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Inleiding

Dit hoofdstuk is een aanvulling op het algemene pedagogisch werkplan (WIJS / KwaliteitWijzer /
Pedagogiek / Algemeen pedagogisch werkplan) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie
KDV WereldWijs . De pedagogisch medewerkers (PM’ers) van KDV WereldWijs  zijn op de hoogte van
de inhoud van het pedagogisch werkplan en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op het algemene
pedagogisch werkplan.

KDV WereldWijs binnen IKC WereldWijs

In ons IKC komt alles samen. Op 1 locatie bieden we een totaalpakket voor kinderen. Op gebied van
educatie, opvang, en ontwikkeling.
Onderwijs en opvang werken samen vanuit een gedeelde visie. Tussen 7.15 uur en 18.30 uur kunnen
kinderen bij ons terecht om te leren en te spelen. De ontwikkeling en het welzijn van de kinderen staat
centraal.

IKC-WereldWijs is een protestants-christelijk kindcentrum. Een kindcentrum met een unieke sfeer en
eigen visie op het ontwikkel/ leerproces van kinderen. Dat is belangrijk, omdat ieder kind anders is. Bij
ons kindcentrum gaan we ervan uit dat ieder kind de intrinsieke motivatie heeft om te ontwikkelen.
Daarbij willen we ervoor zorgen dat alle kinderen evenveel kansen krijgen om zich te ontwikkelen en
hun talenten te ontdekken. Klaar voor de volgende stap in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Wij bieden binnen het IKC kinderopvang aan voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang
voor kinderen van 4 – 13 jaar. Bij onze opvang passen wij de, samen opgestelde, pedagogisch
didactische visie toe van het IKC. Hierdoor is het voor kinderen en voor  ouders herkenbaar en zal uw
kind bij vier jaar geen drempel ervaren om de overstap te maken naar het onderwijs. In deze visie
gaan wij uit van het competente kind: ieder kind is uniek en heeft een natuurlijke drijfveer om zich te
ontwikkelen. Door kinderen een veilige en uitdagende ontwikkelomgeving te bieden krijgt een kind
hier alle kansen toe. We kijken naar ieder kind en vragen ons af ‘wat heeft dit kind nodig om zich
optimaal te ontwikkelen’. Door ouders ook  te betrekken bij dit proces staan wij in verbinding met
elkaar (ouder, kind en professional) en met de wereld.
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1. Veiligheid vormt de basis

Groep

KDV WereldWijs bestaat uit 4 horizontale stamgroepen.

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de beroepskracht-kind ratio (BKR) onderstaand
(wettelijke) schema zoals opgenomen in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, als leidraad.

Stamgroep: babygroep

Maximaal aantal kinderen: 11

Leeftijd Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

0 tot 1

jaar

1 3 2 6 3 9

Stamgroep: dreumesgroep

Maximaal aantal kinderen: 15

Leeftijd Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

1 tot 2

jaar

1 5 2 10 3 15

Stamgroep: peutergroep 1

Maximaal aantal kinderen: 16

Leeftijd Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

2 tot 4

jaar

1 8 2 16

Stamgroep: peutergroep 2

Maximaal aantal kinderen: 8

Leeftijd Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

Aantal

beroepskrachten

Maximale

aantal

kinderen

2 tot 4

jaar

1 8

Verlaten van de stamgroep:
Bij de dagopvang is er sprake van een vaste stamgroepsruimte.
In de basis werken wij met een vast dagritme maar wijken hiervan af als dit beter aansluit bij de
ontwikkelbehoefte van een kind of de groep op dat moment.
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Bij de babygroepen hanteren we geen vast ritme maar volgen we de baby altijd in zijn of haar
ontwikkelbehoefte.  Voor de dreumes groepen geldt dat we steeds meer toewerken naar een
dagritme  maar ook aansluiten bij de dreumes en zijn/haar behoeften.
Bij de dagindeling staat aangeven welke momenten de kinderen in de dag doorbrengen in de vaste
stamgroep. Tijdens de overige momenten is het open deuren beleid van toepassing op basis waarvan
binnen Eigen&Wijzer wordt gewerkt. Bij deze pedagogische methode worden de kinderen in de
gelegenheid gesteld om de basisgroep te verlaten voor een activiteit of vrij spel. Voor meer
informatie zie: WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Algemeen Pedagogisch Beleid / Hoofdstuk 3
Ontwikkelen / Open deuren beleid.

