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Inleiding  

  

Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader en pedagogisch werkplan algemeen 

(WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogisch Werkplan Algemeen) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie 

kinderdagverblijf (KDV) Speelstede. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) van KDV Speelstede zijn 

op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch werkplan en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling 

op het algemene pedagogisch werkplan.   

  

Kinderdagverblijf Speelstede zit gelegen in een pand naast winkelcentrum Bisonspoor. Wij bevinden 

ons vlakbij alle uitvalswegen en de snelweg A2. Vanaf deze locatie kunnen wij met de oudste 

kinderen het winkelcentrum bezoeken en zo onze activiteiten verbreden.   

Op onze ruime buitenspeelplaats kunnen alle kinderen van 0 tot 4 jaar zich buiten ontwikkelen en 

kunnen zij doormiddel van een afscheiding ook apart van elkaar spelen.   

  

  

1. Veiligheid vormt de basis  
  

Groep  

KDV Speelstede bestaat uit 4 horizontale stamgroepen.  

Een babygroep met kinderen van 0 tot 1 jaar, een dreumesgroep met kinderen van 1 tot 2 jaar, een 

peutergroep met kinderen van 2 tot 3 jaar en een peuterplus groep voor kinderen van 3 tot 4 jaar.  

  

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) 

schema’s, zoals opgenomen in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, als leidraad.   

  

Schema voor de berekening van de beroepskracht-kind ratio bij dagopvang  

Leeftijd   Pm’ers  Maximale 

aantal   

Pm’ers  Maximale 

aantal   

Pm’ers  Maximale 

aantal  

Pm’ers  Maximale 

aantal  

  

Babygroep  

       

0-1 jaar   1  3 2   6 3  9 4 12 

  

Dreumesgroep  

       

1-2 jaar   1  5  2   10  3  15   

  

Peutergroep  

       

2-3 jaar   1  8  2   16       

  

Peuterplusgroep  

       

3-4 jaar   1  8  2   16        
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Verlaten van de stamgroep:  

Voor alle groepen geldt dat stamgroepen aan het begin van de ochtend en aan het eind van de 

middag  samengevoegd (kunnen) worden. Ook worden stamgroepen verlaten bij bepaalde 

activiteiten zoals gezamenlijk buiten spelen.  Wanneer de groepsgrootte minder is op woensdag en 

vrijdag, kan het zijn dat de baby en dreumesgroep samenvoegt.  De peutergroepen zijn op de 

woensdag en vrijdag altijd samengevoegd.  

  

Dagindeling  

  

Dagdeel      Vrij spel   Vaste  
activiteit   

Georg. 
spel 
incl.   

thema   

Rust   
moment   

(stam)   
Groeps- 

moment   

Ontwikkel 

gebieden   

Ochtend    

   

Kinderen worden gebracht en 

kiezen uit de diverse activiteiten 

die ter bevordering van de 

ontwikkeling staan uitgestald of 

spelen in de ingerichte 

speelhoeken    

X   X         X   X   

   Peuters helpen met de 

voorbereiding van het 

eetmoment en kinderen gaan aan 

tafel voor water en fruit(hap). 

Baby’s krijgen gedurende de 

ochtend een fles volgens hun 

eigen ritme.   

   X      X   X   X   

   Verschoonmoment      X         X   X   

   Dreumesen die slapen gaan naar 

bed. Baby’s gaan gedurende de 

ochtend naar bed volgens eigen 

ritme.   

   X      X      X   

   Aandacht voor  

ontwikkelingsgebieden (wakkere) 

baby’s en activiteit voor 

dreumesen/peuters.   

   X   X         X   

Middag   Peuters helpen met de 

voorbereiding van het 

eetmoment en kinderen gaan aan 

tafel voor de lunch   

   X      X   X   X   

   Verschoonmoment      X         X   X   

   Slaapritueel waarna de 
dreumesen/peuters naar bed 
gaan.    
Baby’s die slapen gaan gedurende 

de middag naar bed volgens eigen 

ritme.   

   X      X         
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  Buiten spelen  X          X  

   Aandacht voor  

ontwikkelingsgebieden baby’s/ 

activiteit voor de oudste 

peuters die niet slapen   

   X   X      X   X   

   Kinderen die geslapen hebben uit 

bed en aankleden   

   X         X   X   

   Kinderen aan tafel voor drinken 

en tussendoortje en baby’s   

   X      X   X   X   

  krijgen gedurende de middag een 

fles volgens eigen ritme.   

