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Kinderdagverblijf Duimelot & BSO Hand in Hand 

                    
 

Pedagogisch Beleid van Kinderopvang Duimelot Zenderen. 

Vanuit de overheid hebben we de Wettelijke opdracht gekregen om ons, als kinderopvang 

organisatie, te houden aan de 4 basisdoelen van Marianne Riksen Walraven.  

Het Pedagogisch Curriculum is daarbij academisch richting gevend. Het Curriculum benoemt ook de 

vaardigheden waarover kinderen moeten beschikken om in de 21e eeuw goed mee te kunnen. Denk 

aan zelfregulering, creativiteit, samenwerken met mensen van verschillende achtergronden, 

communiceren, probleemoplossend werken, kritisch denken en digitale geletterdheid.  

Kinderopvang is bij uitstek een plek waar de ontwikkeling van deze vaardigheden uitgebreid aan bod 

kan komen.  

Het Pedagogisch Beleidsplan is het beleidsdocument van de houder.  

Kinderopvang Duimelot Zenderen BV. 

Er zijn verschillende Pedagogische Kaders geschreven voor verschillende leeftijden en doelgroepen 

en dat zijn praktijkdocumenten van waaruit de pedagogisch medewerkers hun input kunnen halen.  
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Kinderdagverblijf Duimelot is in 1994 begonnen met het bieden van kinderopvang in Zenderen, 

gemeente Borne. In 2009 is daar BSO Hand in Hand bij gekomen. Het logo van Duimelot met 1 beer is 

gericht op het individu, het kind wat zich ontwikkeld vanuit zichzelf en het logo van Hand in Hand met 

de focus op het sociale samenzijn met andere kinderen binnen een groep, kinderen die zich 

ontwikkelingen als sociale wereldburgers. Beiden hebben een boogje om zich heen als een stuk 

bescherming vanuit geborgenheid, betrokkenheid en Héchte kinderopvang. 

Samen zijn Kinderdagverblijf Duimelot en BSO Hand in Hand, Kinderopvang Duimelot Zenderen.  

Wij gaan “Hand in Hand” met u en uw kind!!! 

Binnen Kinderopvang Duimelot Zenderen gaan we uit van het competente kind, geïnspireerd op de 

visie van Emmi Pikler (www.pikler.nl).  

 

Pedagogisch beleid Kinderopvang Duimelot Zenderen. 

Binnen de Nederlandse kinderopvang wordt er gewerkt met 4 opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-

Walraven.  

1. Emotionele Veiligheid (EV), wij zijn van mening dat dit de basis is net zoals de 
fundering van een huis. Zonder deze ‘basis’ veiligheid kan een kind niet ‘bouwen’ aan 
zijn eigen ontwikkeling. 

2. Persoonlijke Competentie (PC) zien wij als een muur van een huis, wij bieden het kind 
de gelegenheid om zijn eigen ontwikkeling (persoonlijke competentie ‘muur’) te 
bouwen, door voorwaarden te scheppen binnen onze kinderopvang.  

3. Sociale Competentie (SC) zien wij als de andere muur van een huis, wij bieden het kind 
de gelegenheid om samen met leeftijdsgenootjes en andere kinderen zijn eigen sociale 
ontwikkeling (sociale competentie ‘muur’) te bouwen, door voorwaarden te scheppen 
binnen onze kinderopvang.  

4. Waarden & Normen, zien als een stuk begrenzing net zoals een dak op een huis. Deze 
begrenzing bieden wij in de vorm van het benoemen en voorleven van regels en 
grenzen. Het is een duidelijk kader en een samenhang van onze culturele waarden, 
waaraan wij onze normen ontlenen. Door met ouders in gesprek te gaan en te blijven 
infiltreren we ook gezinsnormen en waarden aan onze kinderopvang.  

 
 
 
 

       Normen                                                 Waarden 
 
 
 
 
Persoonlijke Competentie      Sociale Competentie 
 
 

Emotionele veiligheid 

Dit biedt voor ons een Wettelijk kader, waaraan kinderopvang moet voldoen.  

 

 

http://www.pikler.nl/
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Daarnaast bestaan er een 6 tal Interactievaardigheden waarna het NCKO (Nederlands Consortium 

Kinderopvang Onderzoek), onderzoek heeft gedaan en nog steeds doet, binnen de Nederlandse 

kinderopvang.  

De 6 Interactievaardigheden zijn opgesplitst in 3 basis Interactievaardigheden en 3 educatieve 

Interactievaardigheden.  

Te weten: 

1. Sensitieve responsiviteit  
2. Respect voor autonomie 
3. Structureren en grenzen stellen 

 
4. Praten en uitleggen  
5. Ontwikkelingsstimulering 
6. Begeleiden van interactie tussen kinderen. 

 

Deze vaardigheden dient een Pedagogisch Medewerker (PM-er) in haar zogenoemde 

“gereedschapskist” te hebben. Met de Interactievaardigheden geven ze vorm aan de 4 

opvoedingsdoelen. Hoe deze vorm er precies uit ziet heeft te maken met vanuit welke visie je kijkt 

naar kinderen. Of te wel, je kindbeeld.  

Bij Duimelot Zenderen kijken we vanuit de visie van Emmi Pikler naar de kinderen. Dit houdt in dat we 

het kind zien als een competent kind, die weet wat hij zelf wil en kan.  

In dit pedagogisch beleid beschrijven we hoe wij in de dagelijkse praktijk aan de 4 opvoedingsdoelen 

en de 6 Interactievaardigheden vormgeven vanuit het gedachtengoed van Emmi Pikler.  

 

 

 

Emmi Pikler. ©Pikler.nl  

Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren. Ze werd aan het kinderziekenhuis van de Universiteit van 

Wenen tot kinderarts opgeleid. Professor Von Pirquet en kinderchirurg Salzer waren haar belangrijkste 

leermeesters. Zij stonden bekend als zeer progressief in hun benadering van jonge kinderen. De nadruk 

lag op preventie en op het belang van vrije, zelfstandige beweging en spel en op respectvol omgaan 

met het kind. Daaruit voortvloeiend komt een voorspelbaar dagritme. 

Toen Pikler in 1931 een dochter kreeg, besloten zij en haar man hun kind nooit te forceren in haar 
ontwikkeling. Ze wilden haar eigen ritme respecteren en haar vanaf het begin de mogelijkheid geven 
haar eigen initiatief in beweging en spel te volgen. Emmi Pikler werd bevestigd in haar hypothese dat 
een kind - wanneer het de kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo - beter leert 
zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in haar 
ontwikkeling. 

Vervolgens begeleide Emmi Pikler tien jaar lang ouders op de manier waarop zij met haar dochter 
omging. Wekelijks bezocht ze de gezinnen om hen te begeleiden en concrete aanwijzingen te geven. 
Ze hielp ouders te vertrouwen op de aangeboren competenties van hun kinderen en het eigen ritme 
te respecteren. Pikler zag deze kinderen over het algemeen opgroeiden tot vrolijke, nieuwsgierige en 
coöperatieve kinderen.  
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Direct na de tweede wereldoorlog werd ze gevraagd de leiding op zich te nemen van een kindertehuis 
in Boedapest. Dit tehuis wordt Lóczy genoemd, naar de straat waarin het gevestigd was. Emmi Pikler 
nam in 1946 de leiding op zich van het kindertehuis Lóczy in Boedapest. Ze was ervan overtuigd dat 
ook in een tehuis kinderen zo verzorgd kunnen worden dat ze zich optimaal kunnen hechten en 
ontwikkelen. Daarmee ging ze in tegen de toen gangbare inzichten. 

De Pikler Pedagogiek is gestoeld op 3 pijlers 
1. Vrije, zelfstandige bewegings- en spel ontwikkeling 

Wat is de basis van vrij bewegen en spelen?   
2. Respectvolle, onverdeelde aandacht 

Wereldvrede begint op de commode! 
3. Voorspelbaar dagritme 

Vanaf het begin deed Emmi Pikler wetenschappelijk onderzoek in Lóczy, naar de algehele ontwikkeling 
van jonge kinderen. Sinds 1971 worden beroepskrachten getraind in de Emmi Pikler methodiek. 
Jeanine Mulder, directeur-eigenaar van Kinderopvang Duimelot Zenderen is één van de 10 Pikler® 
Pedagoog en heeft de opleiding gevolgd in Boedapest en Amsterdam. Jaarlijks gaat ze naar Boedapest 
en heeft intervisie met verschillende Pikler®pedagogen. 

Emmi Pikler deed uitgebreid onderzoek naar de psychomotorische ontwikkeling van baby's en peuters 
die in het kindertehuis opgroeiden. De resultaten werden bekend gemaakt in wetenschappelijke 
tijdschriften en later verwerkt in het boek "Lasst mir Zeit". Vanaf het begin werd het werk van Emmi 
Pikler zorgvuldig gedocumenteerd. Eerst door tekenares Klara Pap en fotografe Marian Reismann, 
daarna werd er veel gefilmd. Dit materiaal wordt nog steeds gebruikt voor scholing. Vanaf de jaren 
zeventig was er regelmatig contact tussen Emmi Pikler en vakmensen in het buitenland. En vanaf de 
jaren tachtig gaf ze voordrachten over haar werk op internationale symposia en conferenties. Emmi 
Pikler bleef vrijwel tot het eind van haar leven actief werkzaam in het kindertehuis Lóczy. Ze overleed 
in 1984. 

Wat wensen we voor onze kinderen? 

De meeste ouders wensen een evenwichtig kind met een gevoel voor eigenwaarde, dat nieuwsgierig 
en vol vertrouwen in het leven staat, plezier heeft in het eigen kunnen en daarbij in staat is om met 
frustraties om te gaan. 

