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Voorwoord 
Dit pedagogisch beleidsplan maakt duidelijk waar wij als Kinderdagverblijf Wereld Kids voor 
staan wanneer het gaat om het pedagogische klimaat en het pedagogische handelen van 
onze pedagogisch medewerkers. 
 
Pedagogisch verantwoorde kinderopvang is veel meer dan het puur opvangen van kinderen. 
Wij vinden het belangrijk dat volwassenen en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Wij 
benaderen kinderen op een respectvolle manier. Wij vinden het belangrijk dat er 
gelijkwaardigheid bestaat in relaties, waarbij kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers 
elkaar kunnen begrijpen en waarbij wij als volwassenen leren naar hun kinderen te luisteren. 
De nadruk ligt voor ons op effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. 
 
Pedagogisch medewerkers onderkennen het potentieel van ieder kind en gaan sociaal 
emotionele relaties met de kinderen aan die zowel recht doen aan ieder individueel kind als 
aan de groep. We leggen de nadruk op de mogelijkheden en de kwaliteiten van de kinderen. 
Alle kinderen hebben kwaliteiten die door ons volwassenen, maar ook door het samen zijn 
met andere kinderen worden herkend, ontwikkeld en bevestigd. De meerwaarde van 
kinderopvang komt voort uit het samen zijn met anderen, het leren van en met elkaar, 
waarbij tevens het individuele kind gezien wordt. 
 
Team Wereld Kids 
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1. Inleiding 
 
Met dit pedagogisch beleidsplan beogen wij informatie te geven over de achtergrond en werkwijze 
van Wereld Kids. 
 
In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven we hoe we binnen Wereld Kids met kinderen omgaan. We 
beschrijven welke mogelijkheden we creëren voor de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale 
competentie van ieder kind, de wijze waarop wij de sociale en emotionele veiligheid van kinderen 
waarborgen en wij beschrijven de manier waarop wij normen en waarden aan hen overdragen. 
 
In de Wet Kinderopvang worden er eisen gesteld aan de kwaliteit die elke kinderopvang behoort te 
bieden. Wij als kinderdagverblijf hebben ons aangemeld bij de organisaties BOinK en 
Branceorganisatie Kinderopvang. Deze organisatie bieden ondersteuning bij het vernieuwen en het 
continu verbeteren van onze kwaliteit. Belangenvereniging van ouders BOinK formuleert criteria voor 
verantwoorde kinderopvang en beschrijft hoe de kwaliteit de komende jaren nog verder verbeterd 
kan worden. Belangenvereniging van werkgevers en werknemers Brancheorganisatie Kinderopvang 
behartigt de belangen van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen 
in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. 
 
Wereld Kids biedt kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving waar zij 
kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Wereld Kids wil een omgeving creëren die tegemoetkomt 
aan de behoefte van kinderen om zelf ervaringen op te doen.  
 
Werken met vraagt om visie, kwaliteit en professionaliteit. Door middel van dit plan kunnen wij over 
onze visie, kwaliteit en professionaliteit in gesprek komen met collega’s, ouders en instanties. Het is 
daarmee geen vastliggend plan, maar een middel om de werkwijze te toetsen, evalueren en zo nodig 
bij te stellen. 
 
Het hanteren van dit plan als inspiratiebron wil niet zeggen dat de praktijk hier volledig aan voldoet. 
Dat zou zowel onmogelijk, als niet wenselijk zijn, omdat de ontwikkeling van de diverse pedagogisch 
medewerkers bij Wereld Kids authentiek is, gebaseerd op de eigen krachten en talenten, net zoals die 
van uw kinderen. Met behulp van observaties door de pedagogisch coach, feedback van onze 
medewerkers tijdens ontwikkelingsgesprekken, de oudercommissie en input van verschillende 
samenwerkingspartners wordt gemonitord of wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan en 
wordt het pedagogisch beleidsplan actueel gehouden ten behoeve van de kwaliteit. 
 
  
Waar in dit stuk gesproken wordt van ouder wordt tevens ook verzorger bedoeld.  

 

  

https://www.boink.info/home
https://www.kinderopvang.nl/
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2. Pedagogische visie 
 
Uitgangspunt 
Wereld Kids streeft ernaar dat elk kind zich thuis voelt op de opvang. Dat zij in liefde en aandacht 
niets te kort komen, waardoor zij zichzelf kunnen zijn. In samenwerking met ouders draagt Wereld 
Kids dagelijks bij aan de opvoeding van de kinderen. De pedagogisch medewerker sluit aan bij de 
behoefte van het kind en geeft het kind de ruimte om zich te ontwikkelen tot een eigen persoon.  
 
Elk kind is uniek en iedere verschijningswijze van een kind dient gerespecteerd te worden als een 
uiting van zijn ‘komaf’, ook als die niet overeenstemt met het verwachtingspatroon van de ouders of 
pedagogisch medewerker, of als die verschijningswijze ‘lastig’ is. Dit heeft tot gevolg dat het 
opvoedingsproces erop gericht is, het individuele tot zijn recht te laten komen. Het opgroeiende kind 
moet ruimte worden geboden om aan de eigen ontwikkeling vorm en inhoud te kunnen geven, 
waarbij de pedagogisch medewerker een voorwaardenscheppende rol heeft. 
 
Visie op het werken met kinderen van 0 tot 4 jaar 
Op basis van het voorgaande kan onze visie op het werken met kinderen als volgt worden 
omschreven:  
 
Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die zijn eigen unieke levensweg zal gaan en op die manier iets 
zinvols zal bijdragen aan de wereld. We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden, te 
ontdekken en te ontwikkelen door de wil te stimuleren. Zodat het kind later, als volwassene, het 
doorzettingsvermogen bezit om daadwerkelijk uit te voeren wat het zich tot doel heeft gesteld. Door 
bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede 
en waarachtige dingen kan het kind een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor 
een positieve levenshouding.  
 
Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen en geeft de kracht en de 
inventiviteit om creatief om te gaan met problemen. In het samenzijn met andere kinderen leert het 
kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker wil een goede band 
met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. 
Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Het vrije spel is 
daarbij voor het jonge kind onontbeerlijk. Daarin worden belevenissen van thuis en onderweg 
verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen 
ontmoet. Spelen is doen en leren. Spelen is leven en scheppen, bewegen en sociaal contact maken. 
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3. Opvangaanbod 
 
Openingstijden 
Wereld Kids is regulier geopend van 07.30u tot 18.30u met een maximum van 10 aaneengesloten 
opvanguren. Naast onze reguliere opvang bieden wij ook de mogelijk tot vervroegde opvang en 
verlengde opvang. Bij vervroegde opvang openen wij opvang vanaf 07.00u en bij verlengde opvang 
bieden wij 11 aaneengesloten opvanguren.  
 
Opvang 
Wereld Kids beschikt over 4 stamgroepen en 46 kindplaatsen. De opvang bestaat uit 1 babygroep, 1 
dreumes/peutergroep en 2 peutergroepen. Onderstaand een overzicht van de groepen:  
 

- Sterretjes: Deze babygroep heeft ruimte voor maximaal 16 kinderen tussen de 0 tot 2 jaar.  
- Maantjes: Deze dreumes/peutergroep heeft ruimte voor maximaal 10 kinderen tussen de 1,5 

en 4 jaar.   
- Wolkjes: Deze peuter groep heeft ruimte voor maximaal 9 kinderen tussen de 2 en 4 jaar.  
- Zonnetjes: Deze peuter groep heeft ruimte voor maximaal 9 kinderen tussen de 2 en 4 jaar. 

 
Wereld Kids beschikt naast de 4 stamgroepen ook over een royale binnentuin met speelattributen en 
aparte babyweide voor de allerkleinsten.  
 
