. Toch moeten wij soms grenzen stellen aan wat kinderen mogen en blijft 
corrigeren nodig. Deze grenzen moeten duidelijk zijn voor de kinderen en ook aan hen 
uitgelegd worden. 
Om veiligheidsredenen moeten overmoedige kinderen (zien zelf het gevaar niet van wat ze 
doen) tegen zichzelf beschermd worden. Het is belangrijk dat de grotere kinderen rekening 
houden met de kleintjes enz.  Wanneer dingen gevaar opleveren voor kinderen zal de 
boodschap kort en duidelijk zijn: Dit mag niet. In minder gevaarlijke situatie zal de 
pedagogisch medewerker het kind vanuit zichzelf toespreken: Ik wil niet dat jij dit doet, 
want…/ Ik vind… verder zullen kinderen gestuurd worden door het belonen van gewenst 
gedrag en het negeren van ongewenst gedrag: Liever tegen het kind dat lekker zit te eten 
zeggen “Wat zit jij goed te eten!” in de hoop dat de buurman ook zijn vork weer ter hand 
neemt, dan deze buurman confronteren met zijn niet-eten. 
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Bij onenigheid tussen de kinderen wordt gestimuleerd dat de kinderen dit eerst zelf 
proberen op te lossen voordat de groepsleiding ingrijpt. Natuurlijk houdt zij in de gaten of 
haar hulp hierbij geboden is. De groepsleiding kent haar kinderen en weet wie ze hierin 
moet stimuleren of juist af moet remmen. Vaak gaan het kind en de pedagogisch 
medewerker samen dit oplossen. 
Gedrag dat gevaar/pijn oplevert voor het kind zelf of voor anderen wordt door de 
pedagogisch medewerker niet geaccepteerd. Net als herhaaldelijk niet luisteren, dingen 
kapot maken, en ander storend gedrag. De pedagogisch medewerker zal het kind duidelijk 
maken dat dit niet mag en waarom dit niet mag. Ook hier weer door middel van de ik-
boodschap. Wordt dit gedrag herhaaldelijk vertoond door hetzelfde kind, dan kan het kind 
door de leidster even (niet langer dan 3-4 minuten) buiten de activiteit geplaatst worden. Dit 
kan variëren van even niet mee mogen doen tot apart op een stoeltje of even bij de leidster 
komen. We hopen het kind hiermee te leren dat dit gedrag echt niet getolereerd wordt.  
 
Respect 
Respect hebben voor elkaar is bij een van de belangrijkste waarden. Iedereen respecteren 
zoals hij is en in zijn waarde laten, de ruimte en kans geven om te zijn wie hij is. Wij willen de 
kinderen dan ook meegeven om: 

• Positief met elkaar om te gaan 

• Rekening met elkaar te houden 

• Anderen geen pijn te doen 

• Een ander te helpen 

• Eerlijk te zijn 

• Naar elkaar te luisteren 
 

Luisteren naar elkaar 

Het is belangrijk dat kinderen leren luisteren naar elkaar. Hiermee geven we elkaar het 
gevoel dat wat je zegt belangrijk is en dit geeft het kind zelfvertrouwen. 
  

Muzikale vorming 

Muzikale vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van gehoor, taal, motoriek, samenspel 
en gevoel voor ritme. Daarvoor worden er liedjes gezongen, gespeeld met 
muziekinstrumenten, gedanst op muziek en geluisterd naar cd's.   
 

Taalontwikkeling 

Door veel boekjes voor te lezen, door veel te vertellen en kinderen te laten vertellen, liedjes 
te zingen leert een kind zijn gevoelens te verwoorden, en dat is belangrijk voor duidelijke 
communicatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Taalontwikkeling is veel meer dan het 
leren van woordjes en zinnen. Het kind oefent stembanden, mond en lippen, hij maakt zich 
ritme en melodie eigen en hij leert emoties uit te drukken en betekenissen te geven. Versjes, 
vertellen, voorlezen en toneelspelen zijn een stimulans voor de ontwikkeling van de taal. 
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Spel en speelgoed 

Voor jonge kinderen is alles in de omgeving een uitdaging tot spel. Ze spelen omdat ze het 
leuk vinden en eigenlijk omdat ze niet anders kunnen. Het doel van het spel is het spelen 
zelf. Het speelgoed is overwegend van natuurlijke materialen gemaakt en multifunctioneel. 
Voor alle leeftijden hebben we speelgoed en leer materiaal. Voor de 3 jarigen gaan we 
uitdagender speelgoed aanbieden. Dit ter voorbereiding op de basisschool. Tellen, kleuren 
en vormen herkennen en benoemen.  
De Rammelaar werkt met thema’s. Per thema bedenken we leuke activiteiten en leuke 
knutsel werkjes. Zelfs de baby’s proberen we mee te laten doen door middel van een hand 
of voet afdruk. De baby’s maken niet zo veel als de oudere kinderen, maar proberen altijd 
wel iets met ze te maken. Als ze ouder zijn kunnen ze gaan vingerverven. Als ze nog ouder 
zijn kunnen ze gaan kleuren, plakken of zelfs prikken, scheuren en knippen.  
 