Wij willen ouders graag bijstaan in dat proces en hen helpen om de inzichten van Emmi Pikler waar 
nodig aan hen voor te mogen leggen. Een klein kind moet heel veel dingen leren. Dat is erg moeilijk 
voor het kind, maar ook voor de ouders. Een kind is aan de ene kant afhankelijk van onze zorg en aan 
de andere kant is het heel competent 

• Kinderen ontvangen van alles van de volwassene, ook vrijheid 
• Het is mooi dat we een kind willen verzorgen, vertroetelen, helpen, 

stimuleren, maar…. 
• Geef het kind ook ruimte om zelfstandig “stappen” te kunnen zetten 

• Dat doet zoveel met zijn zelfbeeld 
 
 

 

 

 

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem 
voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in 
staat dan over het algemeen aangenomen wordt.” 

Emmi Pikler 
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In dit Pedagogisch beleid staat veel informatie die de GGD van ons verlangt, maar het geeft ons 
daarmee de mogelijkheid om te kijken of we aan alle aspecten rondom het verzorgen, begeleiden en 
opvoeden van een kind hebben gedacht. Daarnaast blijft dit een dynamisch document, waarbij we 
samen met ouders en GGD kritisch blijven kijken naar onze manier van handelen naar kinderen en naar 
de groep. Mocht er een onduidelijk stuk in staan, dan zijn wij graag bereid om onze visie daaromtrent 
toe te lichten en waar nodig bij te stellen.  
 
Gezamenlijk dragen we zorg voor héchte en betrokken kinderopvang bij Duimelot, Zenderen, waar 
kinderen zich plezierig in hun eigen tempo mogen ontwikkelen, waar ouders hun kind met vertrouwen 
aan ons toevertrouwen en waar pedagogisch medewerksters in een prettige sfeer werken.  
 
Dank jullie wel, 
 
Jeanine Mulder, directeur-eigenaar Kinderopvang Duimelot Zenderen BV en Pikler® Pedagoog. 
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Pedagogisch beleid  

 

Inleiding 
Dit is het Pedagogisch beleid van Kinderopvang Duimelot Zenderen. Hierin wordt vrijwel alles 
beschreven wat van belang wordt geacht voor de opvang, verzorging, begeleiding en opvoeding van 
kinderen.  
Een meer praktisch plan, is geschreven door de PM-ers van Duimelot in het Pedagogisch Werkplan. Dit 
is een leidraad voor het concrete werken op de groepen. Dit hebben ze gedaan n.a.v. de Pedagogische 
Cirkel die we rondom het competente kind kunnen plaatsen. De Pedagogische Cirkel is in het team 
door alle pm-ers ingevuld en besproken, waarmee het een gezamenlijke draagkracht heeft. 
 

 

Locatie MFA Sindron 
Duimelot Zenderen is gevestigd in Multi Functionele Accommodatie Sindron. De naam Sindron is de 
eerste naam waarmee Zenderen in de geschiedenis is gekomen. Sindron is een verzameling van 
gebruik ruimtes waarbij de functie elkaar aanvullen en in elkaar doorlopen. Binnen MFA Sindron is de 
Katholieke Basisschool St. Stephanus gevestigd, naast Duimelot als kinderopvangorganisatie. 
Daarnaast is er een gemeenschapsruimte en een kleine supermarkt voor de gemeenschap van 
Zenderen, waarbij ONT-moeten in de breedste zin van het woord tussen jong en oud kan plaatsvinden. 
De exploitatie van de supermarkt en de gemeenschapsruimte is in handen van Zorgorganisatie 
Aveleijn, waar mensen met een beperking hun dagbesteding krijgen. Inwoners van Zenderen, 
wandelaars en andere belangstellenden kunnen van 8.00 uur tot 18.00 uur binnen Sindron verblijven 
om koffie te drinken en aan verschillende georganiseerde activiteiten deel te nemen. Daarnaast 
worden er in de avonduren besloten activiteiten van verschillende verenigingen georganiseerd. Naast 
de gemeenschapsruimte is er in Sindron een aparte ruimte die dienst kunnen doen als vergader- en/of 
presentatieruimte. De logopediste houdt wekelijks een spreekuur binnen Sindron voor kinderen van 
de basisschool.  
 

 

Emotionele Veiligheid (EV)  
Kinderen hebben behoefte aan lichamelijke aanraking en liefdevolle benadering en willen ook zelf 

genegenheid kunnen geven. Kinderen ontwikkelen het gevoel dat ze als individu waardevol zijn door 

de positieve respons en bevestiging van anderen op hun gedrag. Zo ontwikkelen ze een positief 

zelfbeeld. Kinderen die onvoldoende erkenning en waardering krijgen, zullen zich ongewenst en niet 

de moeite waard vinden. Kinderen hebben behoefte aan een voorspelbare omgeving en een 

herkenbare structuur van de dag. Hoe jonger een kind is, hoe moeilijker het voor hem is om zicht te 

krijgen op de volgorde van gebeurtenissen, op heden, toekomst en verleden. Bij het ontbreken van de 

noodzakelijke veiligheid en duidelijkheid zal het kind zich angstig en bedreigd voelen. Naast fysieke 

veiligheid is emotionele veiligheid van groot belang voor een kinderen.  

Om zich emotioneel veilig te voelen, moet een baby zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Een 

dergelijk gevoel ontstaat doordat er op een positieve manier en met respect met de baby wordt 

omgegaan, afgestemd op zijn specifieke behoeften. Iedere baby is anders, heeft eigen behoeften en 

eigen manieren om deze behoeften duidelijk te maken. Het is belangrijk dat groepsleiding heel goed 

kijkt naar een baby, zijn signalen kan interpreteren, zich bewust is van de invloed van hun handelen op 

de baby en in staat is sensitief en responsief te reageren op de baby. Dit is niet iets wat je zomaar doet. 

Hiervoor is specifieke aandacht nodig. Aandacht in de opleiding, in bijscholing, in coaching (eventueel 

met behulp van video). Veel bezigheden met baby's zijn verzorgingsgericht. Groepsleiding heeft soms 
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het gevoel met baby's 'alleen maar' toe te komen aan de verzorging. Deze verzorgmomenten kunnen 

bij uitstek gezien worden als mogelijkheden tot intensieve interactie. Onder andere de visie van Pikler 

biedt aanknopingspunten voor deze werkwijze. Daarom hebben wij ook gekozen om vanuit de Pikler 

visie met kinderen om te gaan. Tijdens een verzorgmoment kan een kind zijn emotionele tank opladen, 

waardoor het voldoende veiligheid heeft om lekker in te kunnen slapen of heerlijk zijn rust in het spel 

kan vinden.  

Kinderen ontwikkelen zich optimaal in hechte, warme relaties met volwassenen en andere kinderen. 

Daarom is het van groot belang dat zij zich veilig en geborgen voelen bij de pedagogisch medewerkers. 

Een kind dat zich veilig voelt, durft te experimenteren, te onderzoeken en te ontdekken; het heeft 

(zelf)vertrouwen en het durft en kan keuzes maken. Minstens zo belangrijk zijn positieve relaties met 

andere kinderen in de groep. De ervaring van het erbij horen heeft een kind nodig voor zijn gevoel van 

welbevinden en veiligheid. Kinderen worden sterk en zelfstandig als zij veel ervaring opdoen met 

positieve relaties met andere kinderen. Zelfvertrouwen en een gevoel van welbevinden kunnen alleen 

ontstaan als kinderen zich fysiek en emotioneel veilig voelen. Daarvoor is nodig: 

1. Onverdeelde aandacht tijdens de verzorging 

2. Vrije bewegings- en spelontwikkeling 

3. Voorspelbaar dagritme  

De pijlers van de Pikler Pedagogiek 

Kinderen die zich welbevinden zijn nieuwsgierig, tevreden, levenslustig, ontspannen en evenwichtig 

en treden de wereld met zelfvertrouwen tegemoet. Dat maakt welbevinden een cruciale voorwaarde 

voor ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd is welbevinden ook het gevolg van een positieve 

ontwikkeling. Een kind dat de kans krijgt om ervaringen op te doen die aansluiten bij zijn leeftijd, 

temperament en tempo, zal tevredenheid en plezier tonen. Een opvoedomgeving die in alle facetten 

bij het kind past, ondersteunt de ontwikkeling die nodig is om welbevinden op te bouwen en te 

behouden in volgende nieuwe en verschillende situaties. Het bieden van zo’n passend aanbod voor 

ieder kind is de belangrijkste pedagogische opdracht voor een kinderopvangorganisatie.  

Opvoedingspartner van ouders - De kinderopvang is partner van ouders in de opvoeding en bouwt 

aan een vertrouwensband met ouders. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen ideeën uit 

over hun pedagogische aanpak en informeren elkaar over de belevenissen en de ontwikkeling van 

het kind. Op deze manier ondersteunen zij elkaar en vullen elkaar aan in hun opvoedingstaak. Door 

deze samenwerking, in de vorm van uitwisseling en wederzijdse ondersteuning, ontstaat er een 

verbinding tussen het opvoedingsklimaat thuis en in de kinderopvang. Deze verbinding versterkt als 

het ware de horizontale lijn in de opvoeding als geheel. 

 

Persoonlijke Competentie (PC) en  
Kinderen hebben een natuurlijke drijfveer om zich te ontwikkelen en te ontplooien. 

Met het begrip “persoonlijke competentie” worden persoonskenmerken bedoeld als weerbaarheid, 

zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. Wij 

als kinderopvang gaan ervanuit dat kinderen leren door te spelen met veel verschillende open 

materialen. Hierdoor leren kinderen wie ze zijn en leren zij de wereld kennen. Wij willen de kinderen 

de ruimte bieden om zoveel mogelijk te ontdekken. Kinderen communiceren met elkaar en met 

volwassenen, ze kijken naar elkaar, ze imiteren elkaar, ze spelen samen en oefenen hun eigen sociale 

vaardigheden. Door het samen zijn met andere kinderen en de relatie met de pm-ers kunnen de 
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kinderen hun eigen identiteit verder ontplooien. Wij kijken naar wat een kind al wel is en wat het kan 

en niet naar wat het kind nog niet is en nog niet kan! 