Standaard opvang en flexibele opvang 
Wereld Kids biedt standaard opvang aan. Dit houdt in dat kinderen op vaste dagen in de week naar de 
opvang komen. 
 
Naast de reguliere dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar is er ook de mogelijkheid tot 
flexibele opvang. 
 
Dit betekent dat wij flexibel inspelen op de opvang behoeften van de ouders en hun kinderen. De 
vertrouwde omgeving, de behoeften van ieder individueel kind en de (wisselende) werktijden van de 
ouders, zijn bepalend voor onze vorm van opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  
 
Wij hanteren geen vaste dagdelen wanneer u dat niet wenst. Voor de flexibele dagopvang geldt een 
minimale afname van 1 dagdeel per week. Eén dagdeel is 5 uur, daarbij kunt u zelf kiezen voor de 
ochtend of de middag. 
 
U bent flexibel in wanneer en hoe laat u uw kind brengt of haalt (mits de groep het toelaat). U meldt 
uw kind minimaal 14 dagen van tevoren aan. Dit is vooral handig als uw werktijden wisselend zijn. 
Voor deze flexibele vorm van opvang is een klein aantal plaatsen beschikbaar. 
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4. Pedagogische doelen 
 
Wereld Kids werkt dagelijks aan de 4 pedagogische doelen zoals beschreven door Marianne Riksen 
Walraven. Deze doelen zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen en alle ouders en 
verzorgers die bijdragen aan hun opvoeding. Ontwikkelingsgebieden en interactievaardigheden zijn 
van belang om deze pedagogische doelen te behalen. Door de kinderen dagelijks te observeren en 
periodiek te observeren met een gestandaardiseerde observatiemethode, zijn de leidsters op de 
hoogte van het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen. Hierdoor kunnen zij het kind 
ontmoeten op het niveau waar hij/zij is en aansluiten bij de belevingswereld.   
 
3.1. Sociaal-emotionele veiligheid en geborgenheid 
Een belangrijk streven binnen Wereld Kids is dat alle kinderen zich emotioneel veilig voelen. Veiligheid 
zorgt ervoor dat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Om deze veiligheid te kunnen 
waarborgen, informeren wij bij ouders naar het welbevinden van het kind aan het begin en aan het 
einde van een opvangdag. Daarnaast is het evalueren van de groep en individuele kinderen een 
belangrijk onderdeel in de besprekingen van de pedagogisch medewerkers.   
 
Op verschillende manieren faciliteert Wereld Kids stabiliteit binnen de groepen met als doel dat 
kinderen zich veilig en geborgen voelen. Elke groep heeft een vaste groep kinderen met 
leeftijdsgenootjes. Elke groep heeft ook vaste leidsters die dagelijks erop letten dat zij zeggen wat ze 
doen en doen wat ze zeggen. De pedagogisch medewerkers bieden dagelijks structuur op de groep, 
het vaste dagritme ondersteunt hen daarin. Dit creëert voorspelbaarheid die het gevoel van veiligheid 
en geborgenheid ten goede komt.  
 
Het benoemen van emoties en het laten uiten ervan is een zeer belangrijk aspect van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. Onze pedagogisch medewerkers geven kinderen de ruimte om 
hun emoties te uiten en ondersteunen hen hierin. Zo leren kinderen emoties benoemen, herkennen 
en erkennen. Dit is bevorderlijk voor het verwerken van informatie, gebeurtenissen en 
emotieregulatie. Oftewel op gepaste manier kunnen reageren in verschillende soorten situaties. 
Daarom zorg Wereld Kids ervoor dat zij pedagogisch medewerkers in dienst heeft die sensitief en 
responsief kunnen reageren op kinderen. Zij accepteren de gevoelens van kinderen en wijzen deze 
niet af. Kinderen leren dat ze boos, beschaamd, blij en bedroeft mogen zijn, hier is altijd ruimte voor.  
 
Praktijkvoorbeeld: 
Heb je pijn? Zoë komt huilend naar mij toe. Ze heeft haar knie gestoten en lijkt ontroostbaar. Ik neem 
Zoë op schoot, wieg haar even heen en weer en kriebel haar op haar rugje. Ik vraag of het gaat en 
waar ze pijn heeft. Ze wijst naar haar knie. Ik vraag of ze een koud washandje wil of een dikke kus. Ze 
wil een dikke kus. Na het geven van deze kus lijkt de schrik al te zijn gezakt. Ik vraag weer of het gaat 
en of ze weer kan spelen. Dit lukt haar en ze is weer lekker aan het spelen. 
 
3.2. Persoonlijke competentie 
Wereld Kids biedt scala aan mogelijkheden om de persoonlijke competentie te ontplooien. 
Belangrijke aspecten van persoonlijke competentie zijn; veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, 
flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om zichzelf te waarderen, maar ook om allerlei 
problemen adequaat aan te pakken. Pedagogisch medewerkers faciliteren de groei van de 
persoonlijke competentie door de kinderen vaardigheden te leren die bevorderlijk zijn voor de 
zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten die de motorische, 
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cognitieve en taalontwikkeling stimuleren. Denk aan; voorlezen zingen, dansen, puzzelen. Dit helpt 
kinderen om zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.  
 
Bij de ontwikkeling van de persoonlijke competentie is belangrijk dat er wordt aangesloten bij de 
leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van het kind. Een baby bijvoorbeeld wordt materiaal en 
activiteiten geboden die gericht zijn op voelen aan en kijken naar speeltjes met verschillende kleuren 
en structuren. Een peuter mag bijvoorbeeld kiezen welk boekje de pedagogisch medewerker gaat 
voorlezen. Door de ervaringen van een kind te benoemen (“je vindt dat leuk hé?”) en de pogingen 
van het kind aan te moedigen (“wat kun jij dat goed”) wordt het kind gestimuleerd om de ervaringen 
uit te breiden en nieuwe dingen te blijven proberen. De pedagogisch medewerkers moedigen de 
kinderen aan door zelf ook deel te nemen aan een activiteit. Het is belangrijk om het kind aan te 
moedigen ermee aan de slag te gaan, iets nieuws te proberen of het op een andere manier te doen. 
 
Praktijkvoorbeeld: 
Yordi is boos en verdrietig. Hij wil heel graag met die ene rode auto spelen, maar Mason heeft hem al. 
Yordi komt huilend bij mij. Ik vraag Yordi wat er aan de hand is en hij vertelt mij dat hij de rode auto 
wil. Ik vraag Yordi hoe hij dat kan vragen aan Mason. Hij zegt dat hij dat niet weet. Ik loop met Yordi 
mee en laat zien hoe hij het kan vragen. Yordi probeert het en Mason vindt het goed dat Yordi met de 
auto speelt. Ik zeg tegen Yordi dat hij het goed gevraagd heeft en daardoor nu met de rode auto kan 
spelen. 
 
3.3. Sociale competentie 
De sociale competentie gaat volledig in op het samenzijn. Bij Wereld kids vinden we het belangrijk om 
kinderen sociale vaardigheden aan te leren, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen 
communiceren, conflicten voorkomen en oplossen, samenwerken, anderen helpen en het 
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Door dagelijks betekenis te geven aan de 
gebeurtenissen van de dag, leren kinderen wat sociaal zijn inhoudt en hoe zij dit zelf kunnen 
toepassen. Zo bieden de pedagogisch medewerkers kinderen van dezelfde leeftijd eerst zelf de 
mogelijkheid om hun conflict op te lossen. Op die manier kunnen zij de grens van de ander ervaren. 
Wanneer zij er niet op een sociale manier uit komen, wordt er ingegrepen en geven de pedagogisch 
medewerkers duidelijk aan wat sociaal aanvaardbare oplossingen zijn. 
 
