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Ontvangst GGD Inspecteur 

Op de babygroep komt doorgaans de eerste melding binnen dat de GGD op 

bezoek komt, immers zij controleren verbaal en op zicht altijd wie er 

zich op de begane grond meldt en naar binnen wil. Indien anders is 

degene die de voordeur opent van het Kindercentrum het eerst op de 

hoogte. Op de dependance is de bovenbouw groep degene die controleren 

wie er is en de voordeur opent nadat er is aangebeld, zij zijn dus op 

deze locatie als eerste op de hoogte. 

 

Zorg ervoor dat direct na entree van het Kindercentrum de Inspecteur 

meegenomen wordt naar de Speelzaal. Op de Dependance blijft de 

inspecteur in het theater. Laat de inspecteur aan tafel zitten en geef 

thee/koffie. Vervolgens waarschuw je een leidinggevende = Natascha, 

Dieuwertje, Jeroen, Kelvin, Janneke en daarna je collega’s.  

 

Voorbereiding: 

• Zorg dat je altijd op de hoogte bent van het Beleid, de Inspecteur 

kan vragen stellen over van alles en nog wat. Als je verkeerde 

antwoorden geeft kan dit consequenties hebben. 

• Zorg dat de BKR vanaf 9.00 uur kloppend is. 

• Zorg dat je groep ten alle tijden schoon en netjes is (privé 

spullen altijd in kluis) 

• Zorg voor goede, veilige, schone speel omgeving voor de kinderen. 

 

Tijdens controle: 

• Koffie- en Theepauzes worden opgeschort, pm-ers blijven allemaal op 

de groep m.u.v. lunchpauze. 

• Kinderen blijven op eigen stamgroep spelen of spelen buiten (pas op 

BKR). Uitzondering: Kleuters van de kleutergroep (altijd met 

toestemming ouders) spelen op de peuterspeelzaal = ’t Speelhuis 

wanneer daar plaats is (altijd conform BKR). 
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Uitgangspunten inzake Competentie Waarden en Normen 

Dit moet iedere pm-er weten. 

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, ‘de 

cultuur’ eigen te maken waarvan zij deel uit maken. Kinderopvang biedt 

een bredere samenleving dan het gezin; kinderen komen in aanraking met 

andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving 

kenmerkt. In een kinderopvanggroep zijn kinderen aanwezig met verschil 

in sociaaleconomische achtergrond, verschil in opvoed ideeën van 

ouders, verschil in gezinssamenstelling, verschil in hun plaats in de 

kinderrij thuis, verschil in religie en verschil in nationaliteit (van 

ouders). 

 

De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het 

gezin, heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. 

In een groep doen zich relatief veel ‘leermomenten’ voor bijvoorbeeld 

bij conflicten tussen kinderen, bij verdriet of pijn. 

 

Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele 

ontwikkeling van kinderen. Door de reactie van groepsleiding en de 

uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen van goed en 

slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter 

waarom bepaald gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze 

kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen functioneren 

(zelfvertrouwen) en leidt tot betere sturing en sociale interactie. 

 

De reacties van beroepskrachten geven niet alleen inzicht, richting en 

correctie aan het gedrag van kinderen, maar worden door kinderen ook 

gekopieerd in hun eigen gedrag tegenover andere kinderen of 

volwassenen. Beroepskrachten zijn een rolmodel en hebben dus een 

belangrijke invloed op de ontwikkeling van empathie en pro-sociaal 

gedrag. 

 

• De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen 

inhouden. Ze weten in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch 

beleid staat.  



 

 Kindercentrum Bisonspoor | 2021 

 
 
 

GGD 

• De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; 

de leidinggevende vertaalt het naar verbeteringen in het 

beleidsplan.  

• De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en 

werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. Zij weten waarom ze 

zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 

pedagogische basisdoelen.  

• De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de 

kinderen) op vaste momenten met het team en de leidinggevende. 

Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij teamoverleg en 

werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en 

naslagwerk gebruikt.  

 

Aandachtspunten inzake Competentie Waarden en Normen 

Dit moet iedere pm-er weten. 