Van belang is om aan te sluiten bij de behoefte, interesse en het niveau van het kind en dat betekent: 

aansluiten bij het spontane leren en spelen, kansen grijpen en de ruimte op die manier voorbereidend 

inrichten dat een kind  uitgedaagd wordt om steeds een stapje verder te komen in zijn persoonlijke 

leerproces. 

 

Sociale Competentie (SC) 
Kinderopvang Duimelot gaat ervanuit dat kinderen het meeste van elkaar leren en daarnaast van de 

volwassenen en hun omgeving. Door het benoemen van de sociale competenties leren kinderen 

omgaan met elkaar tijdens positieve momenten en negatieve momenten. Tijdens positieve momenten 

vragen wij de kinderen door het geaccepteerde gedrag te benoemen. Bij negatieve momenten 

proberen wij kinderen inzicht te geven in zichzelf en de ander door het te benoemen van het gevoel. 

Waar nodig ondersteunen wij de kinderen. Wij zijn erbij om hun emoties woorden te geven en deze 

zoveel mogelijk te benoemen. Emotionele ontwikkelingen zijn momenten waar kinderen zich  uiten en 

waarbij ze uitingen kunnen benoemen. Dit kan tot uiting komen in hun mimiek, taal, dans en creatieve 

vorming. Tijdens de hele opvoeding zijn kinderen zich altijd aan het ontwikkelen. Binnen deze 

ontwikkelingen kunnen ze geconfronteerd worden met negatieve momenten waar kinderen nog nooit 

mee te maken hebben gehad. Voor die momenten hebben kinderen vaak nog geen oplossing. Binnen 

de kinderopvang willen wij proberen kinderen zoveel mogelijk hierbij te ondersteunen door ze de tijd, 

ruimte en aandacht te geven. Doordat de pm-ers binnen Duimelot, kinderen observeren, luisteren naar 

kinderen en open vragen te stellen komen zij erachter waar een kind behoefte aan heeft. Dit kan zijn: 

emotionele steun, geholpen worden of afgeremd worden of informatie en uitleg geven die past bij het 

ontwikkelingsniveau van het kind. Het kind kan ervaringen opdoen waardoor het een goed gevoel over 

zichzelf kan ontwikkelen. In het ontwikkelingsproces nemen in een snel tempo een toenemend aantal 

personen waaronder volwassenen, broertjes en zusjes en groepsgenoten een plek in. Het kind gaat 

ervaringen opdoen met anderen, waarbij de ondersteuning van de pm-ers van toepassing kan zijn. Wij 

vinden het belangrijk dat pm-ers voldoende brede kennis hebben van de ontwikkeling die kinderen 

doormaken. Het is belangrijk dat pm-ers goed kunnen inschatten wat er al wel of nog niet van een kind 

verwacht mag en kan worden en dat de pm-ers hierop kunnen inspelen. Dit wordt verder weer 

gegeven bij het kopje Team Duimelot. 

In de groep wordt aan kinderen mogelijkheden geboden om verschillende sociale en persoonlijke 

competenties te ontwikkelen: 

emotionele competentie: het gevoel er te mogen zijn en kunnen vertrouwen in relaties met andere 

mensen. Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen kracht, eigen vermogen, zelfredzaamheid en in 

een positieve houding in de omgang met anderen. 

 

sociale competentie: voorleven om te leren om rekening te houden met elkaars gevoelens en kinderen 

vragen zelf een bijdrage te leveren aan het geheel of de groep. 

motorische- zintuiglijke competentie: gelegenheid geven voor zelfredzaamheid van het kind en de 

aangeboren drang alles zelf te willen doen en het vinden van creatieve oplossingen evenals het 

oefenen van grove- en fijne motorische vaardigheden en het benadrukken van het plezier in bewegen. 
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Taal en communicatieve competentie: hier gaat het om de verbale en non-verbale communicatie en 

taalverwerving. Luisteren naar elkaar, het uitdrukken van gevoelens en taalbetekenis dragen bij tot 

een goede taal- en communicatieontwikkeling en interactievaardigheden 

Morele competentie is gericht op regels en rituelen. Gelegenheid bieden voor het uiten van emoties 

op een acceptabele manier en het besef dat eigen handelen iets teweeg kan brengen, eigen 

verantwoordelijkheid dragen, voor zichzelf en anderen opkomen. Respect hebben voor diversiteit 

draagt bij tot de morele ontwikkeling 

Expressieve en beeldende competentie is gericht op het creatieve aspect om zich uit te drukken in dans 

en beweging, muziek of beeldende competenties als tekenen, verven of bouwen van constructies van 

groot en klein materiaal. Ruimte bieden voor het experimenteren met verschillende materialen.  

Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door spelenderwijs te Ervaren, te groeien en Betekenis te 

geven aan allerlei zaken. Ze gaan zelfstandig en samen met anderen handelen, onderzoeken en 

(oplossingen) ontdekken; zij gaan over al deze ervaringen met anderen (en met zichzelf) 

communiceren. Kinderen leren met en van elkaar. Zij begrijpen elkaars gedrag en ‘lezen’ elkaars 

behoeften. Omdat zij een ontwikkelingsstadium delen of bij elkaar herkennen (“ik kan dit al!”), sluiten 

zij in gezamenlijk spel precies aan op wat het andere kind nodig heeft. Door samen te spelen, prikkelen 

kinderen elkaar om stapjes in hun ontwikkeling te zetten. Bovendien levert samen spelen veel extra 

plezier op. Dit plezier zorgt voor een gevoel van welbevinden en betrokkenheid waardoor het kind 

meer leerervaringen kan opdoen. Ervaren-Groeien-Betekenis begint bij baby’s willekeurig, maar vanuit 

de zelf opgedane kennis en vaardigheden komt daar in tweede instantie doelgerichtheid en later ook 

resultaatgerichtheid bij. Kinderopvang biedt zo de kans om in een voorbereide omgeving al doende 

wijs en vaardig te worden. De nieuwe kennis en vaardigheden worden door jonge kinderen vooral 

vanuit eigen perspectief ervaren. Als kinderen ouder worden breiden de manieren van ontwikkelen en 

leren zich uit. De verbale vermogens en hersenstructuren veranderen. Peuters en kleuters begrijpen 

en kennen steeds meer woorden en kunnen steeds meer vragen stellen. Ze leren ook via mondelinge, 

schriftelijke en visuele informatie. Hun toenemend denkvermogen zorgt ervoor dat ze niet alles meer 

hoeven uit te vinden door het zelf te doen. Het denken wordt logischer en er worden meer verbanden 

gelegd. Het leren gaat nu verder dan ‘wat toevallig op hun pad komt’. Ze zoeken steeds meer gericht 

naar bepaalde kennis en vaardigheden. Daarbij zijn ze steeds beter in staat om zaken vanuit 

verschillende perspectieven te bekijken. Kinderen ontwikkelen hun kennis en vaardigheden in een min 

of meer voorspelbare volgorde. Die kennis- en vaardigheidsgebieden (bijv. lopen, praten, bouwen) 

komen voort uit de reeks van ontwikkelingstaken die ieder kind zichzelf van nature oplegt. 

Tegelijkertijd ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen wijze. Het maakt zich bepaalde kennis en 

vaardigheden eigen in zijn eigen tempo en tot op zijn eigen niveau. Ieder kind ontdekt en ontwikkelt 

zijn eigen unieke leerstijl, onder invloed van karakter, temperament, aanleg en omgeving. De 

kinderopvang ondersteunt ieder kind in deze eigenheid. 

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd. Elk 

ontwikkelingsgebied is in zichzelf belangrijk voor kinderen, maar alle ontwikkelingsgebieden samen 

zijn dat ook in hun onderlinge samenhang. Kinderen die de kans krijgen regelmatig met aandacht en 

betrokkenheid te spelen en activiteiten te ondernemen, ontwikkelen zich optimaal. Kinderen zijn 

vooral betrokken bij spel dat past bij hun interesse, niveau en tempo en dat net een haalbaar stapje 

verder is. Dit is de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Naast al dat ontdekken hebben kinderen behoefte 

aan voldoende tijd en mogelijkheden voor ‘rust en herstel’. Rust is nodig om de opgedane indrukken 

te verwerken maar ook gewoon voor gezelligheid, saamhorigheid of om even lekker niets te hoeven. 

Een goede balans tussen actief zijn en rust is belangrijk. 
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Waarden & Normen  
Om goed te kunnen functioneren in de samenleving waar kinderen deel van uit maken, zullen wij en  

de kinderen zich aan regels moeten houden en waarden en normen ofwel de cultuur van de 

samenleving eigen maken. Binnen de opvoeding van ouders spelen de waarden en normen een 

belangrijke rol. Waarden geven een beeld aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde 

gedragingen of gebeurtenissen. Kinderen in de kinderopvang leren niet alleen “de regels van de 

opvang” maar tevens ook meer algemene waarden en normen. Kinderen komen in aanraking met 

andere kinderen en volwassenen, soms met een andere sociale en culturele achtergronden. Normen 

vertalen wij in de zin van dat volwassenen en kinderen zich te behoren gedragen naar de regels die 

zijn gesteld. In de kinderopvang hanteren wij regels betreffende de veiligheid en het respectvol 

omgaan met elkaar, met de materialen en de omgeving. Pm-ers binnen de kinderopvang hebben een 

grote voorbeeldrol hierin. Kinderen kopiëren door het afkijken. Wat de pm-ers en andere volwassenen 

doen maar ook wat de pm-ers en andere volwassenen zeggen. De belangrijkste normen en waarden 

die wij willen uitdragen zijn:  Respect hebben voor elkaar en voor de omgeving  Elkaar geen fysieke 

of emotionele pijn doen  Aandacht hebben voor elkaar en voor de omgeving. 