Sociale ontwikkeling  
Binnen de groep is de omgang met elkaar heel belangrijk. De kinderen worden gestimuleerd 
om elkaar te waarderen, te respecteren en rekening te houden met elkaar.  
De kinderen wordt geleerd dat ze niet alleen aan zichzelf maar ook aan anderen moeten 
denken. Dit betekent dat het kind even moet wachten totdat de ander uitgepraat is of totdat 
de ander klaar is met een bepaald speeltje. De kinderen worden serieus genomen en 
geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen worden vrij gelaten of ze mee willen doen aan een 
bepaalde activiteit. En geeft een kind bijvoorbeeld aan alleen te willen spelen dan wordt 
daar ruimte voor gecreëerd. Samen spelen vinden we belangrijk, maar er moet ook ruimte 
zijn om iets alleen te doen.  
De baby’s zijn vooral individueel bezig. Ze beleven plezier aan elkaar door o.a. naar elkaar te 
kijken, te luisteren en elkaar aan te raken. De pedagogisch medewerker stimuleert het 
samen liedjes zingen, boekjes lezen, spelletjes doen en knutselen. Het verschonen en 
voeden zijn de momenten dat de kleine baby's extra aandacht krijgen, door met ze te 
knuffelen, te praten en spelletjes te doen.  
 Bij de grotere kinderen wordt het groepsgebeuren belangrijker. De kinderen zijn meer 
gericht op het met elkaar samenzijn in de groep. Ze leren dat ze niet alleen aan zichzelf 
moeten denken maar ook rekening moeten houden met de andere (kleinere) kinderen. 
De pedagogisch medewerker stimuleert de oudere kinderen om mee te helpen met de 
verzorging van de kleine baby's door ze bijv. het speentje te laten geven of te troosten door 
het wipstoeltje te wiegen.  
Kinderen ontwikkelen ook vriendschappen met elkaar. Ze herkennen hun groepsgenootjes 
en bij binnenkomst zijn de kinderen blij elkaar te zien. Er wordt door de grotere kinderen 
bewust gekozen naast wie men aan tafel zit of met wie men iets wil doen. Door de 
pedagogisch medewerker wordt natuurlijk in de gaten gehouden dat er geen kinderen 
buiten de groep komen te staan.  
Door dit samen leven, samen spelen, dingen delen, elkaar helpen en van elkaar leren, leert 
het kind zijn sociale kwaliteiten kennen en te ontwikkelen. 
 
Emotionele ontwikkeling  
We vinden het belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen om hun gevoelens zoals 
boosheid, angst, verdriet en vreugde te uiten. De pedagogisch medewerker zorgt dat zij er is 
voor het kind, dat er ruimte en ook tijd is te luisteren naar deze emoties. We nemen de 
gevoelens van de kinderen serieus; bij vallen niet ontkennen dat het pijn doet door te 
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zeggen “je bent al zo’n grote jongen”. Huilen mag! We proberen het gevoel van het kind 
onder woorden te brengen. (Je vindt het niet leuk hè, dat papa nu weggaat). Het kind moet 
zichzelf kunnen zijn, maar we leren het kind ook waar de grens is, wat wel en niet kan (je 
mag boos zijn, maar je mag niet slaan). Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker, 
luistert, begrip toont, maar ook duidelijke grenzen biedt in de groep. 
We zijn ons ervan bewust dat je het verdriet van het kind ontkent door het kind af te leiden 
of iets anders aan te bieden, toch blijkt dit soms nodig om het kind over zijn verdriet heen te 
helpen. 
Baby’s uiten hun gevoelens doorgaans door te huilen. De pedagogisch medewerker zal de 
oorzaak van dit gedrag opsporen en, als het mogelijk is, wegnemen. Is er geen aanwijsbare 
reden, dan zal er gekeken worden naar een oplossing waar het kind zich het prettigst bij 
voelt. In zo’n situatie probeert de pedagogisch medewerker het kind gerust te stellen door 
op een rustige toon tegen het kind te praten, te benoemen wat zij doet.  
Wij zien dat ook kinderen onderling goed in staat zijn elkaar te troosten of over angsten 
heen te helpen. Kinderen die bang zijn iets nieuws te proberen worden vaak door kinderen 
die wel durven over een drempel heen geholpen. Blijven er voor een bepaalde activiteit, 
speelgoed o.i.d. angstgevoelens bestaan bij een kind dan zal de pedagogisch medewerker 
naar eigen inzicht handelen. Bepaald speelgoed kan bijv. een tijdje van de groep als daar een 
kind echt bang voor is. Soms zal een pedagogisch medewerker ervoor kiezen een kind stap 
voor stap te laten wennen door extra aandacht en uitleg.  
Op al deze manieren zorgen we voor een emotioneel veilige omgeving voor het kind. 
Bij (plotselinge) gedragsverandering wordt er altijd eerst naar een oorzaak gezocht (bijv. 
verandering van slaap- of eetgewoontes, de komst van een broertje of zusje enz.). De 
groepsleiding speelt hierop in en kan daar evt. in een spel of kringgesprek aandacht aan 
schenken. Goede oudercontacten zijn hierbij van groot belang, op de situatie thuis kan dan 
ingespeeld worden. 
 