Tot 1 jaar 

• Aansluiten en overnemen; De beroepskrachten vragen actief bij 

ouders na (tijdens wenperiode, brengen en halen) wat 

omgangskenmerken zijn voor iedere baby. Er wordt rekening gehouden 

met rituelen, attributen (knuffel, speentje) en tempo/ handelingen 

tijdens verzorgingsmomenten. Op de groep is omgangsinformatie over 

de baby’s aanwezig.  

• Sociaal babygedrag; De beroepskrachten stimuleren contact van 

baby’s met oudere kinderen. Baby’s worden bij elkaar gezet zodat 

zij onderling (oog)contact kunnen maken en op elkaar kunnen 

reageren.  Beroepskrachten benoemen wat er gebeurt in het contact 

tussen baby en anderen. Oudere kinderen leren hoe zij met baby’s 

kunnen omgaan en krijgen taakjes tijdens verzorgingsmomenten.  

• Respectvol contact; De beroepskrachten laten zich door de reacties 

van de baby leiden bij het uitvoeren van verzorgingsmomenten. Zij 

verwoorden wat er gebeurt, zowel bij het betreffende kind als in de 

omgeving (geluiden, ander kind dat komt kijken). 

 

Tot 4 jaar 

• Afspraken en regels; In het beleidsplan staan aanwijzingen voor 

afspraken, regels en omgangsvormen.  
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• Beroepskrachten handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. 

Zij passen deze in de meeste situaties consequent toe.  

• Eenduidig handelen; Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels 

en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Daarbij 

blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan 

bij gedrag en behoefte van individuele kinderen.  

• Uitleg en instructie; De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) 

kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken in 

de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij 

geven aan welk gedrag bij welke situatie hoort in termen wat er wel 

mag.  

• Grenzen en afspraken; De beroepskrachten leggen uit waarom 

afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is voor 

kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken 

negeren of overtreden.  

• Ruimte voor verschillen; Beroepskrachten laten respect zien voor 

ieder kind; er is geen sprake van discriminatie of uitsluiten. 

Kinderen mogen zijn wie zij zijn. Kinderen krijgen uitleg en 

begeleiding om met elkaars verschillen om te gaan.  

• Afstemmen en uitwisselen; De beroepskrachten informeren (nieuwe) 

ouders over omgangsregels en afspraken in de groep. Reacties en 

adviezen van ouders (uit persoonlijk gesprek, schriftje, interview, 

enquête, ideeënbus) worden verbonden met het handelen in de opvang.  

• Kind-contact; De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan 

met elkaar (verschillen in leeftijd, karakter, cultuur, talent) en 

met elkaars emoties (empathie). Zij organiseren groepsactiviteiten 

om kennismaken en groepsvorming te stimuleren.  

• Verbondenheid met anderen; Kinderen reageren positief op andere 

kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat andere 

kinderen doen en kunnen. Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder 

anderen stelselmatig uit te sluiten. Er is ruimte en begrip voor 

kinderen die “anders zijn “ of er “anders uitzien”.  

• Rituelen en voorspelbaarheid; De beroepskrachten bouwen het 

dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. Kinderen 

weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.  
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• Inbreng, meebeslissen, meedoen; De beroepskrachten geven ruimte aan 

kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar hun 

voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om 

programmaonderdelen uit te voeren. Ieder kind krijgt naar eigen 

vermogen de kans om hierin te delen.  

• Structuur; In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie 

aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje) waardoor kinderen 

weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele 

ruimte gelden. De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde 

omgeving. Zij gedragen zich over het algemeen naar de afspraken en 

voelen zich verantwoordelijk voor de gang van zaken (bv opruimen, 

dingen op vaste plaatsen zetten).  

• Sociale oefenplaats; Kinderen worden aangesproken op hun omgang met 

elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan en uitvoeren van 

activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv 

elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten).  

• Professionele werkhouding; De beroepskrachten zijn zich bewust van 

hun professionele voorbeeldrol. Zij gedragen zich volgens de 

waarden en normen die in het pedagogisch beleid. Zij proberen naar 

beste kunnen hiernaar te handelen en spreken elkaar hierop aan.  

• Gelijkwaardigheid; De beroepskrachten gaan op eenzelfde 

respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en collega’s. 

Persoonlijke voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer. 

Acceptatie en respect wordt actief uitgedragen.  