Binnen de kinderopvang werken wij met huisregels waarin deze normen naar voren komen. Ook zijn 

de huisregels opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. De huisregels 

zijn te vinden op onze website www.duimelotzenderen.nl  

Binnen de kinderopvang wordt een omgeving geschapen, die emotionele veiligheid, welbevinden, 

gezondheid en fysieke veiligheid voor kinderen waarborgt. Door samenwerking met de ouders en de 

thuisomgeving ontstaat een sterke pedagogische omgeving die dit alles mogelijk maakt, waarbij de 

kinderopvang en ouders als partners in de opvoeding elkaars rol versterken. 

Kinderen zijn medespelers in de maatschappij; zij ontwikkelen zich om daar naar vermogen aan mee 

te kunnen doen. Zij leren om bij te dragen aan een democratische en sociaal prettige leefomgeving 

door het inzetten van eigen talenten en door hun functioneren als burger, vriend, buurman, enz. 

Kinderen zijn volop in ontwikkeling op weg naar de toekomst maar zijn ondertussen op elk moment 

ook gewoon baby, dreumes, peuter, kleuter, of basisschoolkind. In contact met anderen en door 

voorleven van opvoeders maken kinderen zich waarden en normen en de regels van de samenleving 

eigen. Door te kijken naar voorbeeldgedrag van anderen (modelling), uitleg en instructie leren 

kinderen hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de verkeersregels van het menselijk verkeer werken. 

Kinderparticipatie betekent dat kinderen in levensechte situaties in de kinderopvang mee mogen 

doen, mee mogen beslissen en kunnen oefenen. Als ze fouten mogen maken en (samen) oplossingen 

kunnen zoeken, leren ze om verantwoordelijkheid te nemen. Het vergroot hun betrokkenheid bij en 

respect voor zichzelf, de ander en de leefomgeving. Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen, in 

een omgeving waar iedereen elkaar respecteert. Kinderopvang biedt daarvoor een waardevolle sociale 

leeromgeving. 
                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

http://www.duimelotzenderen.nl/huisregels
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Sensitieve responsiviteit  

Sensitieve responsiviteit is de basis van alle interactievaardigheden. Het betekent dat volwassenen 

adequaat reageren op de signalen van een kind. Volwassenen dienen goed te kijken en luisteren naar 

kinderen. Daarom is observeren, het goed kijken naar kinderen, een belangrijke taak van onze pm-ers 

en zorgen we dat er ten aller tijden een pm-er op de groep is om te observeren. Zij ziet waar een kind 

zit in zijn ontwikkeling, wat zijn behoefte is en kan daar adequaat op aansluiten. Dit houdt ook een 

voorbereide omgeving in. Een omgeving die afgestemd is op de kinderen die op die dag gaan komen, 

met spelmateriaal dat het kind herkent en waar het graag mee speelt. Dit brengt een ‘welkom’ gevoel 

met zich mee, wat de emotionele veiligheid versterkt. 

 

Respect voor autonomie 
Respect voor de eigenheid van het kind. Het 'Zelf doen' vraagt van de opvoeder geduld. Dus niet 'even 

snel de jas aan doen,' maar: 'Je wilt het zelf doen.' Hoe moe je er als volwassene soms ook van wordt, 

je kunt het als volwassener namelijk sneller. Het doel is toch dat kinderen als zelfstandigen gaan 

functioneren in de maatschappij. Daar vroeg mee beginnen! Bij baby’s vragen we al om toestemming 

en medewerking, met vragende handen. We behandelen de baby als een actieve partner in de 

verzorging. Het gaat van anticiperen, naar participeren naar coöpereren. 'Wanneer kinderen zich veilig 

voelen, kunnen zij hun aandacht onbezorgd richten op onderzoeken, spelen en oefenen, waardoor ze 

hun competenties op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen en versterken.' Daarbij moeten kinderen 

de kans krijgen om dingen zelf te doen en uit te proberen. 'Doe maar bewust een stapje terug en kijk 

even aan wat er gebeurt.' Je zult versteld staan wat kinderen al zelf kunnen, als ze daar de kans voor 

krijgen. De glimlach die ze hebben als het gelukt is, is onbetaalbaar en van groot belang voor de 

ontwikkeling van de eigenwaarde. Natuurlijk vraagt het soms geduld, maar uiteindelijk levert het tijd 

en ruimte op. Het kind doet het immers zelf! Persoonlijke competentie. 

 

Structureren en grenzen stellen 
Niet weten wat er gaat gebeuren maakt alles extra spannend. Als kinderen weten waar ze aan toe 

zijn en als ze kunnen overzien wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt, zal dat 

bijdragen aan een gevoel van veiligheid. Daarom hebben we bij de Peutergroep dagritmekaarten om 

zo de dag overzichtelijk te maken voor de peuters. Bij de Baby- en Dreumes groep werken we 

volgens een vaste volgorde wanneer kinderen in hun verzorging aan de beurt zijn. Dit wordt ook 

duidelijk en concreet naar de kinderen benoemd. We leggen de nadruk op het ritme van de dag (een 

voorspelbaar dagritme). We proberen aan kinderen zoveel mogelijk te vragen wat we wel willen zien, 

i.p.v. wat we niet willen zien. Je kunt zeggen: 'Nee, niet aankomen.' Maar je kunt ook zeggen: 'Die 

spullen zijn van mij. Kijk, dit is jouw speelgoed.' De boodschap is hetzelfde maar het gevoel dat het 

oproept is anders. De mate van duidelijkheid draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Emotionele 

veiligheid en normen & waarden. 
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Praten en uitleggen  
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bij kinderen die op jonge leeftijd veel taal aangeboden 

hebben gekregen, de zogenaamde 'taalsynapsen' in de hersenen extra activiteit laten zien. Met 

andere woorden: 'Wat je erin stopt, komt er weer uit.' Wij, als pm-ers benoemen wat we doen en 

doen wat we benoemen. 'Praten en uitleggen' is een cruciale interactievaardigheid voor zowel 

ouders als pedagogisch medewerkers. Het benoemen van wat je het kind ziet doen of wat je aan 

emoties bij het kind ziet, biedt ook voor het kind taal aan zijn handelen of emoties. Daarmee kan het 

zijn handelen of zijn emoties een plek geven. Hierdoor bieden we kinderen daarmee de mogelijkheid 

zich te uiten maar vooral ook omdat er een directe relatie is tussen het benoemen van zaken en de 

gehechtheidsrelatie tussen ouder(s), pedagogisch medewerker en kind. Het ondertitelen met een 

rustige stem van de bewegingen van het kind, geeft zicht op de posities in de ruimte en zijn eigen 

lichaamsbesef. Persoonlijke compententie. 

 

Ontwikkelingsstimulering 
Het suggereert dat de pedagogisch medewerker de ontwikkeling van kinderen moeten stimuleren. Dit 

staat haaks op het kindbeeld van Emmi Pikler, dus dat doen we niet. Een kind ontwikkelt zichzelf 

wanneer hij er zelf rijp voor is.  Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij 

ontwikkelingsstimulering gaat het vooral om het stimuleren van de persoonlijke competentie van 

kinderen. 'Het gaat hierbij om de 'extra' stimulering die de pedagogisch medewerker de kinderen biedt 

om hun motorische, cognitieve en taalontwikkeling en de creativiteit te ontwikkelen.' Deze extra 

stimulering wordt, bij ons binnen de kinderopvang, geboden in het bieden van een goede voorbereide 

omgeving waarin het kind uitgedaagd wordt om een stapje verder te gaan. We observeren de kinderen 

goed en kijken waar zijn behoefte liggen en sluiten daarop aan met materiaal wat we in zijn 

speelomgeving erbij aan bieden. Hierdoor kan het kind een stapje verder komen in zijn leerproces. We 

kijken met veel vertrouwen naar het kind, waardoor zijn zelfvertrouwen groeit. Het kind mag bij ons 

op zichzelf vertrouwen. Dit vinden wij heel stimulerend voor zijn zelfbeeld en zijn leerproces. 

Persoonlijke competentie. 

 

Begeleiden van interactie tussen kinderen. 
Een kind wil graag meespelen met een groepje kinderen. Hij vraagt of dat mag, maar krijgt daar 'nee' 

op te horen. Volwassenen willen dan helpen  om het nog een keer te vragen of ze “eisen” dat hij mee 

mag spelen. Indirect zeg je met deze actie: 'Het lukt jou zelf niet' of 'Je hebt mij nodig om iets voor 

elkaar te krijgen'? Wat doet dat met het zelfbeeld van het kind? 

'Interacties tussen kinderen stimuleer je door zelf stapjes terug te doen'  

Wij gaan in zo’n geval zelf iets ondernemen met het kind. We zeggen hem dat we graag hulp willen bij 

het afruimen van de tafel. Of we gaan ramen lappen. Er zullen snel andere kinderen bij komen. Dat is 

dan een mooi moment voor ons, om ons langzaam terug te trekken. 