Cognitieve ontwikkeling 

Kinderen willen alles leren en dat doen ze meestal spelenderwijs. Het kinderdagverblijf ziet 
het als haar taak om een stimulerende omgeving aan te bieden waarin veel te leren valt. Wij 
sluiten aan bij de interesse, het spel en het tempo van het kind. De cognitieve vaardigheden 
worden niet op zichzelf geoefend, zij zijn ingebed in de activiteiten van het kind. 
 

Motorische ontwikkeling 

Kinderen leren de wereld kennen door te doen. Zij oriënteren zich al doende in de ruimte en 
leren hun eigen lichaam kennen. Op het kinderdagverblijf krijgen kinderen dus volop de 
gelegenheid dingen te doen. We stimuleren de kinderen veel en veelzijdig te bewegen, 
zowel binnen als buiten. 
We zorgen ervoor dat de grove motoriek (klimmen, kruipen, hoogteverschillen ervaren, 
schommelen, glijden, sjouwen en springen) volop geoefend kan worden. De leidster waakt 
over de veiligheid. Zij leert de kinderen om te gaan met gevaar en biedt zo nodig de 
helpende hand.  
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Sfeer en gezelligheid 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt. Sfeer en gezelligheid kunnen 
hieraan bijdragen. We zullen bewust voor kleur en inrichting van de groep kiezen en de 
leidsters zullen altijd aandacht aan de jaargetijden en feesten schenken.  
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Signaleren van problemen/ontwikkeling 

Binnen kinderdagverblijf De Rammelaar worden kinderen door de pedagogisch 
medewerker/mentor in hun ontwikkeling gevolgd. Ieder kind wordt één maal per periode ( 1 
keer per jaar ) geobserveerd door een pedagogisch medewerker. Het observatieverslag 
wordt besproken met de directe collega’s tijdens een werkbespreking. Kinderdagverblijf De 
Rammelaar maakt hiervoor gebruik van de observatiemethode Uk en Puk, en 
overdrachtsformulier Uk en Puk. Indien noodzakelijk kan de pedagogisch medewerker 
besluiten meerdere observaties per jaar bij een kind te verrichten. Dit bij twijfel in 
ontwikkeling van een kind of bij gedragsveranderingen.  
Ieder jaar wordt de ouder(s)/verzorger(s)uitgenodigd voor een gesprek over hun kind(eren) 
en wordt de observatie besproken. Als er twijfels zijn omtrent de ontwikkeling van een kind 
of er vindt een gedragsverandering plaats, kunnen de ouder(s)verzorger(s) het advies krijgen 
contact op te nemen met het consultatiebureau.  
De ouders worden meteen ingelicht zodra de pedagogisch medewerkers twijfels krijgen. Er 
wordt dan overlegd of we een extra observatie gaan doen.  
Het doel is om dit samen bespreekbaar te maken en samen te kijken wat hierbij zou kunnen helpen. 
Er worden dan ook vervolgafspraken gemaakt, waar en wanneer is er weer contact.  
De ontwikkeling van de kinderen wordt dagelijks gestimuleerd, door persoonlijke aandacht, 
door spellen te spelen gericht op de leeftijd en interesse van het kind. Door ook zeker zelf te 
laten kiezen wat het kind wil spelen. Ook stimuleren we door middel van knutselen. De fijne 
motoriek. Als het kind ergens meer moeite mee heeft dan zullen we dat wat vaker gaan 
doen, spelenderwijs. Ook lezen we veel voor, wat ook erg belangrijk is voor de 
taalontwikkeling. 
Wanneer het kind ons kinderdagverblijf gaat verlaten omdat het 4 jaar is geworden en naar 
de basisschool gaat, vullen we een overdrachtsformulier in. Dit formulier kunnen de ouders 
aan de basisschool geven. Dit formulier kan een goed beeld van het kind geven voor de 
leraren op de basisschool. Ook kan het enorm helpen bij twijfels over het gedrag bij het kind.  
 

De rol van vrijwilligers 

Binnen het kinderdagverblijf wordt er gebruik gemaakt van twee vrijwilligers, die ook een 
VOG hebben. Dit zijn Gerda en Willem Scholten en zij helpen de leidinggevende met 
administratieve-, schoonmaak-, en onderhoudstaken.  
Zo zorgt Gerda er voor dat alle contracten van de ouders/kinderen en medewerkers in orde 
zijn. Controleert zij de betalingen van ouders, leveranciers en overige betalingen. Daarnaast 
houdt zij ook een aantal schoonmaakwerkzaamheden bij waar de overige pedagogisch 
medewerkers niet aan toe komen gedurende de week.  
Willem is de onderhoudsmedewerker en hij zorgt voor alle klussen dat op De Rammelaar 
gedaan moeten worden. In de kast in de keuken hangt een actielijst. Daarop schrijven de 
pedagogisch medewerkers de kleine klussen, zoals het vastzetten van een schroefje. Voor de 
grote en klussen met prioriteit wordt er direct contact opgenomen met de 
onderhoudsmedewerker.  
De onderhoudsmedewerker draagt ook zorg voor wat administratieve werkzaamheden 
waaronder de facturen die verstuurd worden via Bitcare en het programma van Bitcare zelf.  
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De rol van de stagiaire 