Pedagogisch medewerkers stimuleren de sociale competentie door gesprekken tussen kinderen te 
begeleiden, positieve aspecten van een sociale interactie te benoemen, alternatieven te bieden bij 
een conflict en door samen activiteiten te ondernemen. Er is gedurende de gehele dag plaats voor 
interactie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers. 
 
Praktijkvoorbeeld: 
Maysa is alleen in de poppenhoek aan het spelen. Ze vindt het spannend om met andere kinderen te 
spelen. Ik ga bij haar zitten en speel mee in de poppenhoek. Even later vraag ik of Sara ook mee komt 
spelen in de poppenhoek. Dit vindt Sara gezellig en komt meteen naar ons toe gerend. Ze kijkt waar 
Maysa mee aan het spelen is en pakt ook een pop, gaat naast Maysa zitten en geeft ook een flesje. Ik 
zeg tegen de meiden dat zij gezellig aan het spelen zijn samen en dat ze lief zijn voor de poppen. 
 
3.4. Cultuur, normen en waarden 
Wereld Kids vindt het belangrijk om een om veilige omgeving te creëren waar de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen kan plaatsvinden. Dit helpt 
kinderen om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Binnen elke maatschappij en cultuur 
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zijn er veel ongeschreven regels. Wereld Kids helpt kinderen balans te vinden tussen het individu en 
de samenleving. Pedagogisch medewerkers weten dat het juiste voorbeeld geven belangrijker is dan 
corrigeren van negatief gedrag, kinderen leren immers veel door imiteren. Een positieve benadering, 
elkaar helpen, waardering uiten en erkennen van gelijkwaardigheid zijn aspecten van het eigen 
maken van normen en waarden. Kritisch naar jezelf kijken en het toegeven van fouten zijn belangrijke 
onderdelen van het leerproces. 
 
Praktijkvoorbeeld: 
Tijdens het kerstontbijt hebben wij het over de kerstballen en lichtjes in de kerstboom. Ik vraag aan een 
aantal kinderen welke kleur de ballen bij hun thuis hebben. Jael zegt dat ze thuis geen kerstboom 
hebben. Tibbe kijkt mij verbaasd en vragend aan en zegt; “Geen kerstboom?”. Ik leg uit dat Jael van 
Joodse afkomst is en dat zij thuis geen kerstmis vieren en dat zij andere feestdagen hebben. Net zoals 
bij Ryan thuis, hij is van Hindoestaanse afkomst en zij hebben ook weer andere feesten die ze jaarlijks 
vieren. Ik vraag aan elk kind wat hun lievelingsfeest is dat ze thuis vieren, ze vertellen alle drie trots 
wat ze thuis doen, tijdens hun lievelingsfeest. 
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5. Ontwikkelingsmogelijkheden 
Dagelijks biedt Wereld Kids de kinderen verschillende mogelijkheden om een groot scala aan 
ontwikkelingsgebieden te ontplooien. De pedagogisch medewerkers zijn bekwaam om kinderen te 
begeleiden en stimuleren in hun sociale, emotionele, lichamelijke, cognitieve, creatieve en 
taalontwikkeling. De activiteitenplanning die de leidsters zelf maken, bevatten elk activiteiten waarbij 
deze ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Wereld Kids maakt gebruik van een 
observatiesysteem met gestandaardiseerde vragenlijsten die inzicht bieden in de ontwikkeling van elk 
kind ten opzichte van leeftijdgenoten.  
 
5.1. Emotionele en sociale ontwikkeling 
De beschrijving van de sociale ontwikkeling gaat vaak gepaard met de beschrijving van de emotionele 
ontwikkeling. Kort beschreven gaat de sociale ontwikkeling over de het vormen geven van relaties 
met anderen en de emotionele ontwikkeling is meer gericht op hoe je om gaat met jezelf, je 
gevoelens, gedachten en wensen.  In de dagelijkse praktijk gaat het stimuleren van deze twee 
ontwikkelingsbieden hand-in-hand. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker er rekening mee 
houdt dat een kind eerst voelt voordat het kind betekenis kan geven eraan. Dit zorgt ervoor dat de 
reactie van een kind op een innerlijke emotie nog niet altijd past binnen de sociale normen van een 
kinderdagverblijf of maatschappij. Door vragen te stellen, uitleg te geven aan wat er gebeurd is en 
emoties te benoemen, leert het kind emoties te erkennen, herkennen en gepast te uiten.  
 
Wereld Kids heeft vier groepen waarin kinderen samen de dag beleven. Dit groepsverband biedt 
kinderen onder begeleiding van de bekwame pedagogische medewerkers de gelegenheid om zich te 
ontwikkelen op sociaal gebied. Samen spelen, opruimen en helpen zijn slechts enkele voorbeelden 
van hoe kinderen kunnen leren sociaal te zijn. 
 
5.2. Lichamelijke ontwikkeling 
Lichamelijke ontwikkeling van kinderen wordt onderverdeeld in de grove en fijne motoriek en het 
ontwikkelen van de zintuigen. Onder grove motoriek wordt verstaan de samenhang en bewegingen 
van de armen, benen en het romp zoals trappelen, kruipen, rollen, gooien, lopen, springen, etc. Om 
de ontwikkeling van deze motoriek te stimuleren worden er dagelijkse verschillende activiteiten 
uitgevoerd. Voor de grove motoriek zijn dat activiteiten waarbij kinderen worden uitgedaagd om te 
dansen, omrollen, rennen, springen, fietsen, gooien met de bal, etc. Voor de fijne motoriek zijn dat 
activiteiten waarbij het kind wordt uitgedaagd om de handen en vingers te gebruiken, zoals bij het 
aan- en uitkleden, zelfstandig eten, stapelen, grijpen, kleien, kleuren, etc.  
 
Buitenspelen 
Buitenspelen is bij ons een vaste activiteit, tenminste als het weer dit toelaat. Het biedt ruimte om de 
verschillende motorische en zintuigelijke vaardigheden te stimuleren. Buiten zijn andere geuren en 
kleuren, buiten nodigt uit tot grotere grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot 
ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren), tot 
omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden 
omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, kou, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, 
sneeuw voelen, regen op je tong, blaadjes vangen ) Kortom; Buiten liggen de materialen voor het 
oprapen, wat inspireert tot fantasiespel, tot grote dingen ondernemen, groot en ruim denken, en met 
je handen creëren.  
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5.3. Cognitieve ontwikkeling 
Door op jonge leeftijd oefeningen te doen waarmee alle zintuigen worden ontwikkeld en door het 
beoefenen van de hand-oogcoördinatie scherpen de kinderen hun geest (intelligentie). Een goed 
ontwikkelde waarneming helpt het kind bij het opnemen en leren kennen van de buitenwereld. Door 
met veel verschillende materialen te werken en alle zintuigen te stimuleren, wordt het leren 
aangemoedigd. Een kind leert eerst van concrete materialen en door te doen. Vervolgens vormt het 
beelden en woorden. Met de aard van de ‘werkjes’ wordt ingespeeld op de van nature aanwezige 
drang van kinderen om dingen te onderzoeken en te ontdekken. Gedurende het jaar worden er 
binnen de groepen verschillende thema’s behandeld; denk aan beroepen, kleuren, voertuigen, 
vormen, ijspret, zomerpret, geuren, enz. Deze verschillende thema’s helpen hen de wereld om zich 
heen te begrijpen. De thema’s worden behandeld met behulp van kleurplaten, knutselwerkjes, 
puzzels en activiteiten die met het thema te maken hebben. De pedagogisch medewerkers rouleren 
met het maken van de activiteitenplanning, zo is er iedere keer een frisse blik.  
 
Het benoemen van concepten als open, dicht, hier, daar, komen, gaan, boven, beneden, vol, leeg, 
gooien, vallen, zijn enkele voorbeelden van hoe we binnen Wereld Kids aandacht besteden aan het 
bevorderen van de cognitieve ontwikkeling.   
 