            

   Kinderen kiezen uit de diverse 

activiteiten die ter bevordering 

van de ontwikkeling die staan 

uitgestald of spelen in de 

ingerichte speelhoeken   

X            X   X   

   Aandacht voor   

ontwikkelingsgebieden baby’s   

en activiteit voor 

dreumesen/peuters   

            X   X   

   Buiten spelen   X               X   

   Verschoonmoment      X         X   X   

   Kinderen gaan aan tafel voor 

rauwkost en water en evt. een 

groentehap voor de baby’s.  

   X      X   X   X   

   Vrij spel en kinderen worden 

opgehaald.   

     X            X   X   

*Er wordt of ’s middags of ’s ochtends fruit gegeten.  

  

3 uurs regeling (afwijking BKR)  

  

Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In 

onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er 

eventueel wel wordt afgeweken van de BKR.   

  

 Baby-dreumes maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Tijden waar op niet 

wordt afgeweken 

van de BKR  

7:00-8:15u  

9:00-13:00u  

14.30-16.30u 

17.15-18.30u 

 7:00-8:15u  

9:00-13:00u  

14.30-16.30u 

17.15-18.30u 

 7:00-8:15u  

9:00-13:00u  

14.30-16.30u 

17.15-18.30u 

7:00-8:15u  

9:00-13:00u  

14.30-16.30u 

17.15-18.30u 

 7:00-8:15u  

9:00-13:00u  

14.30-16.30u 

17.15-18.30u 

Tijden waar op 

eventueel wel 

wordt afgeweken 

van de BKR  

8:15-9:00u  

13:00-14:30u  

16:30-17:15u  

8:15-9:00u  

13:00-14:30u  

16:30-17:15u  

8:15-9:00u  

13:00-14:30u  

16:30-17:15u  

8:15-9:00  

13:00-14:30u  

16:30-17:15u  

8.15-9:00u  

13:00-14:30u  

16:30-17:15u  



Eigen&Wijzer / WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Locatiespecifiek pedagogisch 
werkplan -  locatie KDV Speelstede  
  

Datum uitgifte: januari 2018  

Datum laatste wijziging: 19 augustus 2019  
Pagina 6 van 11  

  

  
 

Peuters maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Tijden waar op niet 

wordt afgeweken 

van de BKR  

07:00-08:00u 

8:30-13:00u  

14:30-16:30u 

17:30-18.30u  

 07:00-08:00u 

8:30-13:00u  

14:30-16:30u 

17:30-18.30u 

07:00-08.00u 

09:00-13:00u  

14:30-16:30u 

17:30-18:30u  

07:00-08:00u 

8:30-13:00u  

14:30-16:30u 

17:30-18.30u 

 07:00-08.00 

09:00-13:00u  

14:00-16:30u 

17:30-18:30u 

Tijden waar op 

eventueel wel 

wordt afgeweken 

van de BKR  

8:00-8:30u  

13:00-14:30u  

16:30-17:30u  

8:00-8:30u  

13:00-14:30u  

16:30-17.30u  

8:00-9:00u  

13:00-14:30u  

16:30-17:30u  

8.00-8:30  

13:00-14:30u  

16:30-17:30u  

8:00-9:00u  

13:00-14:00u  

16:30-17:30u  

  

Inzet pedagogisch medewerkers in ontwikkeling/studenten/vrijwilligers 

Gedurende sommige periodes zijn er op de locatie medewerkers in ontwikkeling (hierna te noemen pmio) 

werkzaam of worden er studenten of vrijwilligers ingezet. Zij zijn altijd geregistreerd in het 

personenregister kinderopvang. Wanneer deze (gedeeltelijk) formatief worden ingezet dan doen wij dit op 

basis van een verklaring waarin de docent/begeleider van de pmio/student verklaren dat dit verantwoord 

is. We kijken hierbij op basis van zijn/haar competenties, kwaliteiten en opgedane opleidings- en 

praktijkervaring of deze pmio/student voldoende bekwaam is om te werken vanuit de wettelijke kaders en 

volgens het pedagogische beleid van Eigen&Wijzer. De pmio/student creëert een vellig klimaat voor de 

kinderen die hij/zij verzorgt, opvoedt en begeleidt. Hij/zij biedt verantwoorde kinderopvang volgens de 

vier wettelijke pedagogische basisdoelen. 