Stagiaires hebben een belangrijke rol binnen de organisatie. Naast dat zij hun 
werkzaamheden volgens de richtlijnen van school moeten uitvoeren, hebben wij ook een 
aantal werkzaamheden wat wij van de stagiaire verlangen. Zo vinden wij het belangrijk dat 
een stagiaire initiatief neemt binnen de organisatie.  
Een stagiaire wordt begeleid door een vaste pedagogisch medewerker met een gelijkwaardig 
of hoger niveau dan de student.  
Voor overige eisen kunt u terecht bij het hoofdstuk Functieomschrijving – Stagiaire.  
 

Preventie medewerker 

Bij De Rammelaar maken wij sinds januari 2018 gebruik van een preventiemedewerker. De 
preventiemedewerker stelt jaarlijks een verslag op over de uitgevoerde activiteiten en de 
voortgang van het plan van aanpak (RI&E) schriftelijke rapportage over gemelde ongevallen 
en/of bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en de genomen maatregelen.  Wie deze 
medewerker is staat genoteerd in de map van de GGD dat te vinden is in de rode kast op de 
groep. 
 

Beleidsmedewerker 

Bij De Rammelaar maken wij sinds januari 2018 gebruik van een beleidsmedewerker. Deze 
medewerker is een pedagogisch medewerker dat de nieuwe ontwikkelingen binnen de 
kinderopvang bijhoudt en eventueel beleidsstukken aanpast. De aanpassingen worden 
besproken met de leidinggevende en de oudercommissie.  
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Het werkplan 

Algemeen 

Er zijn vaste momenten op de dag waarbij pedagogisch medewerker en kinderen aan tafel 
zitten om te eten, te drinken, te zingen, voor te lezen en te praten. Deze vaste tijden bieden 
de kinderen houvast en structuur. Op deze manier voelen kinderen zich veilig en kunnen zij 
zichzelf zijn en de wereld om zich heen verkennen 
 

Dagindeling 

7.30-9.30  De kinderen kunnen gebracht worden. Er wordt gespeeld met de aangeboden 
materialen. 

9.00 Volgens een vast ritueel ruimen wij al het speelgoed op. 
9.15 Indien de groep het toelaat gaan wij in een kring op de grond zitten. Hierin 

worden liedjes gezongen, voorgelezen en verhalen uitgewisseld tussen de 
oudste kinderen. Voordat wij aan tafel gaan wassen wij onze handen. 

9.30-10.15 Wij gaan aan tafel voor fruit en drinken (limonade, water of thee) 
10.15 Verschoonmoment, kinderen die daar al aan toe zijn worden begeleid op het 

toilet. 
 Kinderen die 2x slapen worden naar bed gebracht. 
10.30-11.15 Er wordt een activiteit gedaan met de kinderen. Dit kan zijn door naar buiten 

te gaan, mits het weer het toelaat. Vrij spelen, knutselen of een spel spelen 
kan ook in deze periode. 

11.15 Opruimen en handen wassen voordat wij aan tafel gaan. 
11.30-12.15  Wij gaan aan tafel voor brood en drinken (melk, water of thee) Op de eerste 

twee boterhammen wordt er gebruik gemaakt van (smeer)worst of 
(smeer)kaas en voor de derde boterham mogen de kinderen kiezen hartig of 
zoet (jam, appelstroop) 

12.15 Verschoonmoment, kinderen die daar al aan toe zijn worden begeleid op het 
toilet. 

 Kinderen die 1x slapen worden naar bed gebracht. 
13.00 De oudste peuters, die niet meer naar bed hoeven, gaan even rusten op een 

kleed of matras op de groep, of er wordt een spel gedaan aan tafel. 
15.00 De kinderen komen uit bed en worden omgekleed of worden gestimuleerd 

zichzelf aan te kleden. Kinderen die daar aan toe zijn worden begeleid op het 
toilet. 

15.30 Handen wassen en aan tafel voor het tussendoortje en drinken (limonade, 
water of thee) Het tussendoortje kan verschillen uit een koekje, rijstwafel, 
ontbijtkoek, yoghurt of iets anders lekkers. 

 Tijdens het eetmoment wordt er vaak voorgelezen. 
16.00 Er wordt een activiteit gedaan met de kinderen. Dit kan zijn door naar buiten 

te gaan, mits het weer het toelaat. Vrij spelen, knutselen of een spel kan ook 
in deze periode. 

