PEDAGOGISCH BELEID VAN KINDERDAGVERBLIJF KWIEBUS
Inleiding
Een definitie van pedagogisch beleid (van NIZW) is “Alle formele en informele
afspraken die tezamen continuïteit en gelijkgerichtheid geven aan het handelen met
betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.”
Doelstelling van Kwiebus
Kinderdagverblijf Kwiebus biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, zodat ouders
met een gerust gevoel kunnen werken. We bieden een tijdelijke vervanging van de
thuissituatie, waarbij we laagdrempelig zijn en een informele sfeer nastreven. We
vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich welkom en veilig voelen. Een kind
mag bij ons kind blijven. Met respect voor de eigenheid van het kind helpen we het
kind zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.
Visie
Kinderopvang moet leuk en goed zijn voor het kind en voor de ouders.
Spelen, leren en ontwikkelen gaan samen. Elk kind verblijft in een eigen vertrouwde
groepsruimte met vaste medewerkers. Vanuit hun deskundigheid en ervaring kijken de
medewerkers wat een kind nodig heeft. De nieuwsgierigheid en het karakter van het
kind geven de handvaten om het kind doelgericht en bewust te stimuleren in zijn
ontwikkeling. Een positieve benadering en goede samenwerking met ouders vinden wij
hierbij heel belangrijk.
Onze visie wordt in hoofdlijnen uitgewerkt in dit pedagogisch beleidsplan en een
concrete uitwerking vindt u in het pedagogisch werkplan.
Ontwikkeling en opvoeding van kinderen
Elk kind heeft van nature het vermogen om zich te ontwikkelen. Afhankelijk van
aanleg, talenten en karakter ontwikkelt elk kind zich op eigen wijze. De omgeving en
de rol en het handelen van ouders, opvoeders en begeleiders is hierbij van groot
belang.
Voor een goede ontwikkeling heeft een kind een omgeving en sfeer nodig waarin het
zich veilig en vertrouwd voelt. Kwiebus heeft de taak voor die veiligheid en het
vertrouwen te zorgen, zodat een kind zich prettig voelt in de ruimtes en bij de
leidsters. Kinderen moeten de gelegenheid krijgen hun nieuwsgierigheid te
bevredigen, de aanwezige ontdekkingsdrang wordt daartoe geprikkeld en
gestimuleerd. We bieden volop de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen en
begeleiden dit.
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Pedagogisch doel
De pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang staan bij Kwiebus centraal. De
concrete werkwijze die hier voor ons uit voortvloeit vormt de leidraad voor de
pedagogisch medewerkers.
Emotionele veiligheid; een veilige basis, een “thuis” waar kinderen zich kunnen
ontspannen en zichzelf kunnen zijn.
Persoonlijke competenties; persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid,
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit om je in veranderende omstandigheden
aan te kunnen passen en problemen aan te kunnen pakken.
Sociale competenties; sociale kennis en vaardigheden, zoals het in een ander kunnen
verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en
oplossen
Normen en waarden; de cultuur eigen maken van de samenleving waar je deel vanuit
maakt.
Deze 4 doelen of competenties vindt u terug in de onderstaande thema’s die
kenmerkend zijn voor Kwiebus.
Pedagogische uitgangspunten
1) Huiselijkheid en gezelligheid
Het verblijf van de kinderen bij Kwiebus willen wij zoveel mogelijk een verlengstuk
laten vormen van de thuissituatie. Dit komt tot uiting in de verticale groepsindeling.
Verschillende leeftijden kinderen verblijven bij elkaar in de groep, net als broertjes
en zusjes. Kinderen kunnen hun eigen ontwikkeling doormaken, ze hoeven niet op een
bepaalde leeftijd iets te “presteren” om door te kunnen naar een volgende groep. De
kinderen blijven 4 jaar bij elkaar en bij dezelfde leidsters. Dat biedt veiligheid en
leidsters en kinderen krijgen daardoor een hechtere band.