• Voorbeeldfunctie; De beroepskrachten geven kinderen het goede 

voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere 

kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en 

helpen, werken samen. Ze zijn (meestal) consequent in wat ze 

uitdragen en hoe ze zelf handelen.  

• Nabijheid/ruimte laten; De interacties tussen beroepskrachten en 

kind sluiten aan op de behoeften. Kinderen leren om contact met 

elkaar te maken en om elkaars gedragssignalen te lezen (nabijheid 

versus ruimte geven). De interacties zijn vriendelijk en hartelijk.  

• Fatsoensnormen; De beroepskrachten treden op een professionele 

manier op in de omgang met andere volwassenen, zoals collega’s en 

ouders. Zij gaan respectvol met collega’s en ouders om, zijn 

vriendelijk, luisteren en tonen begrip en betrokkenheid. Zij zijn 
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zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en 

vertrouwenspersoon en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, 

taalgebruik en omgangsvormen.  

• Gezonde leefstijl; De beroepskrachten geven het goede voorbeeld met 

betrekking tot een gezonde leefstijl (gezond eten en drinken, 

actief bewegen, niet roken/snoepen) in het bijzijn van kinderen en 

ouders. Zij zijn zich bewust van het belang van de kwaliteit van 

licht, lucht en geluid voor de geestelijke en fysieke- gezondheid 

van kinderen, en gedragen zich daarnaar.  

 

Uitgangspunten inzake Competentie Sociale Ontwikkeling 

Dit moet iedere pm-er weten. 

Het begrip “sociale competentie’ omvat een scala aan sociale kennis en 

vaardigheden, bijvoorbeeld zich in een ander kunnen verplaatsen, 

kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen 

en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De 

interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het 

deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving 

voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen kansen om 

zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de 

samenleving. 

 

Kinderen in de kinderopvang krijgen al jong en gedurende een 

substantieel deel van de dag/week te maken met interactie met 

leeftijdsgenoten en aanwezigheid van een groep. Hoewel dit kansen 

biedt voor het verwerven van sociale kennis en vaardigheden, heeft het 

ook een risico. Kinderen die al jong veel negatieve ervaringen opdoen 

in de omgang met andere kinderen lopen een verhoogd risico 

agressiviteit en sociale teruggetrokkenheid te ontwikkelen. De 

beroepskracht speelt hierin een cruciale rol; zij moet beschikken over 

de vaardigheid om interacties tussen kinderen in goede banen te 

leiden. 

 

Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten en bekende 

leeftijdsgenoten bevordert de ontwikkeling van relaties en bevordert 

dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met leeftijdsgenoten 

bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
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vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van 

verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. 

 

• De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen 

inhouden. Ze weten in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch 

beleid staat.  

• De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; 

de leidinggevende vertaalt het naar verbeteringen in het 

beleidsplan.  

• De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en 

werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. Zij weten waarom ze 

zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 

pedagogische basisdoelen.  

• De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de 

kinderen) op vaste momenten met het team en de leidinggevende. 

Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij teamoverleg en 

werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en 

naslagwerk gebruikt.  

 

Aandachtspunten inzake Competentie Sociale Ontwikkeling 

Dit moet iedere pm-er weten. 

Tot 1 jaar 

• In contact; De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de 

baby’s en andersom.  

• Eigenheid; De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke 

eigenheid van kinderen. Zij benoemen en waarderen individuele 

talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de 

betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren 

op een wijze die recht doet aan het individuele kind. Kinderen 

worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan.  

• Aansluiten op ontwikkelingsfases; De beroepskrachten weten hoe 

baby’s zich sociaal ontwikkelen en geven gepaste ondersteuning. 

Bijv. jonge baby’s wijzen op andere kinderen, activiteiten van 

andere kinderen verwoorden, bij oudere baby’s ook 

ontmoetingsgelegenheden creëren.  
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Tot 4 jaar 

• Ontdekken en (her)kennen; Kinderen krijgen informatie en hulp om 

contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. De 

beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met 

dezelfde interesse of talent, in gesprekken en tijdens spel. 

Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid. De 

beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen 

kinderen.  

• Begeleiden en feedback; De beroepskrachten begeleiden ook de 

positieve interacties tussen kinderen.  

Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met 

leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, 

naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen 

het als kinderen een (bijna) conflict zelf hebben opgelost.  