16.45 Verschoonmoment, kinderen die daar al aan toe zijn worden begeleid op het 
toilet. 
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17.15 Al het speelgoed wordt opgeruimd en er is tijd voor een spel aan tafel. 
18.00 De Rammelaar sluit haar deuren. 
 
Deze dagindeling is een richtlijn die wij volgen en er kan wel eens afgeweken worden van 
deze standaard tijden. Wij proberen ons hier zo veel mogelijk aan te houden om de structuur 
voor de kinderen zo duidelijk mogelijk te houden. 
Voor de baby’s geldt deze indeling vaak niet. Baby’s hebben hun eigen ritme en die volgen 
wij ook op het kinderdagverblijf. 
 

Vrije dag 
Als uw kind een dag  of een paar dagen niet kan komen, dan vragen wij u om dit zo vroeg 
mogelijk door te geven. Op die manier geeft u andere ouders de gelegenheid van dag te 
kunnen ruilen. Voor ons het is ook van belang om onze roosters aan te kunnen passen indien 
nodig. 
 

Vakantie 
Als uw kind meerdere dagen i.v.m. vakantie niet kan komen, dan vragen wij u om dit zo 
vroeg mogelijk door te geven. In het geval het een vakantie tijdens de zomervakantie betreft 
bent u verplicht dit minimaal 6 weken van te voren aan ons door te geven. Dit i.v.m. het 
goed in kunnen plannen van het juiste aantal pedagogisch medewerkers. Onnodige 
(over)bezetting gedurende vakantieperiode heeft negatieve consequenties voor het budget 
en het  voor u geldende uurtarief. 
 

Ruilen 
Ruilen van dagen is alleen mogelijk in dezelfde week. Tevens moet de groepsgrootte- en 
samenstelling op de groep  het toelaten. Het ruilen dient vooraf bij de pedagogisch 
medewerkers te worden aangevraagd. Ruilen is niet toegestaan in de vakanties en nationale 
sluitingsdagen. 
 

Extra opvang 
Indien u uw kind een extra dag wilt laten komen, is dit mogelijk als de groepsgrootte- en 
samenstelling op de groep het toelaten. Vanzelfsprekend moet dit van te voren worden 
overlegd met de pedagogisch medewerkers. De kosten hiervoor bedragen het betreffende 
dagtarief of geldend halfuurtarief voor de opvang . De factuur van de extra dag(en) komen 
met de volgende factuur mee. 
 

Betaling 
Betaling geschiedt voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaats zal vinden. 
Indien niet tijdig wordt betaald voor incidentele en bijzondere opvang  ontvangt men een 
herinnering en zo nodig een aanmaning, waaraan extra kosten zijn verbonden. Indien hierop 
niet gereageerd wordt, zal een incassobureau worden ingeschakeld. Kosten hiervan worden 
doorberekend aan de betrokken ouder(s). 
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Wennen 

Vier of vijf weken voor de startdatum nemen wij contact op met de ouders om een wen afspraak te 
maken. De eerste keer doen we meestal twee of drie weken voor de startdatum, ongeveer twee uur. 
Dit doen we zo kort omdat het kind even kan wennen, maar niet te lang zodat het kind weet dat het 
weer opgehaald wordt. De tweede keer doen we meestal drie uur, en de derde keer meestal een 4 of 
4,5 uur.  
Wij zullen met uw kind op schoot zitten, zodat het aan ons kan wennen. Ook zullen we het in de box 
leggen zodat het heerlijk kan spelen. Ook hebben wij een baby schommel die ze meestal geweldig 
vinden. Wij zullen een beetje rondlopen met uw kind zodat het de ruimte kan verkennen. Wij zullen 
verschillende plaatsen aanbieden om te spelen, en verschillend speelgoed. 
Wij zullen er alles aan doen om uw kindje op zijn gemak te laten voelen, dat hij/zij welkom is. 
Heeft u als ouder zijnde de behoefte om te bellen, dat kan altijd. Even een telefoontje zodat u weer 
gerust bent, en dat u weet dat het goed gaat.  
Mochten we merken dat uw kind het moeilijk heeft, dan bellen we u op of u toch eerder kan komen. 
Dan zullen we wat langer doen over de wen periode. Kortere periodes zodat uw kind beter kan 
wennen. 
Vaak merken wij dat kinderen het prettig vinden om een doek van thuis mee te krijgen met de geur 
van thuis. Hierdoor hebben wij toch iets bekends mee en helpt dit in de wenperiode. 
 