Voor alle groepen geldt dat stamgroepen aan het begin van de ochtend en aan het eind van de
middag samengevoegd (kunnen) worden.

Voor meer informatie over stamgroepen, het samenvoegen van groepen, opvang in andere groepen
en het vastleggen van afspraken hierover zie: WIJS / KwaliteitWijzer / Pedagogiek / Algemeen
Pedagogisch Beleid / Hoofdstuk 1.1. De groep / 1.1.1. Basis/stamgroep.

Dagindeling

Dagindeling baby-dreumesgroepen en peutergroepen:
Vrij
spel

Vaste
activiteit

Georg.spel
incl. thema

Rust
moment

(stam)
groeps

moment

Ontwikkel
gebieden

Aan de kinderen worden activiteiten
aangeboden op verstandelijke
ontwikkeling zoals boekjes, puzzels,
kleuren

X X X X

Peuters helpen met de voorbereiding
van het eetmoment, baby/dreumes
krijgen gedurende de ochtend
fruit/fles volgens hun eigen ritme

X X X X

Verschoonmoment X X X
Dreumesen die gaan slapen gaan naar
bed. Baby’s gaan gedurende de
ochtend naar bed volgens eigen ritme

X X X

Aandacht voor
ontwikkelingsgebieden
baby’s/dreumes die wakker zijn
Peuters->aandacht voor
ontwikkelingsgebieden, inzet
leerplein, activiteiten aanbieden
kijkend en luisterend naar het kind,
buiten spelen

X X (X) X

Grotere kinderen helpen met de
voorbereiding van het eetmoment en
kinderen gaan aan tafel voor de lunch

X X X X

Verschoonmoment X X X
Dreumesen/peuters gaan naar bed,
baby’s gaan gedurende de middag
naar bed volgens eigen ritme

X X
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Aandacht voor
ontwikkelingsgebieden
baby’s/dreumes
Activiteit voor de peuters die niet
slapen (3 +)

X X X X

Dreumesen en peuters die geslapen
hebben uit bed en aankleden.

X X X

Kinderen krijgen wat drinken en
tussendoortje
Baby’s volgen hun eigen ritme met
fles

X X X X

Vrij spel; kinderen mogen kiezen wat
en waar ze mee willen spelen,
buitendeur staat open, kinderen
kunnen zelfstandig buiten spelen.

X X X

Verschoonmoment X X X
Kinderen krijgen rauwkost en water,
baby’s eventueel een groentehap

X X X X

Vrij spel, kinderen worden opgehaald X X X

Buitenruimte;
Voor de kinderen van 0-4 jaar is er een afgesloten buitenruimte ingericht. Voor elke groep geldt dat
deze toegankelijk is door een deur die in de groepsruimte directe toegang geeft tot de tuin. Kinderen
kunnen dus zelfstandig naar buiten. Daarnaast kunnen de peuters onder toezicht buiten op het
schoolplein spelen. Hiermee versterken we de verbinding met de kleuters.
De buitenruimte zien wij ook als belangrijk plek om te ontwikkelen. Het is natuurlijke ingericht en
daagt de kinderen uit tot spelend leren.

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.

