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Voorwoord 

Kinderopvang De Koekenbieren staat ervoor om kwalitatief goede kinderopvang te bieden. 
Door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen proberen wij de kwaliteit 
constant te verbeteren en stellen het bij wanneer daar aanleiding toe is. In ons algemeen 
pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij op ons kinderdagverblijf, op Peuteropvang 
Humpie Dumpie en op onze BSO’s, met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen.  
Tevens hebben wij voor alle locaties een pedagogisch werkplan gemaakt.  
In dit werkplan laten wij zien hoe wij het algemeen pedagogisch beleid in praktijk brengen 
op Peuteropvang Humpie Dumpie. Peggy en Daniëlle Koekenbier zijn verantwoordelijk voor 
het beleid. Het pedagogisch beleid is tot stand gekomen in samenspraak met de pedagogisch 
medewerkers en de oudercommissie van het kinderdagverblijf. 
 
Wij willen benadrukken dat dit werkplan altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt 
indien er nieuwe afspraken gemaakt worden. Het pedagogisch beleid is een vast agendapunt 
op elke teamvergadering. Het werken in de praktijk kan om aanpassingen van het beleid 
vragen. Hierbij zal dan ook de oudercommissie betrokken worden.  
 
Bij aanvang van de opvang ontvangen de ouders het algemene beleidsplan en het 
pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf. Het beleid wordt aan ouders via e-mail 
toegezonden. Bij essentiële aanpassingen worden ouders geïnformeerd via een nieuwsbrief. 
 
Alle protocollen waar in dit werkplan naar wordt verwezen, liggen ter inzage op  
Humpie Dumpie en kunnen op verzoek altijd worden ingezien. 
 
Daar waar wij spreken in dit plan over ouders, worden ook verzorgers bedoeld.                      
Voor de leesbaarheid schrijven we hij als het gaat om een kind en zij als het gaat om             
een pedagogisch medewerker. Dit korten wij op vele plaatsen af (pm-er). 
 
Kinderopvang De Koekenbieren 
Laatste revisie, december 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Humpie Dumpie 
 
Locatie  
Humpie Dumpie is van oudsher een peuterspeelzaal en is al vele jaren een begrip in Halfweg. 
Voorheen was de peuterspeelzaal gehuisvest in de voormalige Margrietschool, maar na de 
bouw van de nieuwe Margrietschool kreeg Humpie Dumpie een eigen onderkomen aan de 
Haarlemmermeerstraat. Humpie Dumpie, in het verleden een stichting gerund door ouders, 
valt reeds sinds 2009 onder Kinderopvang de Koekenbieren. De algemene leiding is in 
handen van Peggy en Daniëlle Koekenbier, onder enthousiaste uitvoering van hun team 
pedagogisch medewerkers. In verband met de ‘Harmonisatie van kinderopvang en 
peuterspeelzalen’ die per 1 januari 2018 van kracht is, zal Humpie Dumpie vanaf die datum 
een kinderdagverblijf worden.   
 
Groepsindeling  
Op Humpie Dumpie hebben we één peutergroep voor kinderen van 2 - 4  jaar.  
In de groep kunnen maximaal 16 peuters verblijven waarbij zij door twee pm-ers 
opgevangen worden.  
 
Pedagogisch medewerkers 
Op Humpie Dumpie wordt gewerkt met één stamgroep. Op de groep werken vaste 
pedagogisch medewerkers. Voorheen werd op de peuterspeelzaal gewerkt met een vaste 
pm-er die per toerbeurt ondersteund werd door een van de ouders. Na de invoering van de 
verplichte VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) werd de pm-er ondersteund door een vaste 
groepshulp. Vanaf 1 januari 2018 dient iedere medewerker in het bezit te zijn van een 
diploma en daarom hebben twee groepshulpen de opleiding tot pm-er gevolgd en zijn zij in 
het bezit van het PW-diploma. Tevens beschikken zij over niveau 3F voor mondelinge 
taalvaardigheid (gesprekken voeren, luisteren en spreken) en zijn zij allemaal in het bezit  
van een Kinder-EHBO diploma. 
 
Stagiaires 
Er bestaan twee verschillende leerwegen: beroepsopleidend (BOL) en beroepsbegeleidend 
(BBL). Bij De Koekenbieren begeleiden wij op dit moment twee stagiaires ( één op het 
kinderdagverblijf en één op de BSO) van de beroeps opleidende leerweg (BOL), opleiding 
Pedagogisch Werker niveau 4.  
De stagiaires lopen mee op de groepen en worden te allen tijde boventallig ingezet. 
Soms komen er ook leerlingen die een maatschappelijke stage moeten volgen. Dit is meestal 
voor een week, hooguit twee weken. 
 