Kinderen krijgen de gelegenheid om eens op een andere groep te spelen of
gezamenlijk buiten en in de speelhal. Bij dagelijkse klusjes van de leidsters zoals
bijvoorbeeld de was doen, opruimen en fruit halen worden kinderen betrokken.
Ouders en verzorgers kunnen tijdens het halen en brengen even blijven om bij te
praten en ’s morgens een kopje koffie mee te drinken. Er heerst een informele sfeer
waarbij leidsters en ouders elkaar direct kunnen aanspreken.
Er is aandacht voor feestdagen en het kind viert zijn verjaardag op de groep.
2) Ontwikkeling van de kinderen stimuleren en bevorderen
De opvang blijft niet beperkt tot het zelf spelen en een goede verzorging van de
kinderen. Elk kind wordt vanuit zijn eigen ontwikkelingsniveau benaderd. De leidsters
werken niet met de hele groep op een automatische manier, maar gaan bij elke
handeling bewust met de kinderen om. Door te kijken en luisteren naar de kinderen,
ervaren ze wat het juiste moment is om een kind te prikkelen om bijvoorbeeld iets
zelf te doen of een ander te helpen. Een kind verschonen of een fles geven zijn unieke
momenten voor individueel contact. We gaan respectvol met elkaar om, waarbij de
leidsters een voorbeeldfunctie vervullen. In alles wat ze doen communiceren de
leidsters duidelijk met de kinderen. Vertellen wat je doet en van elkaar wilt, aan tafel
of in een kringetje samen praten gebeurt dagelijks.
Kinderen worden geprijsd om wat ze goed doen, hetgeen nog niet goed gaat wordt
niet afgekeurd, maar op een speelse manier verbeterd.
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Vrij spel, waarbij de fantasie gestimuleerd wordt komt op vele momenten per dag
terug.
Kinderen vanaf 3 jaar mogen naar de 3+ groep. Samen met de pop Puk worden allerlei
activiteiten gedaan op basis van wisselende thema’s. De 3+ groep is een voorbereiding
op de basisschool.
Kwiebus werkt met het ontluikings- volgsysteem voor baby’s en peuters. Op vaste
momenten wordt de ontwikkeling van het kind geobserveerd. Als ons iets opvalt in de
ontwikkeling of het gedrag van het kind waar we ons zorgen over maken bespreken we
dat altijd eerst met de ouders.
3) Opvoeding
Elk kind is uniek en moet de gelegenheid krijgen zich optimaal te ontplooien. Het kind
staat centraal bij Kwiebus. Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen,
maar ook structuur en duidelijkheid. Er wordt gewerkt volgens een vaste dagindeling.
Deze regelmaat biedt de kinderen de benodigde basis van vertrouwen en veiligheid.
Normen en waarden komen tot uiting in dagelijkse situaties, zoals op elkaar wachten
met het eten, eerst gezamenlijk zingen, aan tafel eten, op je beurt wachten, samen
speelgoed opruimen.
Er wordt in overleg met de ouders/verzorgers rekening gehouden met de gewoontes en
het ritme van het kind. Baby’s hebben een eigen ritme dat nog regelmatig aangepast
wordt. Peuters volgen al snel de dagindeling van Kwiebus.
Door de wijze waarop er met de kinderen wordt omgegaan stimuleren we dat ze
zichzelf zijn en zich sociaal en zelfstandig gedragen.
We maken afspraken met de kinderen over wat we gaan doen en wat wel en niet mag.
We laten de oudere peuters ruzietjes onderling eerst zelf oplossen, daarna
bemiddelen we erin.
4) Kwaliteit
Organisatie
Kwiebus beschikt over een professioneel team van leidsters. Alle leidsters hebben een
erkend diploma voor het werken als pedagogisch medewerker en een EHBO diploma.
Er zijn altijd leidsters aanwezig met een BHV diploma. Jaarlijks worden verplicht
herhalingslessen EHBO en BHV gevolgd en er wordt gekeken naar de behoefte aan
bijscholingen, waarvoor dan een budget wordt gereserveerd.