5.4. Creatieve ontwikkeling 
Een pedagogisch medewerker brengt vooraf aan het spel orde aan in de ruimte. Spelen is zeer 
belangrijk voor een kind. Door middel van spel leren kinderen zelf bepalen hoe zij omgaan met een 
situatie en geven ze het zelf vorm zoals zij dat willen. 
 
Elk kind is uniek. Sommige kinderen weten echter niet wat ze met een werkje moeten doen of pakken 
niet zelf iets. De pedagogisch medewerker stimuleert het kind door het kind bij de 
hand te nemen en te vragen: “Zullen we een werkje pakken? Ja? Uit welke kast wil je dan 
iets? Pak het zelf maar.” De pedagogisch medewerker blijft er even bij en neemt vervolgens afstand 
als het kind het zelf verder kan.  
  
5.5. Taalontwikkeling  
Op Wereld Kids wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de taal bij de kinderen. De 
voertaal op Wereld Kids is Nederlands. Door te zingen, voor te lezen en veel met de kinderen te 
praten en uit te leggen, wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Voorlezen doen de 
pedagogisch medewerkers op een interactieve manier, waarbij ze de kinderen vragen stellen en hen 
de ruimte geven om hierop te antwoorden.  
 
Alle kinderen binnen Wereld Kids worden in het Nederlands aangesproken door de pedagogisch 
medewerkers. Op deze manier stimuleren wij de kinderen in hun Nederlandse taalontwikkeling, dit is 
extra belangrijk voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en thuis een vreemde 
taal spreken. De pedagogisch medewerkers letten erop dat zij het goede voorbeeld geven, ze praten 
duidelijk en correct Nederlands. 
 
De bovengenoemde ontwikkelingsgebieden en activiteiten zijn allen onderdeel van de voorbereiding 
op de basisschool. In het bijzonder het benoemen van kleuren, het tellen en de zelfredzaamheid bij 
het aan- en uitkleden en naar het toilet gaan zijn hier belangrijke voorbeelden van.  
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6. Praktische invulling 
 
6.1. Opvangaanbod en stamgroepen 

 
Openingstijden 
Wereld Kids is gevestigd in een monumentaal pand dat zich begeeft in een kindvriendelijke en groene 
omgeving. Wereld Kids is geopend van maandag t/m vrijdag van half acht in de ochtend (op verzoek 
openen we om 07:00 uur) tot half zeven in de avond. 
 
Over het algemeen komen de kinderen op vaste dagen en minimaal twee dagen per week. De 
kinderen zien dus op vaste dagen steeds dezelfde groep kinderen, dit geeft ze de kans om 
vriendschappen te sluiten met de kinderen die ze wekelijks terugzien. Echter biedt Wereld Kids ook 
flexibele opvang voor ouders die een baan hebben afwisselende diensten. 
 
Dagindeling 
We hanteren voor het kind een herkenbare dagindeling. Wereld Kids opent haar deuren vanaf 07.30 
uur. Het is mogelijk om kinderen op aanvraag eerder te brengen, Wereld Kids gaat dan om 07.00 uur 
open. De pedagogisch medewerker is dan al aanwezig om de kinderen om zeven uur te ontvangen.  
 
Wereld Kids heeft vier stamgroepen. Tot uiterlijk 09.00 uur worden de kinderen in groep Sterretjes 
opgevangen, daarna splitsen zij de groepen op en gaat elk kind naar zijn/haar eigen stamgroep met 
de eigen pedagogisch medewerker. Dit gebeurt eveneens tegen sluitingstijd, de kinderen komen 
tussen 17.30 uur en 18.30 weer samen op de groep Sterretjes. Ouders kunnen hun kind dan ophalen 
uit een andere groep. In beide situaties wordt wel rekening gehouden met de maximale 
groepsgrootte n.a.v. de leeftijden en de oppervlakte van de ruimte, mocht het niet haalbaar zijn n.a.v. 
die situatie dan gaan de kinderen in de ochtend eerder naar hun stamgroep en in de avond blijven zij 
langer op hun stamgroep. 
 
Wereld Kids heeft een inloop tot half tien. Om half tien wordt er aan de kinderen fruit geserveerd. Na 
het fruit eten worden de kinderen verschoond. Hierbij moet u denken aan; handen wassen, 
toiletbezoek, luiers verschonen. Om de rust en de regelmaat te bewaken op het kinderdagverblijf 
vragen wij de ouders hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Indien noodzakelijk kan de ouder 
van tevoren aangeven dat het kind later wordt gebracht half 10. Na ieder eetmoment volgt er weer 
een toilet bezoek/handen wassen /verschoonritueel; hierbij kunt u o.a. denken aan een extra controle 
op vuile luiers. Hierna mogen de kinderen vrij (buiten) spelen. 
 
Rond 11.15 gaan de kinderen aan tafel voor het middag eten. Het middageten bestaat uit een warme 
maaltijd die voldoet aan de Halal voorschriften. Na het middageten is er een verschoonmoment. Ook 
hier vragen wij de ouders m.b.t. halen en brengen rekening te houden met de rust en de regelmaat. 
Haal/brengtijd tussen de middag is tussen 12.30 uur en 13.30 uur. Indien noodzakelijk kan ouder van 
tevoren aangeven of het kind later wordt gebracht of gehaald dan de gewenste haal/brengtijd. 
 
Na het middageten volgt er een rustmoment tot ongeveer half drie. Onder rustmoment verstaan wij 
dat de jongste kinderen proberen te laten slapen en de oudste kinderen stimuleren we om een 
boekje te lezen of om rustig met iets te gaan spelen. Uiteraard ligt het zeker in de planning om met de 
kinderen die niet meer slapen en liever nog even willen spelen naar buiten te gaan of een creatieve 
binnen activiteit mee te doen. Na het rustmoment volgt er weer een verschoonmoment, daarna is er 
weer een eet moment, tussendoortje.  



Pedagogisch beleid Wereld Kids januari 2022 

 

 

 

 

 

13 

 
Rond half vijf is er een vast verschoonmoment en daarna volgt direct het laatste eetmoment.  
 
Slapen 
De Sterretjes groep heeft ruimte voor 16 kinderen tussen de 0 en 2 jaar. De babygroep heeft 2 
slaapkamers en totaal 10 kinderbedden. Op de groep staan 2 boxen waarin kinderen kunnen spelen 
en slapen. Jonge kinderen tot ongeveer 6 maanden slapen over het algemeen in de box, dit doen wij 
vaak omdat de kinderen nog niet gewend zijn aan de slaapkamer, tussendoor veel wakker worden en 
ouders het prettig vinden dat wij goed toezicht op de kinderen hebben tijdens het slapen. De 
kinderen vanaf ongeveer 6 maanden wisselen elkaar af in de slaapkamer. Sommige kinderen slapen 2 
keer op een dag, om 10.15u en om 14.30u en andere kinderen slapen alleen om 12.30. Zo zijn er altijd 
voldoende bedden voor alle kinderen om te slapen. Om de hygiëne te waarborgen heeft elk matras 
aan beide zijden een laken. Elk kind slaap dan ook op een eigen laken.  
  
Extra toelichting: de pedagogisch medewerker zal afwijken van bovenstaande planning indien ouders 
een eigen voeding en/of slaappatroon hebben m.b.t. hun kind(eren). Buiten de vaste 
verschoonmomenten wordt er tussendoor door de pedagogisch medewerker gecontroleerd of er een 
extra verschoning/toiletbezoek nodig is. Bij elk eetmoment krijgt het kind ook drinken (water/melk) 
aangeboden. 
 