Slapen  

De slaaptijden van de baby's worden in overleg met de ouders vastgesteld. In de slaapkamer staan 
stapelbedjes voor kinderen van 0 tot 4 jaar. leder kind heeft zijn eigen bedje.  
De peuters slapen van 12.30 tot 15:00 uur. Om 15:00 uur komen de kinderen uit bed. De bedjes 
worden minimaal 1 keer per week verschoond en bij wisseling van kind of zo nodig vaker. De kinderen 
hebben de hele week hun eigen bedje. Mocht uw kind een ander slaapritme hebben, dan 
kunnen we altijd in overleg hoe we dat gaan doen. 
Wij hebben een raam in de deur van de slaapkamer waardoor wij regelmatig naar binnen 
kunnen kijken. De slaapkamer van de kinderen is in de buurt van de groep, dus de kinderen 
hoeven niet ver te lopen en we zijn altijd dichtbij. Bij moeilijke slapers kan er een 
pedagogisch medewerker mee gaan in de slaapkamer, zodat het makkelijker in slaap valt. Als 
de kinderen slapen gaan de pedagogisch medewerkers regelmatig even kijken in de 
slaapkamer. 
De baby’s die op hun buik slapen liggen op een Aero sleep matras, zodat ademen op hun 
buik makkelijker gaat. Dit met oog op wiegendood. Wij hebben liever niet dat een baby op 
de buik slaapt, als de ouders dit wel willen zal er een formulier ingevuld moeten worden dat 
de ouders toestemming geven dat hun baby op de buik mag slapen op een speciaal daarvoor 
bestemd matrasje. 
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Het ouderbeleid 
Ons kinderdagverblijf is een vorm van dienstverlening aan ouders. Wij vangen als 
kinderdagverblijf kinderen op van ouders die om uiteenlopende redenen de zorg voor hun 
kind met anderen willen delen. Wij spreken hier dan ook van gedeelde 
opvoedingsverantwoordelijkheid. 
  

De doelgroep 

• Ouders/verzorgers die opvang zoeken voor hun kind(eren) wegens bezigheden 
buiten het huis waardoor zij zelf gedurende een bepaalde tijd overdag niet 
beschikbaar zijn voor de zorg en opvoeding van hun kind(eren). 

• Ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren) vanuit overtuiging dat een 
kinderdagverblijf een goede aanvulling biedt op de ervaringen van de thuissituatie. 

 

Voorrangsregeling 

Bij De Rammelaar hanteren wij een voorrangsregeling. Dit houdt in de broertjes en/of zusjes, 
van kinderen die al op de opvang zitten, voorrang hebben op nieuwe kinderen. 
 

Oudercommissie en ouderavonden 

De Rammelaar heeft een oudercommissie.  Deze commissie, bestaande uit ouders, bedenkt 
nieuwe plannen en brengt nieuwe ideeën. Hiermee kunnen de ouders invloed uitoefenen op 
de plek waar hun kind verblijft. We vergaderen regelmatig met de oudercommissie, en 
brengen hun als eerste op de hoogte van veranderingen. Ook vragen we hun om advies.  
Daarnaast wordt de oudercommissie als eerste op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen binnen De Rammelaar. Als er nieuwe stukken toegevoegd/gewijzigd worden 
binnen het beleid wordt de commissie om feedback gevraagd.  
 

Ongevallen 

Ons kindercentrum hanteert een ziektebeleid, gebaseerd op de normen van de GGD. 
Daarnaast hebben wij een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een 
ongevallenverzekering afgesloten, waar eventueel een beroep op kan worden gedaan bij 
ongevallen. Wij verwachten dat ouders zelf een W.A. verzekering hebben. Verder zorgen wij 
ervoor dat al onze pedagogisch medewerkers in het bezit van een diploma "EHBO voor 
kinderen" zijn. Eventuele ongevallen worden altijd geregistreerd  middels een 
ongevallenregistratieformulier.  
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Ziek 

Wanneer uw kind ziek is of zich niet lekker voelt en meer zorg nodig heeft dan de 
pedagogisch medewerkers op dat moment kunnen bieden, dan vragen wij u uw kind thuis te 
houden. Wilt u dan voor 9.30 uur afbellen! Op het moment dat één kind zoveel aandacht en 
zorg vraagt van één van de medewerkers, waardoor zij voortdurend met hem/haar bezig is, 
heeft dit tot gevolg dat de andere pedagogisch medewerker van die groep de zorg van de 
andere 11 kinderen op zich moet nemen.  Dit vinden wij geen wenselijke situatie en wordt 
bovendien feitelijk niet meer voldaan aan de wettelijke pm/kindratio eisen. Dit kan bij een 
controle door de GGD  leiden tot een melding aan de Gemeente Haarlem voor het opvolgen 
van het verplichte handhavingsbeleid. 
Mocht uw kind ziek worden op het kinderdagverblijf, dan bellen wij u op om uw kind te 
komen halen, indien u vanwege uw werk niet weg kan, zorg dan voor vervanging voor het 
ophalen. Bij infectieziekten hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Ziekte dagen kunnen niet 
gecompenseerd worden. 
Voor telefonisch contact gelden de navolgende richtlijnen die  ook door huisartsen worden 
gehanteerd. 

• Kinderen tot 3 maanden  
Bij een temperatuur van 38 graden of er is sprake van braken, diarree (meer dan 
twee natte luiers per dag), luchtwegproblemen, en niet willen drinken dient direct 
een huisarts geraadpleegd te worden. De ouders worden verzocht de baby direct op 
te halen. 