• Samen spelen samen leren; De beroepskrachten zetten gerichte 

activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. Op 

passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars 

mogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke 

ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie).  

• Aanmoedigen onderling contact; De beroepskrachten moedigen 

interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan.  

• Zij helpen de kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden 

spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, elkaar helpen, emoties 

delen.  

• Empathie; De beroepskrachten benutten emotievolle (spannende, 

verdrietige en blije) momenten om kinderen te leren om emoties te 

delen en te verwoorden. Kinderen leren elkaars emoties kennen en 

herkennen. Dit wordt gestimuleerd door de situatie of emotie samen 

te verwerken in gesprekjes, spelvorm en boekjes.  

• Regie voeren; De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve 

interacties tussen kinderen. Zij helpen om de betreffende situatie 

stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor “hoor 

en wederhoor”. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er 

wordt ingegrepen en geven aan wat wel de bedoeling is.  

• Leren en oefenen; De beroepskrachten oefenen spelenderwijs in 

conflicten aangaan en oplossen door spelvormen, groepsgesprekken 
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n.a.v. gebeurtenissen of verhalen; aanleren van behulpzame rituelen 

en gebruiken van de groep.  

• Deel van een geheel; De beroepskrachten dragen uit en leven voor, 

dat de inbreng van alle kinderen en henzelf ertoe doet in de groep. 

Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 

• Leren samenspelen; De beroepskrachten laten veel initiatief voor 

samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als kinderen niet 

mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit 

te komen.  

• Stimulerend contact; De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen 

henzelf en de kinderen, en tussen kinderen onderling aan, door 

zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij 

aan de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is 

dit aanleiding voor een gesprek met individuele kinderen, in een 

klein groepje of met de hele groep.  

• Positieve sfeer; De beroepskrachten zetten zich in voor een 

positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van 

ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en 

hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. Kinderen worden 

aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve 

sfeer en omgang met elkaar.  

• Participatie; De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij 

verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen en dingen 

klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve 

feedback en waardering als zij zich actief betrokken en 

verantwoordelijk tonen.  

 

Uitgangspunten inzake Competentie Emotionele Veiligheid 

Dit moet iedere pm-er weten. 

Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale 

pedagogische doelstelling voor alle vormen van kinderopvang. De 

algemene term “veiligheid” verdient de voorkeur boven “veilige 

gehechtheidsrelatie” omdat er meer factoren zijn die kunnen bijdragen 

aan het ontwikkelen van een gevoel van veiligheid dan de kwaliteit van 

de omgang met volwassen opvoeders. 
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Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Niet 

alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen nu, 

maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere 

pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet 

veilig voelt, gaat het niet op ontdekking uit en durft het geen nieuwe 

uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen zelfvertrouwen en er 

kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 

 

Er zijn drie bronnen van emotionele veiligheid te onderscheiden: 

• Vaste en sensitieve verzorgers 

De beschikbaarheid van sensitief reagerende opvoeders in de eerste 

levensjaren blijkt bevorderlijk te zijn voor de veerkracht van 

kinderen, ook op langere termijn. De beroepskracht vervult een 

centrale rol in het pedagogisch proces; communicatie en dialoog zijn 

de belangrijkste middelen. Vanuit de rol van gids en begeleider kan de 

beroepskracht een juiste vorm van steun en begeleiding geven die 

aansluit op wat het kind nodig heeft om nieuwe ervaringen op te doen. 

De affectieve kwaliteit van de interactie bevordert een gevoel van 

veiligheid en acceptatie bij een kind. Hoe sensitief responsiever de 

beroepskracht, hoe meer zij door een kind wordt gewaardeerd; het kind 

gaat zijn signalen en positieve gevoelens op haar richten en gaat zich 

aan haar hechten.  

 

• Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten  

In vaste groepen kunnen kinderen al in het tweede levensjaar een 

duidelijke voorkeur voor een of twee groepsgenoten ontwikkelen. Binnen 

zulke relaties is sprake van sociale uitwisselingen en van emotionele 

responsiviteit.  

 

Groepsgenoten kunnen al op jonge leeftijd een bron van veiligheid 

vormen, maar dan moeten zij elkaar wel zo regelmatig zien dat ze 

elkaar goed kunnen leren kennen. In een vertrouwde groep kunnen 

kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid. 