Werkrooster/Drie-uursregeling 
Dagelijks zijn minimaal twee pm-ers aanwezig. Zij openen Humpie Dumpie en van 8.45 uur 
tot 11.45 uur zijn de peuters aanwezig. Bij het maken van het werkrooster hanteren we de 
beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op www.1ratio.nl).  
In de wettelijke regelgeving is vastgelegd dat per dag maximaal 3 uur van de beroepskracht-
kind-ratio mag worden afgeweken. De GGD controleert hierop. Voor Humpie Dumpie is de 
drie-uursregeling niet van toepassing. Deze treedt pas in werking bij openingstijden van 
minimaal 10 uur per dag. 
 

http://www.1ratio.nl)/


Persoonlijke spullen 
De kinderen kunnen in de hal hun jas ophangen en hun tas in de tassenbakken leggen.  
 

Wennen 
 
Wennen 
Voor het eerst naar de peuteropvang: voor het ene kind een groot avontuur, waar 
hij zonder problemen inspringt, voor het andere kind is het aanvankelijk ‘best wel 
eng'. Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben (vooral in het begin) geen idee 
wat het betekent als er gezegd wordt: "ik kom je straks weer halen". Daarom volgen we op 
Humpie Dumpie een gestructureerde ochtendindeling.  
 
Regelmatig terugkerende elementen zoals de kring, een (knutsel)activiteit, samen een 
tussendoortje eten en vrij spel geven herkenbaarheid aan de ochtend en daarmee wordt 
"straks" verduidelijkt. Een vaste dagindeling geeft de peuter houvast. 
 
Intake 

Nieuwe ouders hebben op de startdatum een intakegesprek met de pm-ers van hun kind.  
Dit gesprek wordt bij voorkeur gehouden door de mentor van het kind samen met een 
andere pm-er van de groep. Het mentorschap wordt verder in dit werkplan nader toegelicht. 
Tijdens het intakegesprek wordt uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en 
worden afspraken gemaakt met de ouders over bijvoorbeeld eten, halen en brengen en 
andere bijzonderheden. De afspraken worden vastgelegd en dit formulier komt in een map 
op de groep, zodat het voor de pm-ers altijd bij de hand is.  
 
Het kind blijft in principe meteen de hele ochtend. Na het intakegesprek neemt de ouder,  
in het bijzijn van de pm-er, duidelijk afscheid en zegt dat hij straks weer terugkomt. 
Zeker in het begin is het fijn samen afscheid te nemen en te zwaaien. 
Huilen als de ouder weggaat is een gebruikelijke reactie. Het is dan ook niet niks voor een  
2-jarige om zijn ouder(s) uit te zwaaien. Het komt ook voor dat peuters de eerste keren 
probleemloos afscheid nemen en daar pas later moeite mee hebben. 
 
Bij het brengen bestaat altijd de mogelijkheid om samen met het kind even iets te doen:  
een puzzel maken, een boekje lezen, met de Duplo spelen. Op die manier wordt de 
(dagelijkse) overgang van thuis naar Humpie Dumpie vergemakkelijkt. Vanzelfsprekend is  
het dan ook mogelijk om een praatje met de pm-er of met andere ouders te maken. 
 

De ochtend op Humpie Dumpie 
 
Dagindeling 
Op Humpie Dumpie vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat ervaren. Het geeft 
kinderen een gevoel van veiligheid. Vaste momenten op een ochtend zijn voor jonge 
kinderen herkenbaar. Het gaat hierbij om de terugkerende dingen als eten, slapen en 
bijvoorbeeld buitenspelen. Het maakt de ochtend overzichtelijk.  
 
 
 



 
 
De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van 
de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke sfeer ook begrippen 
aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals: tafelmanieren (bijvoorbeeld 
blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen na toiletgang) en 
omgangsregels (rekening leren houden met andere, jongere kinderen in de groep).  
Kinderen vinden de dagelijkse activiteiten heel plezierig en scheppen een band tussen de 
kinderen onderling en met de pm-ers. Het leren functioneren in een groep is belangrijk voor 
het functioneren later op de basisschool en in de maatschappij.  
 
Hoe ziet een ochtend op de peuterspeelzaal eruit? 

• Vanaf 8.45 uur zijn de ouders welkom. Na een gewenningsmoment nemen de ouders 
afscheid van hun kind.  

• Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kunnen de peuters overal mee spelen, of tekenen, puzzelen, 
etc.  

• Met mooi weer spelen we buiten en bij slecht weer vullen we het programma in met 
spelletjes en knutselen.  

• Om ongeveer 10.30 uur gaan we aan tafel om wat te eten en drinken.  

• Om 11.00 uur gaan we bij mooi weer nog even lekker buiten spelen en anders vrij binnen 
spelen. 

• Rond 11.30 uur zitten we in de kring en lezen we samen.  

• Om 11.45 uur worden de peuters weer opgehaald.  
 