Dat 'terugtrekken' heeft een enorme positieve werking op het stimuleren van interacties tussen 

kinderen. Wij proberen om niet meteen te reageren bij een conflict tussen twee kinderen, wanneer er 

geen gevaar dreigt. Ze kunnen zelf veel oplossen! Wanneer ze niet tot een oplossing komen, kan een 

simpele waarnemingszin ook helpen. Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat jullie allebei zo graag op die ene tractor 

willen rijden.' Soms is dat genoeg om kinderen uit zichzelf te laten zeggen 'Mag ik eerst drie rondjes 

en dan jij...' Doe een stapje terug! Al onze pedagogisch medewerkers hebben training gehad in de 

hierboven genoemde interactievaardigheden vanuit TINK gekoppeld aan de visie van Emmi Pikler. Wij 

hebben deze training van Judith Kuiten gekregen.  http://kuitenenpartners.nl  

http://kuitenenpartners.nl/
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Kindbeeld. Uitgaan van het competente kind. Hoe je denkt bepaalt je handelen 
Het kindbeeld van Emmi Pikler. Kinderarts Emmi Pikler ontwikkelde haar visie rond 1930. 

In de gezinnen die zij intensief begeleidde en later in haar kindertehuis in Boedapest, zag zij hoe baby's 

en peuters hun gevoel voor eigenwaarde en autonomie het beste kunnen ontwikkelen. Haar houding 

ten opzichte van kinderen activeerde, zoals we dat tegenwoordig noemen, hun intrinsieke motivatie. 

Daardoor kan de autonomie van het kind zich optimaal ontplooien. Het kind moet zich dus op zijn eigen 

tempo en eigen manier kunnen ontwikkelen. Uit recent hersenonderzoek weten we inmiddels dat 

veiligheid of stress, invloed hebben op het vermogen tot leren. En dat leren vanuit eigen initiatief een 

'beloningshormoon' in de hersenen afgeeft. Werken volgens het Kindbeeld van Pikler heeft daarom 

een eigen manier van omgaan met baby's en peuters, ouders en collega's. Het is vooral een andere 

houding aannemen naar het kind toe. Een houding vanuit vertrouwen in het competente kind.  

Veel huidige opvoedprogramma's zijn er op gericht het kind te stimuleren en te sturen door voordoen 

en aanleren met behulp van belonen en straffen. 

Pikler's Kindbeeld gaat uit van het competente kind. Zij schept de voorwaarden waardoor kinderen zelf 

kunnen leren en onderzoeken op eigen wijze en in eigen tempo. 

De eerste drie levensjaren zijn van cruciaal belang voor de sociaal-emotionele, cognitieve en 

motorische ontwikkeling van een kind. Wij, als pm-ers, hebben  daarom een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid: de opvang van kinderen optimaal  maken. De Pikler® Pedagoog heeft hierin een 

belangrijke rol in het ondersteunen van de pm-ers en ze te coachen.  

 

Pedagogische stromingen 
De visie van Emmi Pikler is gericht op de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Omdat wij binnen onze kinderopvang 

het gedachtengoed van Emmi Pikler verder uit willen rollen naar onze Peutergroep en onze BSO, 

maken we gebruik van ideeën uit de pedagogische stromingen van Maria Montessori en Rudolf 

Steiner. Tot de leeftijd van 3 jaar zullen we ons veelal richten op het individu, binnen de Babygroep, 

die langzaamaan naar een klein groepje binnen onze Dreumesgroep, naar vervolgens een iets grotere 

groep binnen de Peutergroep. Het socialisatieproces gaat van het individu naar meer en meer een 

sociaal samenzijn binnen een groep.  Van ervaren, naar groeien naar meer en meer betekenis geven.  

 

Emmi Pikler (visie op de omgang met kinderen) 
Emmi Pikler was een vrouw die in 1902 geboren werd, later opgeleid werd tot kinderarts, via de 

opvoeding van haar eigen dochter een visie op de ontwikkeling van baby’s ontwikkelde, ouders 

begeleidde in de opvoeding van hun kinderen, een boek schreef en tenslotte de leiding kreeg over een 

kindertehuis, waar zij uitgebreid onderzoek deed naar de psychomotorische ontwikkeling van baby’s 

en peuters. 

De visie van deze vrouw is in deze tijd nog steeds niet achterhaald en omdat zowel de theorie als de 

praktijk mij en mijn collega’s in de kinderopvang zulke positieve ervaringen heeft opgeleverd, wil ik 

deze visie op de ontwikkeling van baby’s graag delen. Jeanine Mulder, Pikler® Pedagoog. 
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Motorische ontwikkeling van baby’s 
Op het gebied van beweging leerde Dr. Pikler ons dat het veel belangrijker is om te kijken naar hoe een 

kind zich motorisch ontwikkelt, dan wanneer een kind zijn volgen mijlpaal bereikt. ‘Een kind moet zich 

vrijelijk en op eigen initiatief kunnen ontwikkelen‘. 

Wij gebruiken daarom geen wipstoeltjes, baby bouncers, of andere forcerende hulpmiddelen. In plaats 

daarvan leggen wij de kinderen zoveel mogelijk op hun rug, een basishouding van waaruit een kind 

eerst zijn handjes en voetjes kan ontdekken en later gemakkelijk tot (om)rollen kan komen. 

Door de houding van een kind niet te forceren gaan het zich ontwikkelen wanneer het daar werkelijk 

aan toe zijn. Veel ouders zijn geneigd om een kind al op zijn billen te zetten, voordat het kind deze 

beweging vanuit natuurlijke ontwikkeling geleerd heeft. Ouders kunnen bijvoorbeeld ook geneigd zijn 

om hun kind aan de hand te leren lopen. 

 

Experimenteren en oefenen 
Door je kindje aan te moedigen tot bepaalde bewegingen te komen voor hij eraan toe is, omdat jij 

vindt dat het er tijd voor is, forceer je de nieuwsgierigheid en plezier in leren al op jonge leeftijd. 

Wanneer je een kind de tijd geeft om zichzelf te ontwikkelen, zal je zien dat van alle bewegingen die 

een kind oefent op een dag 10 procent nieuw is en 90 procent is wat hij al kan. 

Een blog op onze website geschreven door Jeanine https://www.duimelotzenderen.nl/blog-

pagina/zorg-samen-voor-een-goed-aangelegd-wegen-netwerk  

Een kind dat niet geforceerd wordt, experimenteert rustig, gunt zichzelf de tijd, oefent 

uithoudingsvermogen en heeft vooral plezier. Plezier in bewegen en plezier in leren vanuit eigen 

initiatief. 

Een baby is niet zo afhankelijk als sommige volwassenen geneigd zijn te denken; je kindje komt er echt 

wel op eigen kracht. Zorg voor voldoende bewegingsruimte, soepele kleding, een harde ondergrond 

en wat klimobjecten (zoals een kussen of laag plateau) tegen de tijd dat de baby gaat tijgeren en geniet 

ervan te zien hoe je kindje zich op eigen tempo ontwikkelt. 

Een baby heeft van nature al een grote interesse in de wereld. Om zich te ontwikkelen en te ontdekken 

hoeft hij niet steeds geëntertaind te worden, maar kan hij zich lange tijd vermaken met zijn eigen 

lichaam. Als je als ouder je kindje applaus geeft of aanmoedigt in zijn beweging, haal je je kindje uit 

zijn spel en loop je het risico dat het afhankelijker van je wordt dan nodig is. Eerder is niet altijd beter.  

Observeer je kindje meer, doe zelf minder. “Doe minder, geniet meer.” 

www.pikler.nl  

 

https://www.duimelotzenderen.nl/blog-pagina/zorg-samen-voor-een-goed-aangelegd-wegen-netwerk
https://www.duimelotzenderen.nl/blog-pagina/zorg-samen-voor-een-goed-aangelegd-wegen-netwerk
http://www.pikler.nl/
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De Duimelot dames  en heer – Ons Team 
 

 

 
Binnen de dagopvang groep zijn per dag maximaal 32 kinderen aanwezig 

 
 
Binnen onze kinderopvang bieden we, “Kinderdagverblijf Duimelot” met 3 horizontale 

dagopvanggroepen (DOV) en “Buitenschoolse opvang Hand in Hand” met 2 buitenschoolse 

opvanggroep (BSO). Daarnaast bieden we een ouder-kind groep in de vorm van SpeelRuimte en 

opvoedingsondersteuning. 

We werken bij Duimelot Zenderen met 5 stamgroepen die met elkaar verbonden zijn. Van de 3  

dagopvang groepen zijn er 2 gespiegelde groepen die worden gescheiden door een deur met een 

raam. Doordat veelal meerdere kinderen uit eenzelfde gezin onze opvang bezoeken wordt er, naar 

behoefte, over de groepsgrens heen gekeken aan het begin en einde van de dag.  

Directie

Pikler® Pedagoog - Pedagogisch Coach - leidinggevende 

•Jeanine Mulder

Baby groep (8)

Elles

•Elles (aandachtsfunctionaris 
Meldcode)

•Naime

•Jolien 

Dreumes groep (11)

Loes

•Loes

•Monique

•Gemmy

Peuter groep (16)

Roosmarijn

• Roosmarijn

•Anique

•Chantal

BSO Hand in Hand (36 - 2 groepen)

Roosmarijn

•Roosmarijn

•Karin

•Danny
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De dagopvang (DOV) en flexibele opvang bieden we het gehele jaar. De Speelleergroep (vroegere 

Peuterspeelzaal (PSZ)) en buitenschoolse opvang (BSO) bieden we tijdens de schoolweken met óf 

zonder vakantieopvang. De ouder-kind groep “SpeelRuimte” bieden we in blokken van 6 of 8 weken. 

Opvoedingsondersteuning bieden we op aanvraag. Kijk hiervoor op www.vertrouwenindebasis.nl  

We gaan uit van het competente kind, waarbij al onze pedagogisch medewerksters (PM-ers) zullen 

zorgen voor een plezierige en uitdagende, voorbereide omgeving.  

 

Dagopvang 
Binnen onze Baby- en Dreumes groep (BD) werken we volgens de visie van Emmi Pikler, waarbij 

Jeanine Mulder, als Pikler® Pedagoog de pm-ers coacht tijdens teamoverleg en op de groep. 