Stamgroepen 
Op Wereld Kids zijn er vier stamgroepen; de Sterretjes, de Maantjes, de Wolkjes en de Zonnetjes. 
Een kind in de kinderopvang 0-4 wordt bij ons in één vaste groep kinderen geplaatst. Dit noemen wij 
de stamgroep. Bij deze groep horen ook vaste pedagogisch medewerkers, waarvan er dagelijks 
minimaal 1 aanwezig op de groep is. Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste 
twee verschillende stamgroepsruimtes op het kinderdagverblijf. Bij aanvang van de opvang wordt met 
de ouder vastgesteld in welke stamgroep het kind geplaatst wordt. De stamgroepen worden 
gehanteerd bij het opstellen van ontwikkelingsgerichte activiteiten, uitstapjes en als richtlijn voor de 
dagelijkse maximale bezetting.  
 
Voor de bezetting van de stamgroepen, ofwel de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
het aantal feitelijk aanwezige kinderen geldt tenminste: 
 

a. één beroepskracht per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar; 
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar; 
c. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar; 

 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool van de rijksoverheid, www.1ratio.nl.  
 
Tussen 8.15 uur en 9.00 uur en tussen 12.30 uur en 14.45 uur wijkt Wereld Kids af van dit ratio als 
onderdeel van de 3 uursregeling. Op deze momenten mag een pedagogisch medewerker toezicht 
hebben over het dubbel aantal kinderen dat hierboven genoemd wordt.  
 
De Sterretjes; deze bevindt zich in het hoofdgebouw, op deze groep mogen maximaal 16 kinderen 
worden opgevangen, onder wie maximaal 8 kinderen van 0 tot 12 maanden. Deze ruimte is ingericht 
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 24 maanden. Op deze groep werken bij een volledige 
groepsbezetting 4 vaste pedagogisch medewerkers. 

http://www.1ratio.nl/
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De Maantjes; deze bevindt zich in een aparte ruimte op het buitenspeelterrein en er mogen maximaal 
10 kinderen worden opgevangen, deze ruimte is ingericht voor kinderen in de leeftijd van 18 – 48 
maanden. Op deze groep werken bij een volledige groepsbezetting 2 vaste pedagogisch 
medewerkers. 
 
De Wolkjes; deze bevindt zich op de 1e etage van het hoofdgebouw, op deze groep mogen maximaal 
9 kinderen worden opgevangen. Hier worden kinderen opgevangen van 24 – 48 maanden. Op deze 
groep werken bij een volledige groepsbezetting 2 vaste pedagogisch medewerkers. 
 
De Zonnetjes; deze bevindt zich op de 1e etage van het hoofdgebouw, op deze groep mogen 
maximaal 11 kinderen worden opgevangen. Hier worden kinderen opgevangen van 24 – 48 maanden. 
Op deze groep werken bij een volledige groepsbezetting 2 vaste pedagogisch medewerkers. 
 
Met uw toestemming gaat uw kind wel eens een dag(deel) op een andere groep spelen, dit kan alleen 
met uw toestemming. De wet schrijft voor dat een kind per week slechts op één andere stamgroep 
dan de eigen stamgroep opgevangen mag worden. Wereld Kids heeft hier een vaste indeling voor:  

- Kinderen van de Sterretjes (vanaf 18 maanden) hebben als 2e stamgroep de Maantjes.  
- Kinderen van de Maantjes hebben als 2e stamgroep de Wolkjes 
- Kinderen van de Wolkjes hebben als 2e stamgroep de Zonnetjes 
- Kinderen van de Zonnetjes hebben als 2e stamgroep de Maantjes 

 
Open deurbeleid 
Wij werken met een open deurbeleid hiermee bedoelen wij dat kinderen gedurende de dag hun 
stamgroep kunnen verlaten voor bepaalde activiteiten zoals;  

a. Het kan voorkomen dat bij opening en sluiting van Wereld Kids tussen 07:00 en 09:00 uur en 
tussen 17:00 en 18:30 uur meerdere groepen samen worden opgevangen op de groep 
Sterretjes.  

b. Bij een verjaardagsfeestje waar de kinderen van een andere groep de jarige komen 
feliciteren. 

c. Bij een uitstapje. Samen met de leid(st)er(s) gaan de kinderen soms naar een speeltuin of 
naar een nabijgelegen park, dit ook enkel met uw schriftelijke toestemming.  

d. Tijdens de pauze van de pedagogisch medewerkers (12.30-14.45) en tevens het slaapmoment 
van de kinderen.  

i. De kinderen (2-4 jaar) van de Maantjes, Zonnetjes en Wolkjes die wakker blijven, 
spelen op De Zonnetjes (en bij hoge uitzondering spelen deze peuters op De 
Sterretjes). 

ii. De kinderen (2-4 jaar) van de Maantjes, Zonnetjes en Wolkjes die gaan slapen, slapen 
op stretchers op De Maantjes.  

 
6.2. Intake en wenbeleid 
Om goede kinderopvang te kunnen bieden, is het belangrijk dat kinderen en ouders zich bij ons thuis 
voelen. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is belangrijk om voldoende tijd hiervoor uit 
te trekken. 
 
Wanneer u uw kind wil ingeschreven bij Wereld Kids wordt u uitgenodigd op locatie. Tijdens uw 
bezoek vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de basis gelegd van de 
vertrouwensrelatie tussen de ouder(s) en het kinderdagverblijf. We wisselen informatie uit over de 
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verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar uw wensen als ouder(s) en alle informatie 
wordt genoteerd op het intakeformulier. Dit wordt op een later moment uitvoerig met de 
pedagogisch medewerkers doorgenomen. Tijdens dit gesprek worden er ook afspraken gemaakt over 
het wennen.  
 
Tijdens het wennen: 

- raken kinderen en ouders vertrouwd met het gebouw, de pedagogisch medewerkers of 
gastouder, de andere kinderen, de gang van zaken en het dagritme; 

- leren pedagogisch medewerkers het kind kennen en bouwen een band op; 

- ontstaat er tussen pedagogisch medewerkers of gastouder en ouders een vertrouwensrelatie; 

- stemmen de pedagogisch medewerkers het voedings- en slaapritme en de pedagogische 
aanpak van een kind samen met de ouders af. 

 
Extern wenbeleid 
Om het kind zelf ook vertrouwd te maken met Wereld Kids maken we in overleg met de ouders 
gebruik van twee wendagen. We vinden het belangrijk dat kinderen rustig kunnen wennen aan de 
opvang. Voor het ene kind zal dit wat langer duren dan voor het andere kind. We stemmen dit altijd 
af met de ouders van het kind. Uw kind komt twee uur per dag wennen in de groep waarin het kind 
wordt geplaatst. De uren zijn in overleg. Het kind gaat lekker spelen met de andere kinderen en doet 
mee met het dagprogramma. We wijzen een vaste pedagogisch medewerker (mentor) aan het kind 
toe, zodat beiden vertrouwd raken aan elkaar. 
 
Op de wendagen brengt u uw kind en bespreekt u eventuele bijzonderheden nog even kort met de 
pedagogisch medewerker door. Uw kind wordt door de mentor ontvangen en is tijdens de 
wenperiode degene die het kind begeleid en waar nodig extra aandacht biedt. 
 
U kunt na de overdracht met de leidster afscheid nemen van uw kind. Het is belangrijk dat u tijdens 
de wen-uren goed bereikbaar bent voor ons en er de mogelijkheid voor u is het kind eventueel eerder 
te komen ophalen indien nodig. Wanneer u het kind weer ophaalt na afloop van de wen-dag, wordt 
er door de mentor met u doorgesproken hoe de dag is verlopen. 
 
We geven het kind alle rust en ruimte om op zijn eigen manier aan de nieuwe situatie te wennen. Het 
kind mag een vertrouwde knuffel en/of speen meenemen naar de opvang.  
 