• Kinderen tussen 3 maanden en 1 jaar 
Bij een temperatuur van 38,5 graden of hoger en er is sprake van braken, diarree 
(meer dan twee natte luiers per dag), luchtwegproblemen, en niet willen drinken, 
worden de ouders verzocht het kind te komen halen. Ook in dit geval adviseren wij 
contact op te nemen met de huisarts. De ouders worden verzocht het kind op te 
halen. 

• Kinderen tussen 1 en 4 jaar 
Bij een temperatuur van 38,5 graden is er sprake van koorts. Indien deze 
temperatuur drie dagen aanhoudt dan wel tevens gepaard gaat met braken, diarree 
(meer dan twee natte luiers per dag), luchtwegproblemen, en niet willen drinken is 
het raadzaam spoedig een arts te raadplegen. De ouders worden verzocht om het 
kind op te halen . 
 

Indien bij herhaling blijkt dat het kind in geval van een ziekmelding niet of te laat wordt 
opgehaald dan wel het kind de volgende dag opnieuw met koorts of ziek naar De Rammelaar 
wordt gebracht, zullen de ouders worden aangesproken op deze situatie. Dit ter voorkoming 
van ongewenste risico’s voor de gezondheid van het betreffende kind en de  andere 
kinderen.  Indien dit  niet tot verbetering leidt zijn wij verplicht melding te doen bij de 
daarvoor aangewezen instanties.  
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Medisch handelen 

Alle relevante informatie over eventuele lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, 
verzoeken wij u te  melden aan het kinderdagverblijf. Voor het verrichten van medische 
handelingen kan De Rammelaar niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien u ons 
uitdrukkelijk verzoekt om uw kind medicijnen te geven, dient u hiervoor een medicijn 
verklaring te tekenen. In deze verklaring is opgenomen dat het kinderdagverblijf niet 
aansprakelijk is als door medisch handelen het kind schadelijke gevolgen zou ondervinden. 
In noodgevallen zal De Rammelaar, zonder u van te voren te raadplegen,  contact opnemen 
met  de eerste hulp post van het Kennemer Gasthuis  in Haarlem -Noord. In zeer urgente 
gevallen zal 112 gebeld worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk ingelicht. 
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Functieomschrijving Pedagogisch medewerker  
  

Taken 

• Kinderen begeleiden; 

• Kinderen verzorgen; 

• Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden; 

• Ruimten en materiaal beschikbaar houden; 

• Deskundigheid bevorderen. 
 

Verantwoordelijkheden  

• Het begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht; 

• Het scheppen van een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en 
het stimuleren van kinderen door middel van uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan, zich verder te ontwikkelen; 

• Het begeleiden van kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden;  

• Zorgdragen voor de dagelijkse verzorging van kinderen; 

• Het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen en het hierover rapporteren/ 
informeren van het hoofd; 

• Het bij kennismaking informeren van ouders/verzorgers over de gang van zaken 
binnen de groep; 

• Zorgdragen voor een goed contact met ouders/verzorgers en het informeren naar 
specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van de op te vangen kinderen; 

• Het onderhouden van contact met scholen van de schoolgaande kinderen;  

• Met collega’s afstemmen over de dagindeling en de verdeling van de 
werkzaamheden en zorg dragen voor een goede samenwerking en een goede 
overdracht; 

• Deelnemen aan werkoverleg, eens in de 6-8 weken; 

• Het verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en mede 
zorgdragen voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de 
inventaris; 

• Het begeleiden en instrueren van, indien op de groep aanwezig, groepsleidsters in 
opleiding, groepshulpen en stagiaires en hierover rapporteren aan het hoofd 

  

Competenties en vaardigheden 

• Sociaal vaardig;  

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

• Verantwoordelijk; 

• Initiatiefrijk; 

• Flexibel; 

• Zelfstandig.  
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Functie eisen 

• Minimaal PW3 of vergelijkbaar; 

• Pedagogische kennis; 

• Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 

• Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen;  

• Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind.   
  

Salaris 

Het salaris is conform de CAO MO Groep, schaal 6.  
Het volgnummer wordt bepaald door ervaring en kwaliteiten.   
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Functieomschrijving stagiaires PW niveau 3/4  
 

Algemene kenmerken 

De aankomende pedagogisch medewerker is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse 
opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De 
doelgroep en soort opvang kan verschillend zijn.  
 

Doel van de functie 

De doelstelling van de stage is de stagiaire kennis te laten maken met de doelgroep en het 
werkveld van de pedagogisch medewerker. Vanuit De Rammelaar worden er voorwaarden  
gecreëerd om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is het belangrijk dat 
de stagiaire aan het eind van de schoolperiode/stageperiode over alle competenties 
beheerst die horen bij het kwalificatiedossier PW3/4. 
 

Organisatorische positie 

De stagiaire zal in alle gevallen 100% boventallig worden ingezet. De stagiaire mag geen 
eindverantwoordelijkheid dragen.  
 