Ontwikkelen. 

 

• Inrichten van de omgeving (binnen en buiten) 

De inrichting van een ruimte kan een bijdrage leveren aan een gevoel 
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van geborgenheid. Met aandacht voor akoestiek, licht, kleur en 

indeling van de ruimte is veel te bereiken op het gebied van sfeer en 

herkenbaarheid van bepaalde (speel)plekken. Ook luchtkwaliteit speelt 

een rol bij het prettig en actief (kunnen) voelen. 

 

• De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen 

inhouden. Ze weten in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch 

beleid staat.  

• De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; 

de leidinggevende vertaalt het naar verbeteringen in het 

beleidsplan.  

• De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en 

werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. Zij weten waarom ze 

zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 

pedagogische basisdoelen.  

• De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de 

kinderen) op vaste momenten met het team en de leidinggevende. 

Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij teamoverleg en 

werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en 

naslagwerk gebruikt.  

 

Aandachtspunten inzake Competentie Emotionele Veiligheid 

Dit moet iedere pm-er weten. 

Tot 1 jaar 

• Sensitieve responsiviteit; De beroepskrachten reageren op signalen 

van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te raken en 

emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s 

(sensitief responsief). Er zijn gedragsregels voor het omgaan met 

(overmatig) huilen.  

• Aandacht; Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan 

de helft van de tijd gericht op de baby. Handelingen sluiten aan op 

de interactie met de baby.  

• Kennis baby-ontwikkeling; De beroepskrachten weten wat de baby’s 

aankunnen. Leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar in hun 

contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en 

vermogen van de baby.  
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• Verbinding opvang – thuis; De beroepskrachten weten op welke wijze 

zij kunnen aansluiten op bioritme en afspraken voor individuele 

baby’s. Er is informatie over iedere baby bekend bij de 

beroepskrachten. Binnen de groepsroutine houden de beroepskrachten 

rekening met de eigenheid van ieder kind en zijn thuisgewoontes 

(knuffel, muziekje, drinktempo, favoriet speeltje).  

• Vaste verzorger; De beroepskrachten voeren (zoveel mogelijk) de 

verzorgingstaken per baby uit volgens vast rooster 

• In contact; De beroepskrachten wisselen rust en actie op een 

gepaste manier af voor iedere baby, waarbij zij steeds met hem in 

contact blijven c.q. zicht houden.  

• Gevoel van veiligheid; De baby’s staan in contact met de groep op 

een manier en vanaf een plaats die veiligheid biedt en past bij hun 

interesse en bevattingsvermogen. 

• Sfeer; De sfeer is ontspannen. De baby’s zijn hoorbaar en zichtbaar 

“bezig”: geluidjes, kirren, met handje ergens op slaan, kruipen.  

• Vertrouwde contacten; Voor de baby’s zijn er altijd vertrouwde 

gezichten van beroepskrachten en leeftijdsgenootjes in de groep 

aanwezig.  

• Afstemmen; De beroepskrachten spreken de ouders actief aan over de 

actuele (fysieke) situatie van de baby: tandjes, slaappatroon, 

poept niet, luieruitslag, e.d. Zij bieden informatie en vragen 

ouders ook om tips en advies.  

 

Tot 4 jaar 

• De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen 

inhouden. Ze weten in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch 

beleid staat.  

• De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; 

de leidinggevende vertaalt het naar verbeteringen in het 

beleidsplan.  

• De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en 

werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. Zij weten waarom ze 

zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 

pedagogische basisdoelen.  
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• De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de 

kinderen) op vaste momenten met het team en de leidinggevende. 

Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij teamoverleg en 

werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en 

naslagwerk gebruikt.  

• Begroeten; Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; 

beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en persoonlijke 

manier.  

• Kennen/ herkennen; De beroepskrachten kennen ieder kind in de 

groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden 

(karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind 

wordt die kennis gebruikt.  

• Respectvol contact; De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met 

kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van 

het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op 

de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-

verbaal contact.  

• Respectvol contact; De beroepskrachten gedragen zich sensitief en 

responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het 

kind begrijpen en reageren daar adequaat op.  

• Aansluiten; De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun 

gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan (op ooghoogte praten, 

door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten 

met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.  