Intern wenbeleid 
Wanneer het kind binnen Wereld Kids overgaat naar een andere groep, hebben we ook te maken met 
een wenperiode. 
Het kan hierbij gaan om: 

- Kinderen die de leeftijd hebben om naar een andere groep door te stromen; 

- Kinderen die een aangepast wenbeleid nodig hebben en mogelijk later dan in eerste instantie 
gepland, overgaan naar de volgende groep. 

 
Als de pedagogisch medewerkers vinden dat een kind eraan toe is om over te gaan naar de andere 
groep wordt dit besproken met de ouders. Wanneer de ouders ermee akkoord zijn, dan gaat het kind 
wennen in de volgende groep. Het kind wordt door de ouders naar de oude groep gebracht. De 
pedagogisch medewerker van de oude groep brengt het kind op de afgesproken tijden naar de 
nieuwe groep. 
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Kinderen gaan op een dag één dagdeel wennen. Er gaan maximaal 2 kinderen wennen op één dag. 
Het kind doet lekker mee aan het ‘nieuwe’ dagprogramma! 
Wanneer het kind eerder behoefte heeft om terug te gaan naar de oude groep dan kan dit ten alle 
tijden, we houden dit scherp in de gaten. 
 
Indien het wennen goed loopt, dan wordt met ouders afgestemd of een 2e wenmoment van belang 
is, of dat het kind klaar is om door te stromen naar de nieuwe groep. Zijn plekje in de oude groep 
vervalt en de ouders zullen het kind zelf naar bij de nieuwe groep brengen en ophalen. 
 
Kinderen die wennen bij een nieuwe groep, moeten desgewenst ieder moment terug kunnen keren 
naar hun basis of stamgroep. Dit houdt in dat de BKR in de nieuwe groep en in de oude groep moet 
kloppen.  
 
6.3. Extra dagdelen / dagdelen ruilen 
 
Het is mogelijk om extra dagdelen af te nemen of om incidenteel dagdelen te ruilen. Voor het 
afnemen van extra dagdelen en het ruilen van dagdelen worden een aantal voorwaarden gesteld. 
 
Extra dagdelen afnemen of dagdelen ruilen is mogelijk indien: 

- De groepsgrootte het toelaat 

- Er geen extra pedagogisch medewerker ingezet hoeft te worden 

- De samenstelling van de groep dit toelaat (ter beoordeling van de groepsleiding) 
Een extra dagdeel afnemen of ruilen dient minimaal 24 uur van tevoren te worden aangevraagd en 
dient akkoord te worden bevonden door de leidinggevende. Een extra afgenomen dagdeel zal in 
rekening worden gebracht. 
 
Let op: feestdagen en margedagen kunnen niet geruild worden met uw reguliere contractdagen. 
 
6.4. Mentorschap en bijzonderheden in de ontwikkeling 
Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe wetgeving Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Eén 
van de onderdelen van deze nieuwe wet schrijft voor dat elk kind een mentor heeft. 
 
Mentorschap 
De mentor is de pedagogisch medewerker die de ontwikkeling van het kind volgt en bijhoudt. De 
mentor is tevens de contactpersoon voor de ouders van het betreffende kind. De mentor onderhoudt 
periodiek contact met de ouders over de ontwikkeling en gezondheid van hun kind en observeert 
minimaal één keer per jaar het kind. Hiervoor gebruikt zij een gestandaardiseerde vragenlijst. De 
mentor is tevens degene die potentiële ontwikkelingsachterstanden signaleert en vervolg stappen in 
gang zet. Ouders krijgen bij de eerste opvang dag en bij overgang naar een andere groep mondeling 
te horen wie de mentor van hun kind is. In de MyChapp voor ouders (de digitale omgeving met kind 
gegevens) staat ook vermeld wie de mentor van het kind is.  
 
Hechte band door mentorschap 
De mentor is meer dan alleen een vast gezicht op de groep die een signaleringsfunctie heeft en de 
gesprekken met ouders voert. Het mentorschap draagt ook positief bij aan de emotionele veiligheid, 
het welzijn en het welbevinden van een kind. De mentor en het kind ontwikkelen een extra band en 
de mentor kent het kind goed door periodiek te observeren. De hechte band tussen mentor en kind 
zorgt ervoor dat een kind zich veilig voelt om informatie, gebeurtenissen en ervaringen te delen. 
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Vervolgens kan het kind met meer zelfvertrouwen ontdekken en spelend leren. Door mentorschap 
sluiten we gerichter aan op ontwikkelingsbehoefte van het kind. 
Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. De mentor 
krijgt door de hechtere band een beter zicht op de ontwikkeldoelen en de talenten van een kind. Het 
gericht verdiepen in de relatie levert extra focus op die de mentor kan gebruiken om gerichter aan te 
sluiten (met activiteiten) op de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Ook kan er door 
overleg met ouders worden afgestemd hoe aan de wensen en behoeften van het kind tegemoet kan 
worden gekomen. Ook de combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor 
maakt dat belangrijke ontwikkelstappen gemaakt kunnen worden. Eventueel vervult de mentor ook 
een rol in het contact met andere (zorg)professionals, altijd met schriftelijke toestemming van de 
ouders. 
 
Oudergesprekken 
Jaarlijks vinden er 10 minutengesprekken plaats tussen pedagogisch medewerker en ouder om de 
ontwikkeling van het kind te bespreken. Indien er tussentijds zorgen en/of vragen zijn vanuit de ouder 
of pedagogisch medewerker, kan er natuurlijk al eerder een 10 minutengesprek plaatsvinden. Wij 
proberen ervoor te zorgen dat kinderen zich bij onze opvang plezierig voelen en zich goed kunnen 
ontwikkelen. Om te kunnen beoordelen of dit lukt, worden alle kinderen zo goed mogelijk in de gaten 
gehouden.  
 
Bijzonderheden en stagnatie in de ontwikkeling 
De pedagogisch medewerkers hebben de taak om van alle aspecten van de ontwikkeling te kunnen 
signaleren wanneer de ontwikkeling anders verloopt dan normaal. Wanneer dit het geval is, wordt 
het ouders besproken. Op die manier wordt er waardevolle informatie uitgewisseld om het kind op de 
juiste manier te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat een kind het beste 
kan worden geholpen in de buurt waar het leeft en woont. Onze pedagogisch coach begeleidt onze 
medewerkers op de groepen met praktische adviezen richting het gedrag en de ontwikkeling van de 
kinderen op de werkvloer.  
 
Ook hebben wij contacten met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rotterdam. Zij bieden 
onderzoek, behandeling en begeleiding aan ouders en kinderen. Zij bieden daarnaast hulp in het 
gezin, bij de kinderopvang of op school. Wij kunnen altijd naar deze instantie doorverwijzen en hen 
om advies vragen. We kunnen ouders ook doorverwijzen naar andere instanties. Uiteraard gaat altijd 
alles in overleg met u als ouder(s). 
 
Doorgaande ontwikkelingslijn met basisonderwijs 
Met de doorgaande ontwikkelingslijn wordt bedoeld dat informatie rondom de ontwikkeling van een 
kind, die in de loop van de tijd op de kinderopvang is verzameld, wordt gedeeld met het 
basisonderwijs. Op deze manier wordt voorkomen dat kennis en ervaring rond een kind verloren gaat 
bij de overstap van de kinderopvang naar de basisschool. Met goede doorgaande ontwikkelingslijn 
kan efficiënter worden gewerkt en wordt escalatie van problemen, ‘thuiszitten’ en voortijdige 
schooluitval zo veel mogelijk voorkomen. Zodra kinderen naar de basisschool gaan wordt er 
informatie over de ontwikkeling van het kind overgedragen aan de basisschool. Ouders overhandigen 
zelf een kopie van het observatieverslag, het origineel bewaren wij. Er wordt aan de ouders uitgelegd 
wat het belang van het overdrachtsdocument is.  
Er is altijd gelegenheid tot een warme overdracht naar de basisschool. Voordat het kind definitief naar 
de basisschool gaat, ondertekenen ouders een toestemmingsformulier waarop zij aangeven of 
(digitale) informatie over hun kind wel of niet mag worden gedeeld met de toekomstige basisschool. 
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Tijdens het eindgesprek met ouders wordt uitgebreid de eindobservatie besproken. Zo zijn ouders 
ervan op de hoogte welke informatie wij met de basisschool delen.   