Spelen en activiteiten 
Het aanbod van speelgoed is aangepast op de leeftijd van de kinderen. Er wordt voldoende 
variatie aangeboden. Bij mooi weer wordt met de peuters buiten gespeeld; er is water en 
zand om mee te spelen, evenals rijdend materiaal. In het dagritme is een aantal vaste 
activiteiten opgenomen, zoals het samen eten en bijvoorbeeld knutselen maar daarnaast is 
er ook ruimte voor de peuters om zelf te spelen. Wij vinden het niet nodig, en zelfs niet 
gewenst, om kinderen de hele dag bezig te houden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
zelf spelen. Het stimuleert hun fantasie. 
 

Eten en drinken  
 
Eten met elkaar 
Op Humpie Dumpie wordt met de peuters als groep gegeten en gedronken. De kinderen 
eten samen met de pm-ers aan tafel. Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat 
eten en drinken noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, heeft het ook een 
sociale functie, een sfeerfunctie en een moment van rust. De kinderen nemen zelf een tas 
mee met hierin een trommeltje met bijvoorbeeld fruit, een boterham of een koekje. Verder 
wordt gezamenlijk water of lauwe thee gedronken. Kinderen worden nooit gedwongen alles 
op te eten. Ze worden wel gestimuleerd om voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon 
of andere bijzonderheden wordt dit tussen de ouders en de pm-ers besproken. 
 
 
 



 
 
Dieet, allergie, andere culturen 
Ouders zijn verantwoordelijk om de pm-ers op de hoogte te stellen van bijzonderheden en 
wensen rondom de voeding van hun kind. Bijzonderheden zoals een allergie, dieet of 
wensen vanuit een geloofsovertuiging worden tijdens het intakegesprek op het formulier 
genoteerd. Als er een kans is op een heftige allergische reactie van het kind op bepaalde 
voeding dan geven de ouders op het formulier aan welke stappen in een dergelijke situatie 
ondernomen moeten worden. 
 
Feesten en trakteren 
Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk een traktatie uitdelen. Niet alle traktaties zijn 
geschikt om uit te delen, denk bijvoorbeeld aan lolly’s. Ouders kunnen altijd overleggen met 
de pm-ers voor een geschikte traktatie. De pm-ers vieren samen met het kind en de groep 
zijn verjaardag. In overleg met de ouders kijken we welke dag de verjaardag gevierd wordt. 
De jarige job krijgt een feestmuts en er worden slingers opgehangen. Natuurlijk wordt een 
heel repertoire aan verjaardagsliedjes gezongen! 
 

Verschonen en zindelijk worden 
 
Verschoning  
Niet alle kinderen van 2 jaar zijn al zindelijk. Dat hoeft ook nog niet. Kinderen die een luier 
dragen worden regelmatig gecontroleerd op een vieze luier en zonodig verschoond.  
 
Toiletgebruik en zindelijkheidstraining 
Peuters zien hoe andere kinderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden 
daardoor gestimuleerd. Wanneer de ouders thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en  
het kind er zelf aan toe is, kan dat op Humpie Dumpie worden voortgezet.  
Het wordt spelenderwijs gedaan. Kinderen die aangeven zelf te willen plassen krijgen daar 
de gelegenheid toe. Wanneer er ongelukjes gebeuren wordt er geen negatieve aandacht aan 
geschonken. Dat kan nu eenmaal gebeuren. Ouders wordt verzocht extra kleding mee te 
geven, mocht een ongelukje gebeuren. Kinderen die al helemaal zelf naar het toilet kunnen 
gaan, lopen vanuit de groepsruimte al dan niet onder begeleiding van de pm-er naar het 
toilet. Daarnaast wordt er goed op toegezien dat kinderen hun handen wassen. 
 

Kinderen en seksualiteit 
 
Een kind ontdekt geleidelijk aan wie het is en wat het kan. Daarbij hoort ook het ontdekken 
van het eigen lichaam, van de ontwikkeling daarvan en van de eigen kinderlijke seksualiteit. 
Kinderen stellen vragen over seksualiteit op dezelfde manier als ze vragen waarom de lucht 
blauw is of hoe melk in een pak komt. Ze willen een begrijpelijk en eerlijk antwoord op hun 
vragen. We schatten in waar het kind aan toe is. We antwoorden en geven uitleg op een 
manier die bij de ontwikkeling en leeftijd van het kind past. Met kinderen praten over 
seksualiteit hoort bij de opvoeding. Peuters ontdekken dat jongens en meisjes verschillen.  
Ze krijgen belangstelling voor het eigen lichaam. ‘Doktertje’ spelen en ‘vader en moedertje’ 
zijn favoriet in de peuterleeftijd. Deze spelletjes zijn een normaal onderdeel van de seksuele 
ontwikkeling.  