Binnen de Pikler visie wordt het eigen ritme van kinderen gerespecteerd en vanaf het begin wordt een 

kind de mogelijkheid gegeven om vanuit eigen initiatief te bewegen en te spelen. Pikler heeft daarvoor 

mooie ontwikkelmaterialen ontwikkeld waarmee kinderen zelf hun eigen mogelijkheden kunnen leren 

kennen. Deze materialen staan bij ons op de groep. De kinderen kunnen deze klim en 

klautermaterialen zelfstandig ontdekken. Wij kiezen daarom heel bewust om de kinderen op blote 

voeten te laten spelen, zodat ze hun voeten ook in kunnen zetten bij het klimmen en klauteren. Ze 

hebben daardoor meer grip en verkrijgen meer informatie over wat ze aan het doen zijn.  

Binnen de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) wordt ons gevraagd om grote risico’s uit te sluiten en 

kinderen om te leren gaan met kleine risico’s. Wij vragen kinderen om hun knuffel of speeltje wat ze 

in de handen hebben op het kleed te leggen en dan kunnen ze met gebruik van beide handen en voeten 

klimmen en klauteren.  

Wanneer een baby het speelgoed zelf manipuleert, groeit zijn zelfbewustzijn. Wanneer de baby het 

materiaal zelf kan oppakken, neerleggen en opnieuw kan pakken doet hij dat geconcentreerd, 

aandachtig en met plezier. Voor de dreumes is het van belang dat er meerdere exemplaren van 

hetzelfde speelgoed zijn. Dit om objecten te kunnen vergelijken of te ontdekken dat twee van hetzelfde 

in elkaar passen (meerdere ronde kommetjes). Het zet hem aan het ‘denken’. Hij gaat vergelijken, 

combineren, variëren en verzamelen. 

Elk kind heeft een vaste pedagogisch medewerkster (mentor) die het kind verzorgt en observeert. 

Observaties binnen de groepen – De pedagogisch medewerksters (PM-ers) observeren de kinderen 

dagelijks tijdens hun spel en ontwikkeling. Elk half jaar wordt het observatie instrument ingevuld door 

de pedagogisch medewerkster (mentor). Wanneer een kind 6 mnd. oud is, worden ouders uitgenodigd 

voor een oudergesprek. Hierbij is vooral ruimte voor ouders om te vertellen hoe het thuis met je kind 

gaat. Dit betreft een zogenaamd ‘omgekeerd oudergesprek’, waarbij ouders meer aan het woord zijn. 

Wanneer een kind rond 1 jaar is, worden ouders uitgenodigd voor een oudergesprek waarbij de 

pedagogisch medewerkster (mentor) zal vertellen hoe het met het kind gaat binnen onze groep. Dit 

zal ze doen naar aanleiding van ons observatie instrument. Hierbij is de PM-er meer aan het woord. 

Rond 1 ½ jaar zal het weer een ‘omgekeerd oudergesprek’ zijn en rond 2 jaar een oudergesprek aan 

de hand van ons observatie instrument. Bij de overgang van de ene naar de andere groep zal er een 

overdracht gesprek zijn waarbij de PM-er van beide groepen aanwezig zullen zijn tezamen met jullie 

als ouder(s). De overgang, voor kinderen, van de Baby naar de Dreumesgroep gebeurt rond 1 ½ jaar, 

wanneer het kind goed kan lopen en normaliter nog maar 1 rustmoment heeft. De overgang naar de 

Peutergroep, vindt plaats rond tussen 2 ½ jaar. Hierbij houden we rekening, naast de leeftijd van het 

kind, voor welk kind het een meerwaarde is om over te gaan. Ook kan de groepsgrootte in de ene of 

http://www.vertrouwenindebasis.nl/
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andere groep, of de opvang dag meespelen bij onze keuze. Daarnaast is het prettig voor een kind om 

samen met een vriendje de overstap naar een volgende groep te maken. De overstap is dus van 

meerdere factoren afhankelijk. Wanneer wij denken dat jullie kind over kan gaan, zullen we jullie, als 

ouders, vragen of jullie er mee akkoord gaan. Je kind gaat voordien al even wennen met de vaste pm-

er. De mogelijkheid bestaat om altijd weer even terug te gaan of juist op te starten bij de vertrouwde 

groep.  

Ouder-kind groep – SpeelRuimte. Binnen de SpeelRuimte bieden we ouders samen met hun kind de 

gelegenheid voor kwaliteitstijd. In een cyclus van 6 of 8 weken komen ouders, grootouders en/of oppas 

wekelijks 1 ½ uur bij elkaar om zo te leren zien welke mogelijkheden qua spel en bewegen je kind, 

kleinkind en/of oppaskind heeft. Een onderdeel van de SpeelRuimte zijn de gespreksavonden waar 

opvoedkundige onderwerpen aan bod komen, naast evt. filmfragmenten uit de SpeelRuimte en 

Boedapest.  

De SpeelRuimte wordt begeleid door Jeanine, Pikler® pedagoog.  

 

Binnen onze Peutergroep zijn we meer voorbereidend bezig op de basisschool periode met behulp van 

ons VVE programma Uk & Puk waarbij spelenderwijs allerlei thema’s aan bod komen. We zoeken meer 

en meer de samenwerking met school op om zo een nog betere doorgaande ontwikkellijn mogelijk te 

maken. Dit wordt als heel waardevol ervaren door zowel ouders, de leerkrachten en de PM-ers. Door 

het mogelijk maken van een “warme overdracht”, krijgen beide partijen beter inzicht in elkaars 

werkzaamheden en daarmee wordt de overgang naar de basisschool voor het kind en ouders 

vergemakkelijkt en verkleind. De warme overdracht houdt in dat er in een gezamenlijk gesprek tussen 

PM-er, leerkracht en ouders is, waarbij over het kind gesproken wordt om op die manier de overgang 

te versoepelen en meer kennis over het kind over te dragen aan de leerkracht. 

De Speelleergroep (PSZ) bieden we op verschillende ochtenden en/of middagen. Een peuter kan 3 uur 

komen spelen en leren binnen de Peutergroep.  

Observaties binnen de Peuter groep – Het eerste oudergesprek is het overdracht gesprek vanuit de 

Dreumes groep, waar naast de PM-er van de Dreumes groep ook vooral ouders kunnen vertellen hoe 

het thuis met het kind gaat. Dan volgt rond de leeftijd van 3 jaar een oudergesprek waarbij de PM-er 

zal vertellen hoe het met het kind gaat binnen onze groep. Dit zal ze doen naar aanleiding van ons 

observatie instrument. Hierbij is de PM-er dus meer aan het woord. Rond 3 ½ jaar zal er een omgekeerd 

oudergesprek zijn en bij de overgang naar de basisschool zal er een (warme) overdracht gesprek zijn. 

Hier zal de PM-er, aangevuld door de ouder(s) aan de leerkracht bijzonderheden van jullie kind 

vertellen om op die manier zo soepel mogelijk de overgang te maken naar de basisschool en de 

dagopvang periode af te sluiten. Ouders ontvangen bij het verlaten van de dagopvang alle observaties 

samengebonden in een boekje.  

Kijk-koffie ochtenden binnen de dagopvang – Wij krijgen vaak de vraag om een keer mee te mogen 

kijken op de groep. Om de rust op onze groepen zoveel mogelijk te waarborgen bieden we dat op 

gezette tijden per maand aan. Ouders, grootouders en/of oppas zijn van harte welkom om een kijkje 

te komen nemen  tussen 9.30-10.15 uur. Graag vooraf doorgeven aan de PM-ers van de groep. 

Regels rondom ruilen – Wanneer een dag tijdig (2 dagen van tevoren) wordt afgemeld via het 

OuderPortaal, wordt daarmee ruiltegoed opgebouwd. Wanneer ouders van mening zijn dat de opvang 

onvoldoende flexibiliteit biedt, dan bestaat de mogelijkheid om uw opvangdagen om te zetten naar 

flexibele opvang. Ruilen is een service, geen recht. Er zijn vaste dagen voor jullie kind gereserveerd.  

http://www.duimelotzenderen.nl/Welkom-bij-Duimelot/Flexibele-Opvang
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Onze zorg – Jullie zorg – Bij alle zorg, die de zorg en aandacht binnen de groep overstijgt, vragen we 

om jullie begrip om dat anders in te (gaan) vullen. We willen dat er over de gehele linie zoveel 

mogelijk aan iedereen hetzelfde wordt geboden.  

Voeding - I.v.m. met het brengen van de kinderen en de aandacht die de pedagogisch medewerker 

heeft voor de overdracht met de ouders, kunnen wij vanaf 9.00 uur beginnen met het aanbieden van 

de eerste fles. Met uitzondering van kinderen tot 6 mnd. i.v.m. hun ritme. Kinderen tot 1 jaar krijgen 

bij ons aan het einde van de dag nog een boterham. Wij eten tussen de middag met alle kinderen 

een warme maaltijd. Deze wordt koelvers aan ons aangeleverd.  

Binnen een opvang dag krijgen de kinderen op de ochtend fruit met water/thee, tussen de middag 

een warme maaltijd met water, op de middag fruit met water/thee. We sluiten een Duimelot Dag af 

met een soepstengel.  

 

Zindelijk – wanneer je kind binnen een dagdeel meerdere keren een “ongelukje” heeft en daardoor 

verschoond moet worden, dan zullen we een luier om doen.  

Buiten Schoolse Opvang 
Onze BSO is gevestigd in een lokaal van de St. Stephanusschool. Daarnaast mogen we gebruik maken 

van de aula, het speellokaal (gymzaal) en de buitenruimte van school. De St. Stephanusschool is 

onderdeel van MFA Sindron.  