  



Pedagogisch beleid Wereld Kids januari 2022 

 

 

 

 

 

19 

7. Medewerkers en hun taken 
 
7.1. Pedagogisch medewerkers 
Binnen Wereld Kids worden uw kind(eren) opgevangen door een team van deskundige, 
gediplomeerde pedagogisch medewerkers en invalkrachten. Alle pedagogisch medewerkers voldoen 
aan de kwalificatie-eis vastgesteld door de overheid en vastgelegd in de wet Kinderopvang.  Alle 
medewerkers van Wereld Kids zijn bezit van een geldige ‘’verklaring omtrent gedrag’’ en staan zij 
ingeschreven in het personenregister Kinderopvang. Onze medewerkers worden continu gescreend. 
Bij ziekte of vrije dagen worden er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van vaste invallers, die bekend 
zijn met de kinderen, het beleid en de werkwijze binnen Wereld Kids.  
 
Binnen Wereld Kids worden hoge eisen gesteld aan de medewerkers, niet alleen aan opleiding en 
ervaring, maar vooral aan persoonlijke vaardigheden en eigenschappen. Rust, vertrouwen, sociale 
vaardig, adequaat, enthousiasme en humor zijn voor ons belangrijke selectiecriteria. 
Er wordt een groot beroep gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel. De pedagogisch medewerker is 
immers mede partner in de opvoeding en verzorging van uw kind. 
 
Pedagogisch medewerkers hebben de dagelijks de taak om uw kind in een prettige en veilige 
omgeving op te vangen. Dit doen zij met behulp van een vast dagritme, leerzame activiteiten, goed 
contact met ouders en veel tijd en aandacht voor de kinderen.  
 
Het is belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. De wereld om 
ons heen is voortdurend in beweging en medewerkers hebben zelf ook de ambities om zich te blijven 
ontplooien, om die redenen bieden wij gedurende hun loopbaan verschillende opleidingen, cursussen 
en trainingen aan, hierbij kunt u denken aan cursussen gericht op BHV en EHBO, maar ook cursussen 
op het gebied van communicatie, de meldcode en de door de overheid verplichte F3 taalcursus en de 
babycursus.  
 
7.2. Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De verantwoordelijkheid die werken in de kinderopvang met zich mee brengt vereist een goede 
begeleiding van de medewerkers. 
 
Sinds 1 januari 2019 werken wij bij Wereld kids met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De 
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en 
implementeren van het pedagogisch beleid binnen Wereld kids. Zij bewaakt en borgt de invoering van 
het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete 
activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is 
ook gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de 
professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Zij fungeert als spil tussen het 
pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces 
van de medewerkers op pedagogisch gebied. 
 
Bij de verdeling van de coachingsuren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke 
pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. In overleg met de pedagogisch 
medewerker en directie wordt er besloten op welke pedagogische vaardigheden gecoacht wordt en 
in welke vorm deze coaching wordt aangeboden. 
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Afhankelijk van de behoeftes van de pedagogisch medewerkers worden er diverse vormen van 
coaching aangeboden zoals individuele gesprekken, coaching gericht op het trainen van 
vaardigheden, teambuilding en videocoaching.  
 
Bij de bepaling van het exacte aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker houden we 
rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers. Alle pedagogisch 
medewerkers van Wereld Kids ontvangen jaarlijks coaching, Dit geldt voor zowel vaste medewerkers 
als voor invalkrachten. Door de inzet van een Pedagogisch beleidsmedewerker/coach ondersteunen 
wij de medewerkers om het beste uit zichzelf en uit de kinderen te halen. 
 
Om de verplichte ureninzet per jaar te berekenen, is een rekentool ontwikkeld. De volgende 
rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 
medewerkers). Volgens de cao staat 36 uur per week gelijk aan één fte. De peildatum voor het aantal 
fte is 1 januari van elk kalenderjaar. Medewerkers die flexibel worden ingezet tellen ook mee. Voor 
Wereld Kids betekent dit dat er in 2022: 50 uur beleid en 60 uur coaching wordt ingezet. 
 
7.3. Stagiaires en vrijwilligers 
Wij vinden het belangrijk dat stagiaires opgeleid worden binnen Wereld Kids. Door te werken met 
stagiaires verschaffen wij hun de mogelijkheid te leren binnen een professionele en innovatieve 
organisatie, waarin zij een beroepshouding en visie op de kinderopvang zullen ontwikkelen. Stagiaires 
hebben vaak een frisse kijk op de kinderopvang en zij kunnen de nieuwste ontwikkelingen die zij op 
hun opleiding meekrijgen aan ons overbrengen. Wereld Kids begeleid alleen BOL stagiaires. Dit zijn 
stagiaires die tijdens hun opleiding een praktijkstage dienen te volgen. De taken en werkzaamheden 
die zij verrichten zijn toegespitst op de competenties die zij vanuit hun onderwijsinstelling moeten 
ontwikkelen en de competenties die wij binnen onze organisatie belangrijk vinden. BOL- stagiaires 
worden ingezet conform de richtlijnen van het CAO. 
 
Tijdens hun stage zullen de stagiaires deelnemen aan de dagelijkse werkzaamheden binnen Wereld 
Kids, daarnaast leveren zij een bijdrage in de verzorging van de kinderen, dit onder toezicht van een 
gediplomeerd pedagogisch medewerker. Tijdens hun stageperiode worden zij begeleid door een 
praktijkopleider die door onze organisatie is aangewezen. Wekelijks worden zowel de opdrachten 
vanuit de opleiding als het functioneren met de stagiaire besproken. 
 
De inzetbaarheid van een stagiaire wordt vastgesteld op basis van informatie die wij ontvangen van 
opleidingsbegeleider. 
Een BOL stagiaire kan op basis van een arbeidsovereenkomst formatief worden ingezet in de 
volgende situaties: 

- bij ziekte van een pedagogisch medewerker; tijdens schoolvakanties van de student. 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

- De student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes; 

- De MBO-student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar; en 

- De MBO-student kan uitsluitend worden ingezet op de eigen stagelocatie 
 
Stagiaire BOL-opleiding niveau 3 en 4 
BOL stagiaires zijn studenten die een opleiding volgen en tijdens de opleiding een bepaalde periode 
een praktijkstage moeten doen. Stagiaires van een BOL-opleiding zijn boventallig en worden niet als 
pedagogisch medewerker meegerekend. Uitzondering hierop is het incidenteel vervangen van de 
vaste groepsleiding in geval van ziekte van de vaste groepsleiding of vakantie van de student of 
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tijdens het afleggen van de proeve van bekwaamheid als onderdeel van de opleiding; dit is alleen 
mogelijk vanaf het tweede leerjaar.  
 
De stagebegeleiding op de groep stelt de mate waarin iemand zelfstandig ondersteunende taken mag 
uitvoeren op basis van haar eigen bevindingen en informatie van de begeleider vanuit de opleiding. 
De stagiaire kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het begeleiden van knutsel- of spelactiviteiten; in 
eerste instantie onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker en later, als zij voldoende 
ervaring heeft opgedaan, zelfstandig. Ook kan zij worden ingezet om toezicht te houden op het 
buitenspelen. In eerste instantie samen met een vaste pedagogisch, in tweede instantie, als de 
begeleider en de school dit verantwoord achten, ook alleen met een kleine groep kinderen (onder 
toezicht van een pedagogisch medewerker die binnen aan het werk is). 
 