 
We kunnen wel regels en grenzen stellen aan het spel. Bijvoorbeeld door te zeggen dat we 
voorzichtig moeten zijn met elkaar, en dat je nee mag zeggen als je iets niet leuk vindt.  
De pm-er heeft hierin een observerende taak zodat zij weet wat er bij de kinderen speelt. 
Seksualiteit is geen taboe; we proberen op een natuurlijke manier met het onderwerp om te 
gaan. 
 

De ontwikkeling van kinderen 
 
Doorgaande leerlijn  
In de huidige tijd is veel aandacht voor een ‘doorgaande ontwikkelingslijn’ en een ‘sluitende 
aanpak’ voor kinderen. Iedereen is het erover eens dat de eerste levensjaren heel belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van een kind. De toenemende aandacht voor de voor- en 
vroegschoolse periode heeft grote gevolgen voor kinderopvangorganisaties. Van 
‘beroepsopvoeders’ wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van jonge kinderen. Een mogelijkheid om de doorgaande lijn vorm te geven, is 
het gebruik van een overdrachtsinstrument. Wij zijn vorig jaar gestart met de implementatie 
van het kindvolgsysteem KIJK! Dit systeem hanteren wij nu nog slechts voor een kleine groep 
kinderen en voor de kinderen die instromen op het kinderdagverblijf. Voor de andere 
kinderen maken wij nog gebruik van de al jaren door ons gebruikte peuterestafette van JSO.  
 
Wat is KIJK!? 
Met KIJK! wordt de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart gebracht zowel individueel als 
op groepsniveau. Op basis van de KIJK! registraties wordt het activiteiten aanbod bepaald.  
Volgen, signaleren en kindgericht werken sluiten op deze manier goed op elkaar aan. 
 
Kenmerkend voor KIJK! is dat de observatie van de kinderen plaatsvindt tijdens de 
activiteiten die voor hen betekenis hebben en waarbij sprake is van echte betrokkenheid.  
Bij het werken met KIJK! wordt aangegeven in welke ontwikkelingsfase een kind zich 
bevindt. 
 
Warme overdracht 
De overgang van Humpie Dumpie naar de basisschool is een grote stap. Om deze overgang 
prettig te maken, bespreken wij met de leerkracht van de basisschool de ontwikkeling van 
het kind. Ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming. Wij geven de ouders een ‘peuter-
estafette’ (= een overdrachtformulier) mee of een overzicht van KIJK!. Het succes van een 
kindvolgsysteem staat of valt met een goede overdracht. Een goede overdracht kan alleen 
slagen wanneer alle partijen samenwerken en goed op elkaar afgestemd zijn. Hoe beter de 
overdracht en samenwerking, hoe gemakkelijker een peuter de stap naar de basisschool  
kan maken.  
 
Warme overdracht naar BSO 
Een warme overdracht vindt niet alleen plaats met de toekomstige basisschool, maar ook 
met de toekomstige naschoolse opvang. Wanneer een kind van Humpie Dumpie overgaat 
naar de BSO van De Koekenbieren dan zal een gesprek plaats vinden tussen de “oude” en de 
“nieuwe” mentor van het kind.  



Als een kind naar een andere naschoolse opvang organisatie gaat dan is er een warme 
overdracht tussen het kinderdagverblijf en de toekomstige naschoolse opvang. Voor de 
warme overdracht naar een BSO geven de ouders schriftelijk toestemming. 
 
VE 
Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen  
te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Als bij kinderen 
een taalachterstand of een sociale achterstand wordt geconstateerd is het verstandig om 
daar op jonge leeftijd al iets aan te doen.  
Op Humpie Dumpie bieden wij nu nog geen voorschoolse educatie aan, maar wij zijn 
voornemens dit beging 2019 te kunnen realiseren. Wij werken op het kinderdagverblijf met 
het VE-programma Uk en Puk. Dit is een totaalprogramma waarin via allerlei thema's 
spelenderwijs aan de brede ontwikkeling van het kind wordt gewerkt. Uk en Puk besteedt 
aandacht aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve 
vaardigheden en beginnend rekenen. De pm-ers van Humpie Dumpie zijn reeds in het bezit 
van het Uk en Puk-certificaat. Het is dan ook de bedoeling om ook op Humpie Dumpie met 
het VE-programma Uk en Puk te gaan werken. 
 
Mentorschap 
Natuurlijk hebben alle pm-ers oog voor de ontwikkeling van alle kinderen maar door de 
invoering van het mentorschap wordt door de mentor van een kind specifiek op de 
ontwikkeling en het welbevinden van de aan haar toegewezen kinderen gelet. De mentor is 
het aanspeekpunt voor ouders. Zij is ook degene die actie onderneemt als er bijzonderheden 
zijn in de ontwikkeling van het kind. Iedere peuter heeft zijn eigen mentor. We laten de 
ouders bij aanvang van de opvang weten wie de mentor van hun kind is. Op Humpie Dumpie 
wordt minimaal één keer per jaar de ontwikkeling en het welbevinden van het kind 
besproken. Naast de mentor is ook een andere pm-er bij het gesprek aanwezig. De nadere 
uitwerking van het mentorschap is nog in ontwikkeling en is vastgelegd in een apart 
protocol. 
 