Binnen de BSO ligt het accent op vrije tijd en het hebben van een plezierige (mid)dag, waarbij het heel 

nadrukkelijk geen ‘vermaak’ (mid)dag is. De PM-ers zorgen voor een plezierige en uitdagende, 

voorbereide omgeving, waarbij kinderen in de gelegenheid worden gesteld zelf keuzes te maken.  

Observaties binnen de BSO – Wij willen binnen de BSO jullie als ouders ook de gelegenheid bieden om 

naast de haalgesprekken, (langer) met de PM-er van gedachten te wisselen. Hiervoor mogen jullie een 

afspraak maken met de PM-er.  

Warm eten – Schoolgaande kinderen zijn meer en meer lid van een (sport)vereniging. Dit brengt voor 

het warm eten praktische ‘problemen’ met zich mee. Kinderen kunnen hier hun eigen meegebracht 

eten opeten. Wij kunnen dit aanbieden vanaf 17.15uur om het groepsgebeuren zo min mogelijk te 

storen. Het eten wordt aangeboden in het eigen meegebrachte magnetron bakje en wordt van daaruit 

op een bord geschept. Wij bieden er water bij aan. Het omkleden en klaar staan in jas, met schoenen 

aan, zal zoveel mogelijk door de kinderen zelf gedaan worden.  

 

Opvoedingspartner van ouders 
De kinderopvang is partner van ouders in de opvoeding en bouwt aan een vertrouwensband met 

ouders. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen ideeën uit over hun pedagogische aanpak en 

informeren elkaar over de belevenissen en de ontwikkeling van het kind. Op deze manier 

ondersteunen zij elkaar en vullen elkaar aan in hun opvoedingstaak. Door deze samenwerking, in de 

vorm van uitwisseling en wederzijdse ondersteuning, ontstaat er een verbinding tussen het 

opvoedingsklimaat thuis en in de kinderopvang. Deze verbinding versterkt de opvoeding als geheel.  
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Pedagogisch Klimaat 
Inleiding 
Hieronder beschrijven we allerlei zaken waarmee we ons pedagogisch klimaat vormgeven. Wij zijn ons 
ervan bewust dat vooral t.a.v. het pedagogisch klimaat niet alles concreet genoeg beschreven kan 
worden. Mocht je vragen hebben over hoe wij bepaalde zaken vorm geven, geef ons een kans om het 
uit te leggen door een vraag te stellen.  
 

1. De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 

 Zoals hierboven al beschreven is hanteren we de visie van Emmi Pikler binnen onze 3 
horizontale dagopvanggroepen.  

 De Baby groep is een groep met vooral ruimte voor je kind om te ervaren. Ervaren van  
het eigen lichaam en ervaren van verschillende materialen, om zo de wereld te leren 
kennen. Wij hebben bij ons op de babygroep verschillend speelgoed van verschillend 
materiaal en verschillende grootte, gewicht, structuur, textuur, enz.  
Binnen de Baby groep worden maximaal 8 kinderen opgevangen in de leeftijd tussen 
0 en 1 ½ jaar. Hier zijn dan 2 pedagogisch medewerkers (4/5 : 1) . Vanaf 2019 zullen 
dat minder kinderen worden (3/4 : 1). 

 De Dreumes groep is een groep met vooral ruimte om verder te groeien in de 
ontwikkeling. Hier worden maximaal 11 kinderen tegelijk opgevangen in de leeftijd 
tussen 1 ½ en 2 ½ jaar. Hier zijn 2 pedagogisch medewerksters werkzaam.  

 De Peuter groep is een groep met vooral ruimte om betekenis te geven aan alles wat 
je tegenkomt. Hier worden maximaal 16 kinderen tegelijk opgevangen in de leeftijd 
tussen 2 ½ en 4 jaar. Hier zijn 2 pedagogisch medewerksters werkzaam.  
Kijk op onze website om meer informatie over de verschillende groepen. 

2. Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 

 Ouders kunnen extra dagdelen per mail aanvragen. Hierbij wordt naar de 
groepsgrootte gekeken of dit mogelijk is. Evt. worden meerdere opties voorgelegd aan 
de ouder.  

3. Personeel en groepen – Beroepskracht Kind Ratio (BKR)  

 De pedagogisch medewerkers hebben elk hun vaste groep, waar ze werkzaam zijn. Dit 
voor herkenbaarheid voor de kinderen en hun ouders. Tijdens vakantie of wanneer 
iemand ziek is of met verlof, worden deze uren opgevuld door collega’s van de andere 
groepen, zodat het nog een bekend gezicht blijft. Wij houden met de planning 
rekening dat het zoveel mogelijk stabiel is en blijft voor kind en ouder.  

 Wanneer de groepsgrootte klein is en er 1 pedagogisch medewerker werkzaam is op 
die groep, wordt ze ondersteund door collega’s van de andere groep of door een 
stagiaire. Stagiaires zijn bij ons boventallig. Zij doen bij ons praktijkervaring op, maar 
zijn voor ons wel een paar extra ogen en handen die ons kunnen ondersteunen. 
Jeanine Mulder is op kantoor aanwezig en kan er naar behoefte bij geroepen worden 
om te assisteren op de groep.  

 Er zijn op alle groepen minimaal 2 pedagogisch medewerkers werkzaam. Wanneer de 
groepsgrootte dus danig is dat er maar 1 pedagogisch medewerker werkzaam is, zullen 
collega’s vaak binnen lopen om te informeren of ze hulp kunnen bieden. Soms wordt 
ook de keuze gemaakt om groepen dan samen te voegen.  

 Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) 
die is afgegeven na 1 maart 2013.  
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 Al onze medewerkers beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.  

 Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de 
opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de 
voorwaarden in de cao kinderopvang 

 De opvang vindt plaats in stamgroepen of wanneer de groepsgrootte in 2 groepen 
klein is, dan wordt de keuze gemaakt om de groep, met kinderen en pedagogisch 
medewerker, samen te voegen. Dit wordt herkenbaar aangegeven aan ouders d.m.v. 
een aankondiging aan de deur van de betreffende groep.  

 Bij binnenkomst kunnen ouders en kinderen zien welke pedagogisch medewerkers 
aanwezig zijn. Dit wordt vooral door de kinderen van de Peutergroep opgemerkt. Op 
de groepen kunnen kinderen zien welke kinderen die dag bij hen in de groep verblijft.  

 Ouders zijn op de hoogte van het gegeven dat bij een lage bezetting wij de groep 
samenvoegen met kinderen en pedagogisch medewerker. Dit wordt nogmaals 
aangegeven door een aankondiging aan de deur. Wanneer kinderen het zelf aangeven 
dat ze nog even bij hun broertje of zusje willen verblijven in de andere groep, dan 
maken we met het kind een afspraak dat wanneer de tweede pm-er komt, meestal 
rond 8.30u dat het kind dan meegaat naar zijn eigen groep.  

 Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal 
één werkzaam is op de groep van het kind.  

 Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroep ruimtes gebruik gedurende een week. 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool. 

 Wij werken samen in eenzelfde gebouw met Aveleijn en de Basisschool, waarbij we op 
hen in het geval van calamiteit een beroep kunnen doen.  

 Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de 
beroepskracht-kind-ratio vereist is. Hier maken we eigenlijk nooit gebruik van.  

 Alleen voor 8.30 u en na 17.00u en tijdens de gebruikelijke middagpauze wijken we af 
van de vereiste BKR. 

 Wanneer bij hoge uitzondering slechts één beroepskracht  ingezet wordt, dan is er ten 
minste één andere volwassene binnen Sindron (kantoor, school, 
gemeenschapsruimte) aanwezig.  

 De voertaal die wordt gebruikt is Nederlands.  
4. Zorgstructuur – Zorgroute  

 Wij hanteren een zorgroute die in samenwerking met Plein Midden Twente 
http://pleinmiddentwente.nl/projecten.html en alle kinderopvangorganisaties binnen 
de gemeente Borne is ontwikkeld. Daarnaast hebben wij 3 jaarlijks en op aanvraag 
contact met de JGZ verpleegkundige die aan onze opvang verbonden is. De 
logopediste van de GGD komt een aantal keren per jaar voor een vrijblijvend 
inloopspreekuur. Wij kunnen een Intern Pedagogisch Begeleider vragen om met ons 
mee te kijken of het als casus voor te leggen, wanneer wij een vraag hebben die onze 
expertise overstijgt.  

 
 

http://pleinmiddentwente.nl/projecten.html
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5. Meldcode  

 Elles Geeshink is bij ons de aandachtsfunctionaris Meldcode. 

 Wij hanteren een meldcode.  
6. VVE wordt momenteel niet als instrument ingezet bij ons, daar wij geen ‘doelgroep’ kinderen 

hebben. 
Wij hebben wel de training van Uk & Puk gevolgd en Jeanine Mulder is train de trainer Uk & 
Puk. 

7. GGD - RIE - Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid   
De pedagogisch medewerkers hebben voor hun eigen groep een Beleidsplan Veiligheid & 
Gezondheid geschreven 

8. Oudercommissie 
Wij hebben een oudercommissie, die een 4-tal keer per jaar vergadert bij Duimelot. Daarbij 
zijn Jeanine Mulder en een pm-er aanwezig vanuit Duimelot.  

9. Informatie naar ouders - Klachten en geschillen 2016  
Graag zien wij dat wanneer ouders het niet eens zijn met een bepaalde gang van zaken dat ze 
dat persoonlijk aan ons meedelen. Wij kunnen dan uitleg geven of aanpassingen doen. Op 
onze website staat een overzicht van hoe een ouder schriftelijk een klacht in kan dienen.  
Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang.  