• Respectvolle intimiteit; De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend 

en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij hebben een 

professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij 

lichamelijk contact (troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij 

iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich 

leiden door de reactie van het kind.  

• Afsluiten/ overgang opvang – thuis; Het moment van vertrek (van 

kind of beroepskracht) verloopt rustig en goed georganiseerd. De 

beroepskrachten hebben een duidelijke taakverdeling. De 

beroepskrachten nemen van ieder afzonderlijk kind afscheid met een 

persoonlijke opmerking of groet. Het vertrekmoment wordt gebruikt 

om samen met het kind terug te kijken op positieve en negatieve 

gebeurtenissen.  
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De beroepskrachten helpen het kind om de opvangdag af te sluiten. 

De beroepskrachten nemen afscheid van de groep als zijzelf 

vertrekken.  

• Contact/affectie; De beroepskrachten laten merken dat ze de 

kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken 

grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als 

een kind dat nodig heeft.  

• Individuele aandacht; De beroepskrachten reageren (meestal) op een 

warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een 

ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten 

(meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 

individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen en 

emoties graag met (één van) de beroepskrachten.  

• Steun krijgen; De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en 

motiveren door de beroepskrachten; zij reageren op initiatieven van 

de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de 

beroepskrachten in als ze hulp of steun nodig hebben.  

• Extra steun; De beroepskrachten bieden op eigen initiatief en 

passende wijze steun aan kinderen die vanwege fysieke, sociale of 

gedragsmatige beperkingen/stoornissen extra kwetsbaar zijn. 

• Structuur en flexibiliteit; Er is een dagschema met dagelijkse 

routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. 

Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige 

flexibiliteit voor onvoorziene situaties of uitloop van geplande 

activiteiten.  

• Energie en sfeer; Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste 

kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. 

Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, 

tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, 

verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.  

• Welbevinden; Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. 

De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De meeste 

kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; 

ze tonen blijdschap, plezier en trots.  
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• Emotie/ empathie; Kinderen reageren op elkaars emoties. Zij delen 

elkaars blijheid als er iets leuk is, boosheid bij onrecht, 

verdriet bij pijn.  

• Vertrouwde gezichten-kinderen; Kinderen hebben op hun opvangdag 

altijd (een aantal) vaste/vertrouwde andere kinderen in de groep. 

De wisselingen worden zorgvuldig begeleid. Een enkele keer worden 

hele kleine groepen (enkele uren) samengevoegd.  

• Vertrouwde gezichten-medewerkers; Er is sprake van max. 3 vaste 

beroepskrachten die de groep begeleiden.  

• Overgangen; De overgang naar een nieuwe groep of nieuwe 

beroepskrachten verloopt geleidelijk; kinderen worden hierop 

voorbereid (bv bezoekje vooraf aan nieuwe groep, kennismaken met 

beroepskracht van nieuwe groep).  

• Invalkrachten; Er zijn vaste invallers aanwezig/beschikbaar.  

• Continuïteit groepsritme; Alle aanwezige beroepskrachten (vast en 

inval) kennen het dagprogramma, de (meeste) kinderen en de 

werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen 

bekende wijze.  

• Continuïteit groepssamenstelling; Kinderen worden niet meer dan 1x 

per jaar overgeplaatst naar een andere groep.  

• Brengen/halen; De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als 

het kind op persoonlijke wijze. Ouders mogen hun kind(eren) in de 

groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om 

groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee 

bezig is geweest.  

• Mogelijkheid informatieoverdracht; Beroepskrachten nemen 

(desgewenst) actief informatie in ontvangst bij het brengen, en 

dragen actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen 

antwoord op hun vragen. Ouders worden zoveel mogelijk door een 

vaste beroepskracht/mentor aangesproken.  

 

 

 



 

 Kindercentrum Bisonspoor | 2021 

 
 
 

GGD 

Uitgangspunten inzake Competentie Persoonlijke 

ontwikkeling. Dit moet iedere pm-er weten. 

Met het begrip “persoonlijke competentie” wordt gedoeld op de brede 

persoonskenmerken van een kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en 

zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in 

staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed 

aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen 

om greep te krijgen op hun omgeving. Door exploratie ontdekt het kind 

nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel worden geoefend, 

uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn 

intrinsiek gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een 

voorspeller van hun latere creativiteit, onafhankelijkheid en 

veerkracht. 