De pmio/student staat niet alleen op de groep en ontvangt voldoende kwalitatief goede begeleiding bij 

zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.    

Om het leerproces te borgen wordt elke twee weken een verslag gemaakt door de pmio/student waarin 

de vorderingen van de persoonlijke leerdoelen beschreven staan. Dit verslag wordt door de 

docent/begeleider gezien en ondertekend. 

 
 

2. Aandacht voor ieder kind  
  

Brengen en halen  

Voor de openingstijden zie: bijlage 1  

De kinderen kunnen ’s ochtends vanaf 7:00 uur tot 9:00 uur worden gebracht en kunnen ’s middags 

vanaf 16:00 uur tot uiterlijk 18:30 uur worden opgehaald. Indien ouders hun kind eerder willen halen 

dan 16:00 uur worden zij, om de rust op de groep niet te verstoren, verzocht dit van te voren 

(telefonisch) te overleggen met de pm’ers.  

Alle kinderen van de baby en dreumesgroep worden 5 dagen in de week s’ ochtends vanaf 7.00 

ontvangen in de groepsruimte van de dreumesgroep.  

De dreumesen verlaten deze ontvangstruimte  wanneer de leidster/kind ratio dat toelaat, zodat alle 

kinderen in de eigen groepsruimte kunnen verblijven. Bij het openen en afsluiten zullen zij ook nooit 

het maximale aantal van 12 kinderen opvangen in deze ruimte.  

Bij het afsluiten zullen de dreumesen die er nog zijn het laatste moment van de dag in de 

babygroepsruimte verblijven en daar hun dag afsluiten.  

De peutergroepen ontvangen  s ’ochtends hun kinderen in de peutergroepsruimte en zullen zich 

opsplitsen wanneer de 2e collega binnen is. Hierbij word nooit de maximale groepsgrootte van 16 
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kinderen overschreden. Eind van de dag zullen de peuters gezamenlijk in de peutergroepsruimte de 

dag afsluiten vanaf het moment dat de groepsgrootte van 16 niet overschreden word.  

  

  

3. Ontwikkelen door te ontdekken  
  

Inrichting  

  

Babygroep   

De babygroep heeft een gezellige ruimte waar voldoende uitdagend spelmateriaal is. Er staat een 

grote box waar de allerkleinsten in kunnen liggen/ spelen en op de grond is een lekker zacht kleed en 

een grote mat waar ze op kunnen liggen. In deze ruimte staan ook een grote tafel met een aantal 

zitplaatsen voor de grotere baby’s. Deze kunnen aan tafel eten en drinken wanneer ze in staat zijn 

zelf te kunnen zitten. Verder is de vloer leeg van obstakels zodat de baby’s alle ruimte hebben om te 

kunnen ontdekken. Het speelgoed ligt plaatselijk verdeeld over de grond op de plekken waar de 

baby’s neergelegd zijn. Aan de muur hangt een stalen draad waar alle knutselwerkjes of iets 

dergelijks aan opgehangen kunnen worden.  

Op de babygroep zijn 2 commodes aanwezig waar de kinderen een schone luier krijgen en omgekleed 

kunnen worden. Bij de commode staan ook voor alle kinderen een mandje waar hun persoonlijke 

spullen in bewaard worden.   

In de babygroep zitten 3 slaapkamers waar de kinderen een slaapje kunnen doen. In deze 

slaapkamers staan stapelbedjes die met speciale kindveilige sloten op slot kunnen. Als 

kinderen even tot rust willen komen, dan kunnen ze in 1 van onze 2 wiegen liggen en 

ontspannen.  

In deze ruimte is ook een keuken met een koelkast aanwezig om voedingsmiddelen in te bewaren.  

  

Dreumesgroep   

Op de dreumesgroep zijn er speelhoeken gemaakt zodat de kinderen al iets bewuster in een 

bepaalde hoek kunnen kiezen voor dat materiaal waar ze uitdaging in zien. Op deze groep is ook 

verschillend uitdagend materiaal aanwezig, verdeeld over speelgoedbakken waar de kinderen zelf bij 

kunnen. Om de groep sfeer te geven ligt er een lekker zacht speelkleed op de grond.   