 

 

Pedagogische praktijk 
Inleiding 

1. Accommodatie en inrichting 
a. Binnenruimte  

 Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.  
 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte 

beschikbaar, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte 
ruimtes buiten de groepsruimte.  

 De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen.  

 Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.  
 De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.  

2. Buitenspeelruimte  

 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte 
beschikbaar.  

 De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.  
 De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.  
 De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd 

van de op te vangen kinderen.  
3. Ontwikkelingen. 

Hoe we aan alle ontwikkelingsgebieden werken, hebben we binnen de 
opvoedingsdoelen,  de interactie vaardigheden en binnen beschrijving van de Pikler 
visie onze aanpak verwoord.  

4. Komen en gaan 
a. Wennen 

Wij hebben een wenbeleid dat wij verstrekken aan nieuwe ouders. Van belang daarbij 
is dat jullie, als ouder(s) van je kind, vertrouwen hebben in ons en de opvang die we 
bieden. Dit gevoel van vertrouwen straal je uit naar je kind, waardoor je kind voelt dat 
het “oké is”, dat jij als ouder ook je goedkeuring geeft aan onze opvang. Tijdens het 
wennen, vertellen we over onze opvang en kan je kind vanaf jouw schoot, die als 
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veilige baken dient, rustig de omgeving in zich op nemen. Jullie als ouder(s) vertellen 
over de thuissituatie en over jullie kind. 
 

b. Hechting 
Wij werken met vaste pedagogisch medewerkers op alle groepen, waaraan je kind zich 
kan hechten. Mede door het wenbeleid kan het hechtingsproces prettig worden 
vormgegeven voor het kind en de ouder.  

c. Hallo en dag 1  
Bij de eerste keer wordt er een intake formulier ingevuld waarop de bijzonderheden 
door de vaste pedagogisch medewerker (Mentor) worden beschreven. Met de ouder 
worden de wenmomenten nogmaals een keer doorgelopen en het belang daarvan 
voor het kind.  

d. Overgang naar een andere groep.  
Wanneer een kind overgaat naar een andere groep, gaat het kind een keer wennen 
met zijn vaste pm-er. Wanneer een kind na het wennen nog even weer terug wil, dan 
kan dat. Het wenproces van de ene naar de andere groep kan op die manier wel een 
maand in beslag nemen. We kijken hierbij goed naar de behoefte van het kind.  

 
5. Ruimte en Spelmateriaal 

a. Inrichting van de ruimte 
Alle groepen zijn ingericht voor de leeftijden die in de groep verblijven.  

b. Speelhoeken 
Vooral bij onze peuter en BSO is de groepsruimte ingericht in speelhoeken.  

c. Open deuren beleid  
Zoals eerder is aangegeven, kan het voorkomen dat een kind eerst opstart bij een 
andere groep, omdat hij of zij nog even bij zijn broertje of zusje wil zijn. Ook tijdens 
de wenperiode kan een kind nog in zijn oude vertrouwde groep willen opstarten.  

d. Spelmateriaal 
Wij hebben voornamelijk open spelmateriaal, daar wij de mening delen van de Pikler 
Pedagogiek dat actief speelgoed, passieve kinderen maakt en juist passief speelgoed, 
actieve kinderen maakt. Kinderen ontdekken zelf meer en meer aan een bepaald 
speeltje.  

e. Meegebracht speelgoed 
Kinderen mogen eigen speelgoed meenemen om te laten zien. We plaatsen het dan 
bij de eigen tas. Wanneer het kind ermee wil spelen, dan kan het zijn dat anderen er 
later ook mee willen spelen en het risico bestaat dan dat het stuk kan gaan. Hier 
wijzen we ouder en kind op.  
 

6. Spelactiviteiten 

a. We gaan uit van de vrije, zelfstandige bewegings- en spelontwikkeling waarbij wij zorg 

dragen voor een uitdagende en inspirerende leefomgeving.  

b. VVE in de praktijk – Verwonderen, Verkennen en Experimenteren vinden wij voor ons 

meer VVE in de praktijk.  

Wij hanteren de boeken van Uk & Puk als bronnenboek. Doordat wij de visie van Emmi 

Pikler hanteren, waarbij we al onze handelingen en die van de kinderen benoemen, 

krijgt het kind gedurende de dag veel taal aangeboden.  

7. Dagindeling en organisatie 

a. Horizontale groepen 

Binnen onze dagopvang hebben we 3 horizontale groepen, waarmee we goed zicht 

hebben op de ontwikkeling waar het kind in zit. De groepsruimte en alle materialen 

zijn afgestemd op deze ontwikkeling.  
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b. Dagindeling binnen de verschillende groepen 

Vanaf 7.30u komen ouder met hun kind binnen en vragen we naar bijzonderheden 

waarmee we de dag vorm gaan geven.  

 Binnen de Babygroep hanteren we het ritme van de baby. Daarnaast hanteren 

we ons advies voedingsschema zoals het ook op onze website vermeld staat 

voor de verschillende maaltijden.  

 Binnen de Dreumesgroep wordt halverwege de ochtend fruit gegeten met 2 

kinderen tegelijk, de andere kinderen kunnen blijven spelen. We hebben 

hiervoor gekozen, zodat kinderen zo min mogelijk hoeven te wachten en hun 

eigen spel kunnen blijven vorm geven en kunnen blijven bewegen. Daarnaast 

zien ze de andere kinderen eten en kunnen zo hun eigen lichaam al vast 

voorbereiden op de maaltijd die gaat komen. Tijdens het eetmoment krijgen 

de kinderen water of thee aangeboden.  

Na het fruiteten gaan de kinderen naar elke dag naar buiten, als het weer het 

toe laat. Daarna vrij spel 

De warme maaltijd wordt rond de klok van 12.00u genuttigd, met 2 kinderen 

tegelijk. Tijdens het eetmoment krijgen de kinderen water of thee 

aangeboden.  

De kinderen worden klaar gemaakt om te gaan slapen of om naar huis te gaan.  

Halverwege de middag is er weer een fruit- en groente moment, soms 

afgewisseld met ontbijtkoek. Tijdens het eetmoment krijgen de kinderen 

water of thee aangeboden.  

We gaan naar buiten of we gaan binnen vrij spelen.  

De dag sluiten we af met een soepstengel. 

 Binnen de Peutergroep wordt halverwege de ochtend fruit gegeten met 4 

kinderen tegelijk, de andere kinderen kunnen blijven spelen. We hebben 

hiervoor gekozen, zodat kinderen zo min mogelijk hoeven te wachten en 

daardoor niet kunnen bewegen. Daarnaast zien ze de andere kinderen eten 

en kunnen zo hun eigen lichaam al vast voorbereiden op de maaltijd die gaat 

komen. Tijdens het eetmoment krijgen de kinderen water of thee 

aangeboden.  

Na het fruiteten gaan de kinderen naar buiten. Daarna vrij spel of een activiteit. 

De warme maaltijd wordt rond de klok van 12.00u genuttigd, met 4 kinderen 

tegelijk. Tijdens het eetmoment krijgen de kinderen water of thee 

aangeboden.  

De kinderen kunnen een rustige activiteit gaan doen, aangeven dat ze even 

willen rusten en anderen worden voorbereid om naar huis te gaan.  

Halverwege de middag is er weer een fruit- en groente moment, soms 

afgewisseld met ontbijtkoek. Tijdens het eetmoment krijgen de kinderen 

water of thee aangeboden.  

We gaan naar buiten of we gaan binnen vrij spelen.  

De dag sluiten we af met een soepstengel. 

c. Organisatie rondom het eten 

Wij kiezen ervoor om de baby’s op schoot eten te geven, zo kan de baby ook 

zijn emotionele tank opladen.  

Bij de Dreumesgroep eten de kinderen in duo’s, zo is er voldoende gelegenheid 

om de kinderen goed te volgen, te ondersteunen en er is goede interactie 

mogelijk.  
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Bij de peutergroep eten de kinderen in 4 tallen. Bij voorkeur op dezelfde plek. 

Dit voor de emotionele veiligheid en om een goede interactie te hebben. De 

andere kinderen hoeven niet te wachten op de anderen en kunnen blijven 

spelen.  

d. Organisatie rondom de verschoning en verzorging 

Hierbij hanteren we de visie van Emmi Pikler – Onverdeelde aandacht tijdens 

de verzorging. 

Emmi Pikler zette haar visie om in duidelijke instructies voor de verzorgsters 

van het Instituut. Zo gaf ze tot in detail aan hoe zij de baby moesten oppakken, 

verschonen en weer neerleggen. Door te letten op deze ‘regels’ ontstaat er als 

vanzelf een heel aandachtige manier van werken, waardoor ieder individueel 

kind tot zijn recht komt. Deze respectvolle manier van verschonen houdt in dat 

de pedagogisch medewerker tijdens het verzorgen alleen aandacht heeft voor 

de baby die ze verzorgt. De pm-er reageert op de initiatieven die de kinderen 

laten zien tijdens het verzorgen. Ze benoemt wat ze het kind ziet doen en waar 

zijn aandacht naar toe gaat. Dit bevordert het zelfbewustzijn. 

8. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is 
geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders (en 
in de BSO ook voor het kind).  

Dank voor het lezen van ons Pedagogisch Beleid. Het is een dynamisch document die we steeds bij 
blijven stellen. Wanneer er onduidelijkheden zijn, dan horen we het graag.  
 
Graag tot ziens bij ons op de opvang of binnen een informatiebijeenkomst.  
 
Meer informatie kunt u vinden op  
www.duimelotzenderen.nl of vanuit mijn rol als Pikler® pedagoog op www.vertrouwenindebasis.nl  
 
 
Hartelijke groet Jeanine Mulder.  
 
 

 
 

http://www.duimelotzenderen.nl/
http://www.vertrouwenindebasis.nl/