Drie groepen factoren (bronnen) zijn inzetbaar om exploratie en spel 

te bevorderen. 

 

• Vaardigheden van beroepskrachten in het uitlokken en begeleiden van 

spel.  

Beroepskrachten moeten condities scheppen voor spel door een aanbod 

van materialen en activiteiten dat aansluit bij het 

ontwikkelingsniveau en de interesse van een kind. Het begeleiden en 

eventueel verrijken van spel zonder een kind het initiatief uit 

handen te nemen, vereist speciale inzichten en vaardigheden van 

beroepskrachten. In haar ondersteunende rol voor kinderen moet de 

beroepskracht hen helpen met het opbouwen van kennis, vaardigheden 

en betekenis. Zij doet dit door deel te nemen aan activiteiten, 

daarin leermomenten te creëren door observatie, en een kind door de 

juiste vragen en aanwijzingen te helpen om” boven zichzelf uit te 

stijgen” 

 

• Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten 

Naarmate kinderen elkaar beter kennen, spelen zij meer samen en is 

hun spel van een hoger niveau. Er wordt beter samen gespeeld en de 

spelthema’s worden beter uitgesponnen.  
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Goede relaties met leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun 

uitwisselingen en van hun spel. Het streven naar een zo groot 

mogelijke stabiliteit bij het samenstellen van groepen verdient dus 

hoge prioriteit, zowel vanwege het gevoel van veiligheid als 

vanwege de kwaliteit van samenspel. 

 

• Inrichten van de ruimte en aanbod van materialen en activiteiten. 

De inrichting van binnen- en buitenruimten moet zodanig zijn dat 

een kind zich veilig voelt en ongestoord kan spelen. Vooral jonge 

kinderen moeten gelegenheid en uitdaging krijgen voor motorisch 

spel, omdat dit voor hen een belangrijke bron is voor competentie-

ervaringen. Kinderen leren niet alleen in spel en in speciaal 

ontworpen leersituaties, maar vooral ook door het meedoen aan 

zinvolle dagelijkse activiteiten binnen de samenleving van het 

kindercentrum. Ook contacten met de samenleving buiten de 

opvangsituatie zijn in dit kader van belang. 

 

• De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen 

inhouden. Ze weten in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch 

beleid staat.  

• De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; 

de leidinggevende vertaalt het naar verbeteringen in het 

beleidsplan.  

• De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en 

werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. Zij weten waarom ze 

zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 

pedagogische basisdoelen.  

• De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de 

kinderen) op vaste momenten met het team en de leidinggevende. 

Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij teamoverleg en 

werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en 

naslagwerk gebruikt.  
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Aandachtspunten inzake Competentie Persoonlijke 

Ontwikkeling. Dit moet iedere pm-er weten. 

Tot 1 jaar 

• Kennis babyfase; De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de 

babyfase gestimuleerd wordt. Beroepskrachten prikkelen de 

zintuigelijke manier van ontwikkelen van baby’s door 

spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden.  

• Contact maken; De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten 

voor interactie met het kind. Het kind ervaart persoonlijke warmte, 

geborgenheid, plezier, humor, aandacht.  

• Respectvolle interactie; De beroepskrachten gaan op een gepaste 

manier om met de afhankelijkheid van baby’s.  Zij benoemen hun 

handelingen (nu ga ik je optillen en naar je bedje brengen) en 

stemmen hun omgang of op de reactie van de baby.  

• Stimulerend contact; De beroepskrachten zetten zich actief in om 

baby’s reacties te ontlokken, om plezier te maken, om routines op 

te bouwen (liedje of spel bij drinken of slapen), om 

nieuwsgierigheid te creëren.  

• Verbinding; In de verticale groep nemen baby’s deel aan 

groepsmomenten; in de horizontale groep zorgt de beroepskracht voor 

verbinding met andere baby’s en leeftijdsgroepen.  

• Inrichting ruimte; De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit 

aan op de behoefte van baby’s.  

 

Tot 4 jaar 

• Dagprogramma; De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling 

met programmaonderdelen, waarbij ruimte gemaakt kan worden voor 

nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en 

leermomenten.  