Groep: KDV WereldWijs

Babygroep /
Dreumesgroep

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Tijden waarop niet
wordt afgeweken
van de BKR

7.15-8.30
9.00-13.00
15.00-16.45
17:15-18:30

7.15-8.30
9.00-13.00
15.00-16.45
17.15-18:30

7.15-8.30
9.00-13.00
15.00-16.45
17.15-18.30

7.15-8.30
9.00-13.00
15.00-16.45
17.15-18.30

7.15-8.30
9.00-13.00
15.00-16.45
17.15-18.30

Tijden waarop
eventueel wel
wordt afgeweken
van de BKR

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15
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Groep: KDV WereldWijs

Peutergroep 1 & 2 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Tijden waarop niet
wordt afgeweken
van de BKR

7.15-8.15
9.00-13.00
15:00 - 16:45
17:30 - 18:30

7.15-8.15
9.00-13.00
15:00-16:45
17:30 - 18:30

7.15-8.15
9.00-13.00
15:00 - 16:45
17:30 - 18:30

7.15-8.15
9.00-13.00
15:00 - 16:45
17:30 - 18:30

7.15-8.15
9.00-13.00
15:00 - 16:45
17:30 - 18:30

Tijden waarop
eventueel wel
wordt afgeweken
van de BKR

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

8.30-9.00
13.00-15:00
16.45-17.15

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach (wet IKK)
Iedere kinderopvangorganisatie is vanuit wet Kinderopvang verplicht om een pedagogisch
beleidsmedewerker/coach in te zetten en pedagogisch coachen aan te bieden. Dit geldt voor een
minimaal aantal uren per jaar waarbij de focus ligt op pedagogische kwaliteit en het coachen van
medewerkers. Deze maatregel is ontstaan met het doel om in de gehele kinderopvang de kwaliteit te
verhogen en het een nadrukkelijke positie te geven in iedere organisatie.

Bij Eigen&Wijzer kiezen we voor kwaliteit omdat wij het uitermate belangrijk vinden dat het
kind te allen tijde wordt blootgesteld aan een kwalitatief (educatief) curriculum waarbij een
hoogwaardige interactie en begeleiding geboden wordt. Het opleiden, coachen en begeleiden van de
medewerkers doen wij intensief zodat de pedagogisch medewerker wordt ondersteund in het
vormgeven en onderhouden van deze rijke interactie en leeromgeving. Bij Eigen&Wijzer is een
manager Kwaliteit en Opleiden werkzaam, hiermee heeft kwaliteit en opleiding een zichtbare positie
binnen de organisatie. Voor het coachen van medewerkers zijn meerdere pedagogische
beleidsmedewerkers/coaches/trainers gekwalificeerd met ieder zijn of haar expertise. Samen zorgen
zij voor een optimaal ontwikkelklimaat voor de medewerkers.

De verplichte coachingsuren worden met een peildatum van 01-01 van het jaar vastgesteld. Om de
inzet te berekenen is de volgende rekenregel van toepassing: (50 uur per lrk + 10 uur x het aantal fte
pedagogisch medewerkers).

Voor IKC Wereldwijs is dat voor dit jaar 10,5 fte x 10 uur + 1 x 50 uur = 155 uur.

Hieronder de verdeling van deze uren

Locatie Beleid 2022 gepland Coaching 2022 gepland

IKC
Wereldwijs

50 105

2. Aandacht voor ieder kind

Brengen en halen
De kinderen kunnen vanaf 7.15 uur tot 9.00 uur gebracht worden en kunnen ’s middags vanaf 16.00
uur tot uiterlijk 18.30 uur worden opgehaald. Indien ouders hun kind later willen brengen en / of
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eerder willen ophalen worden zij verzocht om dit van tevoren aan te geven om de rust van de groep
niet te verstoren.