Op deze groep zijn 2 tafels en 2 banken aanwezig waar de kinderen aan kunnen zitten, wanneer er 

een eetmoment of activiteit plaatsvind. Aan de muur hangt een stalen draad waar onder andere alle 

knutselwerkjes aan opgehangen kunnen worden.  

In de dreumesgroep zijn 2 commodes aanwezig waar de kinderen een schone luier krijgen en 

omgekleed kunnen worden. Bij de commode staat ook voor alle kinderen een mandje waar hun 

persoonlijke spullen in bewaard worden.   

In deze ruimte is ook een keuken met een koelkast aanwezig om voedingsmiddelen in te bewaren. 

Naast de dreumesgroep zitten 2 slaapkamers waar de kinderen gebruik van kunnen maken die een 

slaapje doen. In deze slaapkamer staan stapelbedjes die met speciale kindveilige sloten op slot 

kunnen.  

  

Peutergroep   

Op de peutergroep zijn er speelhoeken gemaakt zodat de kinderen bewust in een bepaalde hoek 

kunnen kiezen voor dat materiaal waar ze uitdaging in zien. Op deze groep is verschillend uitdagend 

materiaal aanwezig, verdeeld over speelgoedbakken en kasten waar de kinderen zelf bij kunnen.  Op 

de peutergroep staat een bank en daar ligt een kleed onder om een echt huishoek te creëren. In 
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deze ruimte zijn planken aan de muur bevestigd, waar voor alle kindjes een mandje aanwezig is voor 

hun persoonlijke spullen.   

Naast de peutergroep zit een slaapkamer waar de kinderen gebruik van kunnen maken die nog een 

middagslaapje doen. In deze slaapkamer staan stapelbedjes die met speciale kindveilige sloten op 

slot kunnen.  

  

Peuterplusgroep   

Op de peuterplusgroep zijn speelhoeken gemaakt, zodat de kinderen bewust in een bepaalde hoek 

kunnen kiezen voor dat materiaal waar ze uitdaging in zien. Op deze groep is verschillend uitdagend 

materiaal aanwezig, verdeeld over speelgoedbakken waar de kinderen zelf bij kunnen. Zo is er een 

gezellige huishoek met een steigerhouten keuken en een bank met een gezellig kleed.  Daarnaast 

staat er ook een tafeltje met kleine stoeltjes waar kinderen een activiteit aan kunnen doen.   

Aan de muur hangt een stalen draad waar alle knutselwerkjes aan opgehangen kunnen worden. In 

deze ruimte is ook een keuken met een koelkast aanwezig waar voedingsmiddelen worden 

bewaard.   

  

Centrale hal   

In onze centrale hal staan manden waar de blauwe slofjes in zitten. Deze dienen ouders in verband 

met de hygiëne aan te trekken voordat ze de groepen betreden. In de hal bevinden zich 4 

toegangsdeuren voor de groepen. Deze deuren zijn afgesloten doormiddel van een 

beveiligingssysteem. Alle ouders krijgen bij start van de opvang een “druppel” aangeboden, waarmee 

ze alle toegangsdeuren kunnen openen. Voor deze druppel word een borg van 20 euro gevraagd. 

Deze druppel is persoonsgebonden en mag nooit aan derden verstrekt worden.  

  

Huishoudelijke zaken:  

  

Boodschappen:  

1 keer in de week wordt er een bestelling gedaan bij de Jumbo. De bestelling word door een 

pedagogisch medewerker op de groep gedaan en door de Jumbo bij ons op locatie geleverd.  1x per 

maand word er door een pedagogisch medewerker op de groep een bestelling bij de kruidvat gedaan 

waar onze luiers en verzorgingsartikelen vandaan komen, deze worden op locatie afgeleverd. 

  

De was:  

Iedere dag is er een andere groep verantwoordelijk voor het bijhouden van de was. De was word 

gedaan in onze afsluitbare wasruimte.  Het wasschema hangt bij de wasmachine en iedereen is 

daarvan op de hoogte. Uiteraard helpen wij elkaar in het naleven van deze afspraak.  