• Initiatief; De beroepskrachten sluiten aan bij het 

ontwikkelingstempo en -niveau van een kind. Ze bieden spelmateriaal 

en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind 

te overvragen of te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het 

ontdekkingsproces.  

 



 

 Kindercentrum Bisonspoor | 2021 

 
 
 

GGD 

• Doelgericht aanbod; De beroepskrachten organiseren en benutten het 

dagprogramma voor uitdaging, stimulans, avontuur en plezier voor 

kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 

ontdekken.  

De beroepskrachten plannen “speelwerkactiviteiten’ met een doel 

(bijv. fantasie- en rollenspel, tellen & meten, ontdekken). Er is 

aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel.  

• Verrijken; De beroepskrachten geven passende steun bij het 

ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er 

gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms 

even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen 

blijft.  

• Steun bieden; De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met 

andere kinderen als dit nodig is of de situatie onveilig wordt. Zij 

geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende 

situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een 

oplossing te komen.  

• Autonomie; De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, 

aanwijzingen en correcties. Zij geven het kind daarbij autonomie om 

zelf te kiezen of mee te denken.  

• Aandacht; De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met 

aandacht naar individuele kinderen te luisteren en aan te sluiten 

op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden 

intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de 

persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder lijdt.  

• Voorspelbaarheid; De beroepskrachten geven duidelijke informatie 

over start, verloop en einde van een activiteit; de situatie is 

voor kinderen inzichtelijk.  

• Zelfredzaamheid; Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de 

beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als hulp en controlepunt 

voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.  

• Responsief; De beroepskrachten herkennen de signalen van 

individuele kinderen, kunnen deze correct interpreteren en sluiten 

hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich 

gezien en begrepen.  
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• Wederkerigheid; De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars 

aanwezigheid door samen te praten, naar elkaar te luisteren, 

plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij 

aan de wederzijdse relatie en interactie.  

• Rustmomenten; Het schema voor rusten en/of slapen is geschikt voor 

de meeste kinderen. Indien nodig en mogelijk worden er individuele 

aanpassingen gemaakt.  

• Dagprogramma; Het programma bestaat uit vrij spel en 

gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en 

stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er 

plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder 

kind krijgt leer- /ervaringskansen.  

• Speelmaatjes; Er is een balans in leeftijd en gender tussen de 

kinderen in de groep. Ieder kind heeft tenminste 2 kinderen van 

zijn eigen ontwikkelingsniveau. Er is gelegenheid voor spel met 

gelijkgestemden (leeftijd, interesse, maatjes) in kleine groepjes 

van 2 of meer kinderen.  

• Passend aanbod; De activiteiten passen in algemene zin bij de 

interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er is 

aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele 

kinderen. Eventuele resultaatdoelen zijn gekoppeld aan individuele 

kinderen. Inhoud en niveau van activiteiten zijn “kindvolgend”.  

• Taalverrijking; In het dagprogramma zijn altijd activiteiten 

opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot taalverrijking 

(voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van 

ervaringen).  

• Spelbetrokkenheid; De meeste kinderen zijn het grootste deel van de 

tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten van betrokkenheid 

(aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend 

en oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan 

of gemaakt.  

• Zelfredzaamheid; Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor 

kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht vragen of zij met 

bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij 

zelf pakken. De kinderen kennen de afspraken hierover.  
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• Zichtbaarheid resultaat; De meeste tentoongestelde werkjes of 

versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf gemaakt. 

Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de 

groepsruimte, en thema-activiteiten.  

• Rituelen; De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de 

groep door het consequent hanteren van rituelen binnen de hele 

groep of tussen (bepaalde) kinderen. Kinderen kennen elkaars 

gedrag, imiteren elkaar en bouwen dit met hulp verder uit naar 

nieuwe ervaringen.  

• Privacy; De beroepskrachten maken het mogelijk dat kinderen privacy 

zoeken of creëren, in een rustig deel van de groepsruimte. 

Of: er is een vaste plek gereserveerd waar kinderen alleen of in 

een groepje ongestoord kunnen spelen.  

• Buitenactiviteiten; Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de 

tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig; 

kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. De 

beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van 

kinderen te verbreden, in aansluiting op interesse of thematisch 

programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station).  

 

 

 

 