3. Ontwikkelen door te ontdekken

Groepsruimtes

Alle groepsruimtes zijn ingericht naar de leeftijd van de kinderen.
De babygroepen zijn zo ingericht dat baby’s zich prettig voelen, optimaal de ruimte hebben om te
ontdekken en te bewegen en uitgedaagd worden om te ontwikkelen. Zo zijn er knusse speelhoekjes,
zachte speelkussens en ruimte om te rollen, kruipen of gewoon te liggen en te ontdekken.
In de groepsruimte is een hangwieg voor baby’s die dat prettig vinden. Omdat lichamelijk contact met
een baby heel belangrijk is, staan er 2 voedingsstoelen en ligt er een kleed op de grond waar
medewerkers met de baby kunnen liggen/zitten. Baby’s krijgen hun eerste hapje op schoot bij de
medewerkers. In de groep is een grondbox aanwezig en slapen gebeurt in bedjes, binnen en buiten.

In de dreumesgroep is al meer uitdagend materiaal voor kinderen. In deze groep leren de kinderen
veelal lopen. De groep is dan ook zo ingericht dat het voor een dreumes een avontuur is om te gaan
lopen, rollen en veel te bewegen. In de groep is ruimte voor dreumesen om zelf aan een tafeltje te
gaan zitten zodat zij, vanuit eigen initiatief kunnen spelen. Waarbij fantasiespel, echte materialen en
vrije keus centraal staan. De medewerkers zorgen voor een passende omgeving voor elk kind.
Dreumesen slapen in bedjes, binnen en buiten.

De peutergroepen grenzen aan het onderbouw leerplein. Voor de peuters is het van groot belang dat
er een rijke speel-leeromgeving is. Peuters worden uitgedaagd door hun omgeving. Er zijn hoekjes
gecreëerd met uitdagend speelgoed en veel echte materialen. In de van groepsruimte staan lage
tafels met daarom heen hockers, waaraan wordt geknutseld en gegeten maar waar ook de sociale
competentie aandacht krijgt in het groeien naar samenwerken/samenzijn, peuters kunnen hier ook
zelfstandig en op eigen initiatief werken. Ook de peuters slapen in aparte slaapkamers voorzien van
stapelbedden en stretchers in de rustruimte.

Ouders worden op de volgende wijze betrokken bij onze begeleiding en activiteiten t.b.v. de
ontwikkeling van kinderen.
Tijdens de halfjaarlijkse gesprekken met ouders bespreken we de ontwikkeling van hun zoon/dochter.
Hierbij vertellen we ouders over het werken vanuit de visie van Eigen&Wijzer en proberen we samen
te komen tot een plan waarbij ouders thuis hun kind net zo faciliteren in de ontwikkeling als wij doen.
we vertellen vooral waarom we doen wat we doen.
De ouderfolder krijgen ouders bij elk thema ook toegestuurd zodat zij input krijgen om thuis ook
specifiek aandacht te geven aan het thema wat in het IKC is.

Activiteiten

Tijdens de opvang van de kinderen is het uitgangspunt dat kinderen optimaal gefaciliteerd worden in
hun ontwikkeling. Dat geldt voor de inrichting van de ruimtes en het aanbieden van activiteiten voor
de kinderen. In de leeftijd van 0-2 jaar is dit volledig gericht op het individueel kind. Wel zorgen we
ervoor dat deze kinderen elkaar zien en kunnen leren van elkaar.
Als hulpmiddel hierbij zijn onze basishouding (we gaan uit van het competente kind), de
interactievaardigheden de leidraad. Het hulpmiddel Piramide helpt ons structuur aan te brengen in
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de opbouw van de activiteiten en thema’s. Georganiseerde activiteiten sluiten altijd aan bij de
ontwikkelbehoefte van de kinderen.
Voor de oudste peuters (die ook niet meer slapen) bieden we een verrijking aan op het moment dat
de kleinere peuters slapen. Hierin werken we samen met de onderbouw leerkrachten van IKC
WereldWijs.