De inzet van het aantal leidsters op het aantal kinderen gebeurt conform de wettelijke
eisen. Procedures en afspraken worden op papier vastgelegd. Op elke groep is een
proceduremap aanwezig, waarvan de leidsters de inhoud kennen. Leidsters en leiding
bepalen in overleg wat er in procedures moet worden vastgelegd om eenduidig en
gestructureerd te kunnen werken. Kwiebus staat voor een huiselijke, informele sfeer,
waarin we elkaar wel kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden en gemaakte
afspraken. Elke 6 weken vindt er een werkoverleg en een teamvergadering plaats.
Gezondheid
Kwiebus besteedt veel aandacht aan een gezonde en hygiënische omgeving voor de
kinderen. Er komt 3 x per week een professionele schoonmaker en de leidsters houden
overdag zelf de groep, badkamer en keuken schoon. Extra gedane schoonmaak klussen
worden genoteerd in de overdracht. Op de groep is een schema voor het verschonen
van de bedjes.
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We leggen kinderen niet op hun buik te slapen, tenzij ouders hier schriftelijke
toestemming voor hebben gegeven op een speciaal daarvoor bestemd formulier.
Van de kinderen wordt geregistreerd welke vaccinaties ze gehad hebben.
Na het eten, drinken, knutselen en buiten spelen worden de handjes gewassen.
Tussendoor worden veelvuldig vieze neuzen afgeveegd en broeken verschoond. Op
elke groep is een commode met badje aanwezig, zodat kinderen zo nodig helemaal
gewassen kunnen worden.
Ouders moeten ervoor zorgen altijd bereikbaar te zijn. Indien een kind ziek is vragen
wij de ouders in het belang van het kind het te komen ophalen. Dit zal gebeuren bij
koorts, een besmettelijke aandoening of als het kind gewoon niet lekker is en
daardoor meer aandacht en zorg nodig heeft dan wij kunnen bieden.
In acute situaties gaan wij naar de eigen huisarts in Waddinxveen. Voor de kindjes die
buiten Waddinxveen een huisarts hebben, kunnen we bij een huisarts in Waddinxveen
terecht.
Veiligheid
Jaarlijks vindt er een controle plaats door de GGD. Het verslag van de GGD ligt ter
inzage voor ouders op het kantoor. De GGD plaatst de inspectieverslagen op internet.
Kwiebus heeft een ontruimingsplan, dat door de brandweer is goedgekeurd. Het
gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie en is aangesloten bij een meldkamer
en de brandweer is op de hoogte van de ruimtes bij Kwiebus.
Kwiebus voldoet aan alle veiligheidseisen wat betreft kindvriendelijkheid. Het
spelmateriaal is veilig en veelzijdig. We werken met speciaal voor kinderen ontworpen
hoog meubilair, dat voor de leidsters ergonomisch verantwoord is. De toiletjes en
wastafeltjes voor de peuters zijn laag.
Ouderparticipatie
De inbreng en ideeën van ouders zijn altijd welkom bij Kwiebus.
Jaarlijks wordt er een ouderavond gehouden, waar de leidsters, de leiding en de
oudercommissie bij aanwezig zijn. De ouders worden geïnformeerd over de stand van
zaken en plannen rond Kwiebus en ze worden in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen.
Voor de ouders worden er thema-avonden georganiseerd over opvoedkundige
onderwerpen of bijvoorbeeld kinder EHBO. Jaarlijks worden er mentorgesprekken
georganiseerd voor de ouders van alle kinderen.
Opa- en omadagen zijn er ook elk jaar, opa’s en oma’s worden dan in de gelegenheid
gesteld eens te komen kijken bij hun kleinkinderen op het kinderdagverblijf.
Als ouder kunt u altijd terecht bij de oudercommissie van Kwiebus. De oudercommissie
heeft 4x per jaar overleg met de directeur en desgewenst 1x per jaar met de Raad van
Toezicht. De oudercommissie is te bereiken via hun brievenbus in de hal of via het
eigen mailadres, ockwiebus@live.nl.
We stellen het op prijs als problemen direct besproken kunnen worden met de
belanghebbenden. Het is altijd mogelijk gebruik te maken van de klachtenprocedure.
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