Signaleren van problemen 
Een kind dat zich prettig en op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, 
ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. Soms, door verschillende redenen, gaat de 
ontwikkeling van een kind anders. De ontwikkeling kan door omgevingsfactoren, karakter of 
(medische) afwijking een achterstand oplopen. Kinderen kunnen dit op verschillende 
manieren in hun gedrag laten zien, bijvoorbeeld: gesloten, afwerend, lusteloos, ontevreden, 
gespannen, onzeker of onevenwichtig gedrag. Het observeren van het welbevinden en de 
betrokkenheid van het kind kan een goed instrument zijn om het functioneren van het kind 
in kaart te brengen. Hierbij kunnen de pm-ers gebruik maken van de observatielijsten van 
KIJK! of van de JSO Peuterestafette. De pm-ers bespreken allereerst hun bevindingen met 
elkaar om tot een eenduidige mening te komen, ofwel is het structureel gedrag of een 
incident.  
 
 
 
 



Vervolgens bespreken de pm-ers dit met de leiding en daarna benaderen zij de ouders voor 
een gesprek. De pm-ers informeren de ouders zorgvuldig over hun zorgen betreffende hun 
kind, vragen ouders naar de thuissituatie en bespreken een eventueel te nemen 
stappenplan/plan van aanpak. Tevens vragen zij dan toestemming om derden te benaderen 
 
Doorverwijzen 
Indien de pm-ers van mening zijn dat professionele hulp noodzakelijk is bespreken zij dit met 
de ouders. Doel van doorverwijzing is zo vroeg mogelijk een beeld van de situatie krijgen, 
zodat tot een passende aanpak besloten kan worden. Instanties waar naar kan worden 
doorverwezen kunnen zijn, CJG, huisarts, loket Intergrale Vroeghulp of Stichting MEE.  
Zowel pm-ers van Humpie Dumpie als ouders kunnen voor antwoord op hulpvragen ook 
informatie vinden op de Sociale Kaart van de Haarlemmermeer 
(www.socialekaarthaarlemmermeer.nl).  
 
Ondersteuning pedagogisch medewerkers 
Conform de geldende wet- en regelgeving voldoen de pm-ers aan de vastgestelde 
opleidingseisen. Pm-ers worden bijgeschoold op zowel pedagogisch gebied als ook op hun 
vaardigheden m.b.t. communicatie, brandpreventie, ziekte en ongevallen, enz. 
Het pedagogisch handelen, de organisatie en uitvoering in de praktijk en de aansturing van 
dit alles zijn onderwerpen die ook in teambesprekingen en overleg met de leiding aan de 
orde komen. Door training en ervaring kunnen de pm-ers problemen en afwijkend gedrag bij 
kinderen signaleren. Jaarlijks wordt een opleidingsplan vastgesteld voor het komende jaar. 
Het is van belang dat de opgedane kennis actueel blijft en dat pm-ers met regelmaat 
bijgeschoold/nageschoold worden. Bij De Koekenbieren kunnen de pm-ers zich zo blijven 
ontwikkelen en groeien.  
 
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
Vanaf 1 januari 2019 is de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht 
vanuit de IKK. De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch 
beleidsmedewerker zal onze medewerkers ‘on the job’ coachen bij de uitvoering van de 
dagelijkse werkzaamheden, uitdragen van de pedagogische visie en uitvoering van het 
pedagogisch beleid en werkplan op de werkvloer; kortom het op peil houden van de 
pedagogische kwaliteit van de groepen. Verder is de pedagogisch beleidsmedewerker 
betrokken bij het ontwikkelen van het pedagogisch beleid en geeft beleidsmatige adviezen 
om dit te verbeteren/optimaliseren. 
De Koekenbieren zal deze expertise van buitenaf inhuren. Met het inhuren van een 
pedagogisch beleidsmedewerker zullen wij zo nog meer doen om de kwaliteit van onze 
opvang hoog te houden. 
  