  

Keuken:  

Alle groepen behalve de peutergroep beschikken over een eigen keuken, welke bestaat uit een 

koelkast, (vaatwasser) en magnetron. Er zijn geen fornuizen aanwezig. De kranen waar kinderen 

gebruik van maken en bij kunnen komen zijn beveiligd met een warmtebeveiliging. De keukenkranen 

en hoge kranen waar kinderen niet bij kunnen zijn niet beveiligd. In de ruimte zijn geen trapjes 

aanwezig en de medewerkers zien erop toe dat de kinderen niet klimmen om bij de kranen te 

kunnen. Tevens is er een keuken in het de personeelsruimte. Deze ruimte is niet toegankelijk voor de 

kinderen. Bij het gebruik maken van de keukens wordt het beleid zoals omschreven in:  

‘WIJS / KwaliteitWijzer / Veilig & Gezond / Veiligheid en hygiëne binnen en buiten’  in acht 

genomen.  
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Schoonmaak:  

Voor alle dagen in de week is er een schoonmaakbedrijf die bij ons de vloeren komt schoonmaken.  

Alle andere schoonmaakwerkzaamheden worden door de pedagogisch medewerksters op de groep 

gedaan. De pedagogisch medewerker en het schoonmaakbedrijf volgen hierbij een 

schoonmaakrooster en vinken het af wanneer zij hebben schoongemaakt.  
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Bijlage 1 - Huisregels KDV (Kinderdagverblijf) Speelstede  

  

Binnenkomst/vertrek  

• Om 7:00 uur gaat het kinderdagverblijf open en om 18:30 uur dicht.  

• Elke ouder/verzorger krijgt, na betaling van 20 euro borg, de beschikking over een  

‘druppel’ waarmee men toegang krijgt tot de (tussen)deuren die op slot zitten d.m.v. 

een systeem. Met deze ‘druppel’ wordt het systeem ontgrendelt. De voordeur is vrij  

toegankelijk omdat het pand gedeeld wordt met meerdere bedrijven.   

• Wanneer ouders/verzorgers een 2e druppel willen aanschaffen kost dit nogmaals 20 

euro borg.  De borg krijgen ouders/verzorgers weer retour wanneer de plaatsing eindigt.  

• Ouders/verzorgers dragen, omwille van de veiligheid, mede de verantwoordelijkheid om 

te voorkomen dat deze ‘druppel’ ter beschikking komt van derden/onbevoegden.  

  

Hygiëne   

• De ouders/verzorgers trekken bij binnenkomst oversloffen aan, in verband met de 

hygiëne op de groepen.   

• Binnen dragen de kinderen sloffen of antislipsokken, buiten dragen de kinderen        

schoenen of kaplaarzen.   

• De pedagogisch medewerkers dragen binnen schoenen/sloffen of oversloffen.   

• Voor jassen, sjaals en mutsen van de kinderen worden luizenzakken gebruikt.  

  

Persoonlijke eigendommen  

• Maxi-cosi’s  en autostoelen kunnen zeer beperkt opgeslagen worden en worden zoveel 
mogelijk mee terug genomen.  

• Voor ieder kind is er een mandje in de groepsruimte. In het mandje worden de 

persoonlijke spullen bewaard. De pedagogisch medewerker doet de knutselwerkjes van 

het kind en eventuele mededelingen in het mandje van het kind op de groep.   

• Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van 

persoonlijke eigendommen.  

Informatie uitwisseling  

• Informatie vanuit Eigen&Wijzer  wordt digitaal aan alle ouders/verzorgers verzonden.   

• De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  

• Tussen 7:00 en 18:30 kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers, op 

telefoonnummer: 0346-287271.  

• Voor administratieve vragen of vragen over de (lange termijn-) planning kunt u tussen 

9.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met de KlantWijzer op het hoofdkantoor van 

Eigen&Wijzer, op telefoonnummer 035-5826035.  

  

Opvangdagen  

• In de informatiefolder en op onze website staan de procedures om dagen te ruilen en 

extra dagen aan te vragen.   

• Ongeveer 8 weken voor de zomer- en kerstvakantie ontvangt u een formulier waarop 

door ouders/verzorgers wordt aangegeven op welke dagen hun kind(eren) gebruik 

willen  maken van de vakantieopvang. Dit met oog op de personeelsplanning in deze 

weken.   
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Rookverbod  

• Er geldt een rookverbod binnen het kinderdagverblijf.   

  

Parkeerbeleid  

• Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken op het  

parkeerterrein achter de slagboom.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