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van ouders is belangrijk omdat het kinderdagverblijf en ouders de opvoedtaak
delen. Wanneer ouders de plek waar hun kind is prettig vinden, is dat voor hun kind een goede basis
voor een veilig gevoel en een goede start. Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en met
ouders op één lijn zitten over faciliteren van de ontwikkeling van hun kind, versterkt het kind in zijn of
haar ontwikkeling. Als opvang hebben wij de taak om ouders te betrekken bij de opvang, dat doen we
door;

● Dagelijks: tijdens de “Spelinloop” aan het begin van elke dag is er de gelegenheid voor ouders
en kinderen om samen te spelen/leren en de overgang van thuis naar de groep te
vergemakkelijken.

● Ouders worden over ieder thema geïnformeerd door een ouderfolder welke zij ontvangen
per e-mail. Hierin staat informatie over het project, suggesties voor activiteiten die de ouders
thuis met hun kind kunnen doen en de begrippen die tijdens het project centraal staan.

● Tweemaal per jaar zijn er oudergesprekken waarin ouders worden geïnformeerd over de
ontwikkeling van hun kind.

● Eenmaal per jaar (op aanvraag van ouders) is er een informatiebijeenkomst voor de ouders,
waarin ze worden geïnformeerd over diverse thema’s.

Huishoudelijke zaken:

Schoonmaak
De pedagogisch medewerkers verrichten tijdens hun werkzaamheden op de groep een gedeelte van
de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. De pedagogisch medewerkers maken schoon aan de
hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer wordt gehanteerd en
omschreven staat in: WIJS / KwaliteitWijzer / Veilig & Gezond / Veiligheid en hygiëne binnen en
buiten. Tevens komt er 1x in de week een schoonmaker, om alle vloeren goed schoon te maken.

Huisregels - KDV (Kinderdagverblijf) IKC WereldWijs

Openingstijden:
● Locatie KDV WereldWijs is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.15 uur tot

18.30 uur
● De kinderen kunnen ’s ochtend vanaf 7.15 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(eren)  eerder willen halen dan 16.00 uur worden zij, om de rust op de groep niet te
verstoren, verzocht dit van tevoren (telefonisch) te overleggen met de pm’ers.

Binnenkomst
● Elke ouder is op de hoogte van de code van de buitendeur van het kinderdagverblijf om

deze te kunnen openen.
● Ouders dragen, omwille van de veiligheid, mede de verantwoordelijkheid om te

voorkomen dat deze code ter beschikking komt van derden/onbevoegden en de
kinderen.

● Elke ouder sluit direct de buitendeur achter zich.
● Om 7.15 uur gaat het kinderdagverblijf open en om 18.30 uur dicht.
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Hygiëne
● De ouders trekken bij binnenkomst oversloffen aan, in verband met de hygiëne op de

groepen.
● Binnen lopen de kinderen veelal op blote voeten, buiten dragen de kinderen kaplaarzen

of schoenen.
● De pedagogisch medewerkers dragen binnen schoenen of oversloffen.

Persoonlijke eigendommen
● Maxi-cosi’s  kunnen in de hal worden opgehangen, er is geen ruimte om

kinderwagens/buggy’s te laten staan.
● Voor ieder kind is er een persoonlijk bakje op de groep met zijn/haar naam erop, de

bakjes voor de baby’s staan in de verschoonruimte.  In het bakje worden de persoonlijke
spullen bewaard.

● Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen.

Informatie uitwisseling
● Informatie vanuit Eigen&Wijzer  wordt digitaal aan alle ouders verzonden.
● De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.
● Tussen 7.15 en 11.15 kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers, op

telefoonnummer: 06-15651841 baby/dreumesgroep, 06-25144756 peutergroep.
● Voor administratieve of planning-technische vragen kunt u tussen 8.00 uur en 17.30 uur

contact opnemen met de KlantWijzer op het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer, op
telefoonnummer 035-5826035.

Opvangdagen
● In de informatiefolder en op onze website vindt u de procedures om te ruilen van dagen

en extra dagen aan te vragen.
Rookverbod

● Er geldt een rookverbod binnen het kinderdagverblijf.

Parkeerbeleid
● Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken op het

parkeerterrein bij de sporthal.
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