Voor de inzet van de beleidsmedewerker/coach is een rekenregel; 50 uur x het aantal 
locaties + 10 uur per fte pedagogisch medewerkers. Dit samen is het minimumaantal uren 
dat per jaar de beleidsmedewerker/coach ingezet moet worden. Hoe wij deze uren verdelen 
over de locaties is vrij te bepalen en zullen wij aan het begin van ieder jaar schriftelijk 
vastleggen. Voor ons betekent dit voor 2019 dat wij voor minimaal 280 uur een pedagogisch 
beleidsmedewerker zullen moeten inzetten (50 uur x 4 locaties + 10 x 8 fte = 280 uur inzet, 
200 uur beleid en 80 uur coaching).      
 

http://www.socialekaarthaarlemmermeer.nl/


Corrigeren en belonen 
Op Humpie Dumpie worden de kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door 
middel van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie 
waarin kinderen meestal op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren 
van kinderen veel minder een item dan in de thuissituatie.  
Wanneer een kind negatief gedrag vertoont, wordt eerst gekeken naar het individuele kind 
en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (niet lekker in zijn vel, verveling, 
onzekerheid, wijziging in de thuissituatie of ontwikkelingsproblematiek). De pm-ers kunnen 
hier op deze manier rekening mee houden. Wanneer een kind na een waarschuwing 
negatief gedrag blijft vertonen, zal de pm-er het kind op ooghoogte (gehurkt) op rustige 
wijze aanspreken en het daarbij ook aankijken. Wij stimuleren kinderen om hun eigen 
grenzen aan te geven door bijvoorbeeld “stop, ik vind het niet leuk wat jij doet” te zeggen. 
Op deze manier proberen wij kinderen hun ruzietjes zelf op te laten lossen 
 
Bij herhaling kan het kind zo nodig voor korte duur op een bepaalde plek gezet worden om 
zo even uit de situatie te zijn. Er wordt zo kort mogelijk aandacht besteed aan het negatieve 
gedrag en het kind wordt eventueel afgeleid om te voorkomen dat het op deze manier 
steeds negatieve aandacht krijgt. Tegelijkertijd wordt positief gedrag door complimenten 
gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk om ouders een terugkoppeling te geven over het 
gedrag van hun kind. Wellicht dat de ouders thuis ook met dit gedrag te maken hebben.  
Er kan dan goed afgestemd worden wat de beste benadering zal zijn. 
 
Zieke kinderen 
In geval van ziekte van hun kind wordt ouders verzocht de pm-ers hier altijd over te 
informeren. Indien nodig zullen wij bij besmettelijke ziektes contact opnemen met de GGD. 
Zo nodig zullen alle ouders hierover door ons geïnformeerd worden. Kinderen die ziek zijn of 
een besmettingsgevaar voor anderen opleveren, mogen Humpie Dumpie niet bezoeken.  
Enerzijds omdat de pm-ers niet adequaat opgeleid zijn om zieke kinderen te verzorgen en 
om het zieke kind zelf, en anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de 
andere kinderen en pm-ers kan besmetten.  
Zaken zoals toedienen van medicatie en wat de groepsleiding doet als een kind ziek wordt 
op de groep, staan in het protocol Geneesmiddelen en medisch handelen welke op verzoek 
voor ouders ter inzage op Humpie Dumpie ligt. Ouders ontvangen het “overzicht meest 
voorkomende ziekten” tijdens het intakegesprek. Dit overzicht is ook te vinden op de 
website. 
 
Kinderparticipatie 
Binnen de peuteropvang die Humpie Dumpie biedt, wordt daar waar mogelijk gestreefd naar 
kinderparticipatie. Goed kijken en luisteren naar kinderen en kinderen zo mogelijk mee laten 
denken, bijvoorbeeld bij de keuze van een liedje, is belangrijk en geeft kinderen het gevoel 
dat ze gehoord worden.  
 

 
 
 
 



Oudercontacten 
 
Mondelinge informatie-uitwisseling, brengen en halen 
Contacten tussen pm-ers en ouders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de 
peuteropvang. Tijdens het brengen en halen hebben pm-ers individueel contact met de 
ouders. Zij vertellen wat er die dag gebeurd is en of er nog bijzonderheden zijn voorgevallen 
of een leuke anekdote. Andersom is het voor pm-ers belangrijk om te horen of er specifieke 
zaken spelen in de thuissituatie. Dit kan zijn in praktische zin, bijvoorbeeld wanneer een kind 
slecht heeft geslapen of hoe laat een kind heeft gegeten en gedronken, of op emotioneel 
gebied (bijvoorbeeld de komst van een baby, een verhuizing of andere veranderingen in de 
thuissituatie). Op deze manier kunnen pm-ers nog beter inspelen op de behoefte van ieder 
kind.  
 
Schriftelijke informatie 
Een paar keer per jaar ontvangen ouders een algemene nieuwsbrief. Hierin staat informatie 
die voor alle ouders van belang is. Onderwerpen kunnen zijn: beleidsveranderingen, 
organisatieveranderingen, informatie over pedagogische zaken, de oudercommissie, 
festiviteiten en leuke informatie over Humpie Dumpie.  Onder het kopje Nieuws worden 
leuke nieuwtjes beschreven en kunnen foto’s worden bewonderd. Voor de toegang tot de 
foto’s heeft iedere ouder een eigen inlogcode.  
 