Inzet bij verzorgende taken, zoals het verschonen van luiers, naar bed brengen en uit bed halen, het 
voorbereiden en geven van (fles) voeding, gebeurt in eerste instantie onder toezicht van een vaste 
pedagogisch medewerker. Op het moment dat de begeleidende pedagogisch medewerker, de 
stagebegeleiding vanuit zowel Wereld Kids als de school ervan overtuigd zijn dat de vaardigheden die 
hierbij noodzakelijk zijn voldoende beheerst worden, mag een stagiaire (niveau 3 of 4) deze taken 
zelfstandig uitvoeren. Uiteraard blijft er altijd een pedagogisch medewerker in de buurt. 
 
Taken stagiaire algemeen 

- Als stagiaire houd je je bezig met het ondersteunen van de begeleiding en verzorging van 
kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar, zowel individueel als in groepsverband 

- Ondersteunen met het creëren van een warme en veilige omgeving en voor de veiligheid van 
de omgeving 

- Ondersteunen om kinderen positief bij te laten dragen aan de groepssfeer 

- Ondersteunen met spelactiviteit 

- Ondersteunen met organisatie en voorbereiding van speciale gelegenheden (verjaardagen, 
Sinterklaas, Moederdag, Kerstmis, Vaderdag etc.) 

- Aandacht verdelen over kinderen individueel en groepjes kinderen 

- Hygiëne in acht nemen, ondersteunen met verschonen, ondersteunen bij zindelijkheid 

- Bereid zijn zich te blijven ontwikkelen door functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken 

- Huishoudelijke activiteiten verrichten en materialen beheren 

- Schoonhouden van de groep 
 
Verantwoordelijkheden stagiaires algemeen 

- Verantwoordelijk voor professionele instelling en aanpak op werkplek 

- Verantwoordelijk om te werken volgens het opgestelde beleid, protocollen, werkinstructies 
en formulieren met betrekking tot veiligheid, hygiëne en pedagogische kwaliteit 

- Verantwoordelijk voor een nette groep en omgeving van de kinderen 

- Volgen van alle lessen op de onderwijsinstelling 

- Het tijdig maken van de door de onderwijsinstelling opgegeven opdrachten en deze af laten 
tekenen bij de pedagogisch medewerker 

- Aanwezig zijn bij de beoordelingsgesprekken met school 
 
Taken en verantwoordelijkheden vrijwilligers  
Wij werken momenteel niet met vrijwilligers. 
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8. Veiligheid en gezondheid 
Bij Wereld Kids hechten we veel waarde aan veiligheid, hygiëne en gezondheid, het zijn belangrijke 
voorwaarden voor het bieden van verantwoorde kinderopvang. Verschillende protocollen zorgen 
ervoor dat deze belangrijke aspecten van verantwoorde kinderopvang gewaarborgd kunnen worden.  
 
Vier-ogenprincipe 
Wereld Kids werkt met het vier-ogenprincipe. Dit principe houdt in dat een volwassene altijd moet 
kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen 
op de groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassenen de mogelijkheid heeft om 
mee te kijken of te luisteren. Alle groepen zijn voorzien van buitenramen. De Zonnetjes en Wolkjes 
hebben ook binnen ramen. De leidinggevenden, pedagogisch medewerkers, ouders en overburen 
kunnen op elk moment naar binnen om te zien wat er op de groep gebeurt. Daarnaast maakt Wereld 
Kids ook gebruik van cameratoezicht. De leidinggevende kan vanaf kantoor en vanaf een mobiel 
apparaat op elk moment meekijken. Meer informatie over het vier-ogenprincipe staat uitvoerig 
beschreven in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid op kantoor.  
 
Achterwacht 
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet hebben. 
Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan 
worden en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op locatie. Tijdens onze openingstijden hebben wij 
een achterwachtregeling getroffen. Dit is van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. Dit houdt 
in dat op bovenstaande tijden, wanneer een pedagogisch medewerk(st)er alleen op de groep 
aanwezig is door bijvoorbeeld het wegvallen van de tweede pedagogisch medewerker die standaard 
ook opent op die dag (ziek, vertraging openbaar vervoer etc.), mensen op de lijst beschikbaar zijn in 
geval van nood. Bij Wereld Kids is dat de leidinggevende. 
 
Brandweercontrole 
Elk jaar komt de Regionale Brandweer Rotterdam en Omstreken ons kinderdagverblijf inspecteren. 
Het gebouw, ons brandplan, ons ontruimingsplan en onze brandmeldcentrale worden dan 
gecontroleerd. Verder houden wij tweemaal per jaar met het hele team een brandoefening en is er 
dagelijks een BHV-er aanwezig. 
 
Protocollen 
Wereld Kids maakt gebruik van o.a. protocollen om veiligheid en gezondheid te waarborgen. Deze 
protocollen zijn aanwezig op locatie en vormen regelmatig onderwerp van teambesprekingen 
teneinde de aandacht hiervoor ook bij de pedagogisch medewerkers vast te houden. In de 
protocollen staat beschreven hoe wij Wereld Kids omgaan met de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen, welke maatregelen zijn genomen en welke afspraken zijn gemaakt om deze optimaal te 
waarborgen. Tevens wordt na ieder incident geëvalueerd hoe met betrekking tot het incident is 
gehandeld en welke verbeteringen hierin gewenst zijn. 
 
Ouderrecht 
Wereld Kids heeft een actieve oudercommissie. De oudercommissie wordt ook wel 
medezeggenschapsraad genoemd en bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen 
behartigen van alle ouders binnen de locatie. De adviezen die de oudercommissie aan Wereld Kids 
geeft kunnen zowel gevraagd als ongevraagd zijn.  
Circa viermaal per jaar komt de oudercommissie met de directie bijeen om met elkaar van gedachten 
te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken zoals het pedagogisch beleidsplan, 



Pedagogisch beleid Wereld Kids januari 2022 

 

 

 

 

 

23 

veiligheid- en gezondheidsbeleid, tariefstelling op hoofdlijnen en spel- en ontwikkelingsactiviteiten en 
ondersteuning bij bepaalde activiteiten. Indien een ouder interesse heeft in deelname aan de 
oudercommissie kan hij/zij een e-mail sturen naar info@kdvwereldkids.nl.  
 

  

mailto:info@kdvwereldkids.nl
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9. Klachtenregeling 
Wanneer u een klacht heeft, vragen u om eerst contact op te nemen met de medewerker die met de 
klacht te maken heeft. Vaak lost een gesprek al veel op. Lukt dit niet dan kunt u: 

- contact opnemen met Mw. E. el Atmani, eigenaresse van Wereld Kids 

- telefoon: 010-8435460 

- email: info@kdwereldkids.nl  

- contact opnemen met de oudercommissie van Wereld Kids 
 
Klachten handelen wij als dit kan direct af. 
 
Bent u niet tevreden over het afhandelen van de klacht dan kunt u een klacht indienen bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen via de website 
www.degeschillencommissie.nl 
 
Kijk voor onze volledige klachtenregeling op www.kdvwereldkkids.nl 
 
Tot slot 
Wij hopen dat u na het lezen van dit pedagogisch beleidsplan inzicht heeft gekregen in onze denk- en 
werkwijze. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij 
dat graag. Via de (lokale) oudercommissie kunt u een bijdrage leveren en meedenken over het 
pedagogisch beleidsplan en andere inhoudelijke onderwerpen 
 

mailto:info@kdwereldkids.nl
http://www.degeschillencommissie.nl/
http://www.kdvwereldkkids.nl/
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