Overig 

Uitganspunten 

• De stagiaire verzorgt en begeleid het kind met respect, zonder onderscheid te maken 
in levensbeschouwing, waarden, normen en gewoontes van het kind en de ouder 

• De stagiaire er houdt vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitoefening van haar 
beroep krijgt, geheim 

• De stagiaire oefent haar beroep uit op basis van deskundigheid en is in staat om mee 
te werken aan de ontwikkeling en professionalisering in relatie tot relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen  

• De stagiaire gaat een professionele relatie met het kind en diens ouder(s) aan en 
zorgt ervoor dat de verzorging en begeleiding zoveel mogelijk wordt afgestemd op de 
wensen/ behoeften van het kind  

• De stagiaire werkt samen met en staat open voor haar collega’s 

• De stagiaire werkt mee aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
organisatie voor kinderopvang en de ontwikkeling van het beleid  

 

Competenties 

Een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die je nodig hebt om het werk als 
pedagogisch medewerker goed uit te kunnen voeren. 
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Voorwaarden en afspraken voor de beroepspraktijk vorming 

• De stagiaire is goed voorbereid en gemotiveerd om aan de BPV te beginnen. De 
stagiaire moet duidelijk aan kunnen geven met welke doelstelling de BPV gevolgd 
gaat worden en wat persoonlijke en opleidingsdoelen zijn 

• Een open houding aan nemen, geven en ontvangen van feedback  

• Houd zich aan afspraken die in de praktijkovereenkomst zijn gemaakt 

• De stagiaire dient de afspraken en regels binnen De Rammelaar te respecteren en 
hier naar te handelen. Hieronder valt ook de geheimhouding van vertrouwelijke 
gegevens tijdens en na de stage 

• De stagiaire heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is bereid dit in de praktijk verder 
te ontwikkelen 

• Tijdens de stage verricht de stagiaire activiteiten die functioneel zijn om 
competenties te behalen 

• Tijdens de BPV periode wordt de stagiaire begeleid door de werkbegeleider. 1 keer in 
de 2 weken vindt er een gesprek plaats 

• Er wordt verwacht dat de stagiaire haar/zijn eigen leerproces bewaakt en dat er bij 
problemen tijdig contact wordt opgenomen met de werkbegeleider 

• Bij problemen of stagnatie tijdens de stage zal de werkbegeleider altijd contact 
opnemen met de praktijkopleider binnen De Rammelaar. 

• De stagiaire koppelt terug aan de BPV-begeleider van de onderwijsinstelling 

• Zorgt ervoor dat alle onderdelen van het BPV-programma zijn afgerond en ingeleverd 
 

Normen voor een 1ste jaar stagiaire 

• Enthousiast zijn (laten zien dat je je stage leuk vind), beginnende beroepshouding 
kunnen laten zien  

• Kennismaken met ouders  

• Enthousiast deelnemen aan activiteiten 

• Zelf een activiteit kunnen organiseren 

• Plaats binnen het team gevonden hebben (communiceren met collega’s, interesse 
tonen in collega’s) 

• Het dagritme weten en hier actief aan deel nemen  

• Op de hoogte zijn van de bijzonderheden van kinderen (allergie e.d., niet inhoudelijk 
kind dossier) 

• Om kunnen gaan met feedback en zelfreflectie  

• Weerbaarheid 

• Verdiepen in het pedagogisch beleid van De Rammelaar. 
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Normen voor een 2de jaar stagiaire 

• Voldoet aan de normen die gesteld zijn aan een eerste jaar stagiaire 

• Overdracht kunnen geven naar ouders   

• Initiatief nemen en stimuleren van kinderen  

• Inzicht hebben over de taken (dagelijkse gang van zaken) en hier naar kunnen 
handelen  

• Beroepshouding verder ontwikkelen 

• Kennis hebben van het kwaliteitssysteem  

• Het pedagogisch beleid van De Rammelaar kennen en kunnen toepassen 

• Feedback kunnen geven en ontvangen  

• Zelfreflectie 

• Zelfstandig de groep kunnen draaien  
 

Norm voor een 3de jaar stagiaire 

• Voldoet aan de normen die gesteld zijn aan een tweede jaar stagiaire 

• De 3de jaar stagiaire draait gelijkwaardig de groep mee (nog altijd boventallig) 

• Bewust omgaan met het pedagogisch beleid van De Rammelaar, reflecteren van 
eigen handelen 

• Deelnemen aan team overleggen en groepsoverleggen 

• Ervaring opdoen (aanwezig zijn) bij intakegesprekken en 10 minuten gesprekken  

• Op de hoogte zijn van de observatiemethode en dit uit kunnen voeren  

• Op de hoogte zijn van de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen 

• Op de hoogte zijn van de inhoud van  het kwaliteitshandboek en dit kunnen 
gebruiken 

• Signalerende functie richting de kinderen en hier naar handelen  
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Tot slot 
Dit pedagogisch beleidsplan schetst een beeld van het pedagogische klimaat op 
kinderdagverblijf De Rammelaar. Kern van ons pedagogisch beleid is -zoals gezegd - dat wij 
kinderen op een respectvolle wijze willen volgen en ondersteunen in hun ontwikkeling. Voor 
meer informatie kunt u altijd contact opnemen. 