Oudercommissie 
 
Doel 
Het doel van de oudercommissie is om namens de ouders te participeren in het beleid van 

het kinderdagverblijf door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze 
wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Zo heeft de 
oudercommissie bijvoorbeeld adviesrecht over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven 
aan het pedagogisch beleid, openingstijden of wijzigingen van de prijs. De adviesrechten van 
de oudercommissie zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. 
 
Humpie Dumpie heeft een oudercommissie (OC) thans bestaand uit 6 leden. Op Humpie 
Dumpie hangt een overzicht met de namen van de oudercommissieleden en een centraal  
e-mailadres. Er wordt tenminste twee maal per jaar overleg gevoerd tussen Peggy en 
Daniëlle Koekenbier en de OC.  
 
De OC kan ook onderling vergaderen. In de vergaderingen kunnen allerlei onderwerpen op 
de agenda staan zoals beleidsveranderingen, organisatieveranderingen, pedagogische zaken, 
prijsveranderingen en activiteiten. De leden van de OC ondersteunen ook activiteiten als 
festiviteiten en thema-avonden.  
 
Ouderbijeenkomsten 
Op Humpie Dumpie wordt gestreefd om eens per jaar een ouderbijeenkomst te organiseren. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn een lezing over Positief Opvoeden, voeding of een voorlichting over 
EHBO aan kinderen. Deze bijeenkomst wordt dan voor alle ouders van de Koekenbieren 
georganiseerd. Hierover worden de ouders door middel van een nieuwsbrief of een aparte 
mail op de hoogte gebracht. 



 
Klachtenprocedure  
“Bent u tevreden vertel het rond, heeft u een klacht vertel het ons” is het uitgangspunt van 
Kinderopvang de Koekenbieren. Het kan natuurlijk voorkomen dat een ouder ontevreden is 
over een werkwijze of andere zaken. Wij hopen natuurlijk dat dit niet zal voorkomen, maar 
indien een ouder een klacht heeft verwijzen wij de ouders naar onze interne 
klachtenprocedure (in te zien op Humpie Dumpie) en verzoeken wij de ouder zich tot een 
van de pm-ers te wenden en een klachtenformulier in te vullen.  
 
Indien de ouder niet tevreden is met de afhandeling van de klacht en Kinderopvang de 
Koekenbieren niet samen met de ouder tot een oplossing heeft kunnen komen zal de klacht 
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een onafhankelijke en 
deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over 
kinderopvangcentra.  

 
Sfeer in de groep 
 
Binnenruimte 
De groepsruimte van Humpie Dumpie is zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige 
manier kunnen spelen en ontdekken. Voor de peuters is allerlei ontwikkelingsmateriaal 
aanwezig. De indeling van de ruimte biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te 
maken. Er zijn allerlei hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine groepjes of alleen kunnen 
spelen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen om te spelen in de autohoek, poppenhoek of het 
winkeltje. Het pand wordt in de middag gebruikt als naschoolse opvang. De schoolkinderen 
spelen ook met het speelgoed, knutselmateriaal en ander ontwikkelingsmateriaal en voor 
hen staat de kast vol met spelletjes. 
 
De buitenruimte 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buitenspelen. Een en ander is natuurlijk wel 
afhankelijk van het weer. De kinderen hebben de keuze uit verschillende materialen, zoals 
rijdend materiaal, zand- en waterbakken met emmertjes, vormpjes en schepjes. 
 
De kring 
Met de kringgesprekjes wordt de peuters de gelegenheid gegeven om wat te 
vertellen en naar elkaar te luisteren. Wil een nieuw kind nog niet in de kring zitten,  
dan stimuleren de pm-ers de peuter om erbij te komen. Lukt dat niet, dan maken de pm-ers 
daar geen punt van. Het kind moet dan wel rustig ergens anders zijn, omdat de kring voor de 
kinderen veel van hun concentratie vraagt en lawaai leidt ze dan teveel af. De ervaring leert 
dat het kind na verloop van tijd vanzelf in de kring komt zitten. 
 
Een van de pm-ers leest altijd een (prenten)boek voor. Ze wisselt per keer af: een wat 
moeilijker prentenboek voor de oudere kinderen en eenvoudige prentenboekjes 
voor de jongere kinderen. Vaak mogen de peuters ook het boek uitkiezen. Voorlezen wordt 
gezien als een goede stimulans voor de spraak- en taalontwikkeling, voor de fantasie en voor 
de concentratie. Na het verhaaltje wordt er gezongen. Als laatste wordt een afscheidsliedje 
gezongen zodat de kinderen weten dat de kring is afgelopen en de ouders naar binnen 
mogen komen. 



 

Veiligheid en hygiëne 
 
Veiligheid en Gezondheid 
Binnen Kinderopvang de Koekenbieren zijn wij voortdurend bezig om de veiligheid en 
gezondheid van onze kinderen te waarborgen. Wij hechten veel waarde aan een goede 
veilige huisvesting en hygiëne. Kinderen kunnen zich vrij bewegen en onze pm-ers kunnen 
hun taken op prettige wijze uitvoeren. Dit alles is beschreven in ons beleidsplan Veiligheid en 
Gezondheid. 
 
Bedrijfshulpverlening en EHBO  
Humpie Dumpie beschikt over een ontruimingsplan. Het plan is bekend bij degenen die op 
Humpie Dumpie werkzaam zijn. Na een oefening vindt een evaluatie plaats en indien nodig 
bijstelling van het plan. Op Humpie Dumpie is altijd een pm-er aanwezig die in het bezit is 
van een bedrijfshulpverleningdiploma (BHV). De BHV-er heeft de leiding tijdens een 
ontruiming of op het moment dat er iemand onwel wordt, totdat professionele hulp het van 
hen overneemt zoals de brandweer of ambulance. Verder zijn alle pm-ers van Humpie 
Dumpie in het bezit van een Kinder-EHBO diploma. 
Elk jaar gaan de BHV-ers en EHBO-ers op herhalingscursus zodat zij op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen die er op dit gebied zijn. Met een jaarlijkse herhalingscursus worden 
kennis en vaardigheden steeds opgefrist. 
 
Jaarlijkse GGD-inspectie 
Onder de Wet Kinderopvang wordt de veiligheid van kinderen bewaakt door uitvoering van 
de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RIV en RIG). Deze RIV en RIG vindt 
minimaal eenmaal per jaar plaats. Aan de hand hiervan wordt ingeschat in hoeverre 
kinderen worden blootgesteld aan bepaalde risico’s op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. In een actieplan worden vervolgens de maatregelen geformuleerd die genomen 
worden om de risico’s tot een minimum te beperken. De Koekenbieren is zelf 
verantwoordelijk voor een veilig en gezond leefklimaat. De GGD voert jaarlijks een inspectie 
uit, waarbij aan de hand van de RIV&RIG nagegaan wordt of de kinderopvang die geboden 
wordt, voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. 
 
Verdere veiligheidsmaatregelen 
In aanvulling op de eisen vanuit de Wet Kinderopvang gelden nog aanvullende regels op 
Humpie Dumpie: 
 

• Schoonmaakmiddelen worden boven kindhoogte bewaard. 

• De pm-ers leren de kinderen na een bezoek aan het toilet hun handen te wassen. 
Ook als de kinderen buiten hebben gespeeld wassen de kinderen eerst hun handen 
voor zij aan tafel gaan eten. 

• Speelgoed van huis mee nemen mag in principe alleen in de wenperiode. De pm-er 
attendeert de ouders op het risico van wegraken of stukgaan. Vooral tijdens de 
wenperiode of bij belangrijke veranderingen kan een kind steun ervaren door de 
nabijheid van vertrouwd speelgoed van thuis. 

• Humpie Dumpie wordt dagelijks schoongemaakt. Hygiënisch werken is van groot 
belang en daarom zijn hiertoe richtlijnen in het Protocol Hygiëne opgenomen. 



• Het (buiten)speelgoed wordt regelmatig door de pm-ers gecontroleerd. 

• Er wordt goed gelet op het sluiten van de deur van de buitenruimte. Voor ouders is 
hier ook een belangrijke rol weggelegd. Bij het verlaten van Humpie Dumpie is het 
vaak druk in de hal en moeten alle volwassenen goed opletten wie het pand verlaten. 

• Kinderen worden bij zon ingesmeerd met zonnebrandcrème met een hoge 
beschermingsfactor. Ouders wordt verzocht dit thuis zelf ook te doen voordat het 
kind naar Humpie Dumpie komt. 

 
Vermoeden kindermishandeling 
Kindermishandeling komt overal voor. In Nederland zijn naar schatting minstens 80.000 
kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. Tussen de 50 en 80 kinderen per jaar 
overlijden aan de gevolgen van kindermishandeling. Kindermishandeling is een ernstig 
probleem. Kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. En natuurlijk het liefst zo 
vroeg mogelijk. De schade kan dan beperkt blijven. Kinderopvang is bij uitstek een plaats 
waar (een vermoeden van) kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Kindercentra 
dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor 
het ondernemen van actie na het signaleren. De signalen moeten worden doorgegeven aan 
de instanties die hulp kunnen bieden aan het gezin. De pm-ers hebben hierin een duidelijke 
taak. Zij zien de kinderen regelmatig en kunnen opvallend of afwijkend gedrag signaleren. 
Nadat zij signalen hebben opgemerkt is het ook hun taak actie te ondernemen, waarna de 
Meldcode Kindermishandeling wordt gevolgd. Het protocol ligt ter inzage op beide locaties.   
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