
PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN    

    
    

    
     

    

KDV De Ooievaar     
    

    April 2022    
    
    
       

      

    
    
    
! KDV De Ooievaar ! Wijndaelerweg 7 ! 2554 BZ Den Haag  !www.kdvdeooievaar.nl              

   



INHOUDSOPGAVE        
1. Inleiding                            3    

2. Pedagogische doelen                    4    

2.1.Pedagogische visie                       4    

2.2.Bieden van emotionele veiligheid               4    

2.3.Bevorderen van persoonlijke competentie           5    

2.4.Bevorderen van sociale competentie              5    

2.5.Overdragen van normen en waarden             6    

3. Persoonlijk ontwikkelplan en mentorschap        6    

3.1.Groepssamenstelling                      6    

3.2.Beroepskracht-kindratio                    7    

3.3.Drie-uursregeling                       8    

3.4.Personeel en stagiairs                    8    

3.5.Ontwikkelplan en mentorschap                9    

3.6.Wenbeleid                          9    

4. Programma-aanbod                      9    

5. Veiligheid kinderen                      10    

6. Relatie met ouder                       11    

7. Gezond voeding beleid                    11    

8. Kwaliteitswaarborging                    11    

    
    
    
    
    
    
    
     

    
    
    
! KDV De Ooievaar ! Wijndaelerweg 7 ! 2554 BZ Den Haag  !www.kdvdeooievaar.nl              

   



1. Inleiding    
    
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van KDV De Ooievaar. Dit 
beleidsplan is een levend document en staat open voor nieuwe inbreng 
van onze pedagogische medewerkers, de oudercommissie en de 
kwaliteitscoördinator.    

Wij staan voor het bieden van een goede basis aan onze kinderen om te 
kunnen groeien tot gebalanceerde personen. Wij zijn een kindcentrum 
met een persoonlijk karakter. Iedere groep heeft een vaste gediplomeerde 
pedagogisch medewerker en hiermee een vertrouwd gezicht. Wij bieden 
onze kinderen een veilige, liefdevolle en leerzame omgeving om de wereld 
om zich heen te kunnen ontdekken. Onze ervaren pedagogische 
medewerkers bieden leeftijdsgerichte programma’s, aansluitend bij de 
behoeften en interesses van kinderen van 0-4 jaar.    

Natuur, creativiteit en beweging staan centraal bij de activiteiten van onze 
dagopvang Wij geloven in een natuurlijke manier van opgroeien, geven de 
aangeboren talenten van kinderen de ruimte en stimuleren de 
ontwikkeling actief.    
    
Dit plan is bedoeld voor:        

- Ouders waarvan hun kinderen op KDV De Ooievaar   ingeschreven 
zijn.    

- Betrokken personeel van KDV De Ooievaar.    
- Ouders die overwegen om in de toekomst hun kind(eren) in te 

schrijven op KDV De Ooievaar.    
- Professionals die overwegen te solliciteren bij KDV De Ooievaar.       

Jaarlijks evalueren wij dit document. Het is cruciaal dat onze pedagogische 
medewerkers hun competenties en werkwijze blijven ontwikkelen. Het 
personeel wordt hierin ondersteund door de vestigingsmanager. KDV De 
Ooievaar hecht veel waarde aan persoonlijk contact. De pedagogische 
medewerkers van KDV De Ooievaar bouwen aan een goede relatie met ieder 
kind en de desbetreffende ouders/verzorgers.   

Stacey Boom      
Locatiemanager      
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2. Pedagogische doelen    
    

2.1   Pedagogische visie    
“Het bieden van een veilige basis helpt onze kinderen om te kunnen groeien 
tot gebalanceerde personen”. Bij ons staat uw kind centraal. Wij zullen 
daarom altijd te werk gaan vanuit de behoeften van uw kind en zullen daar 
aansluiting bij zoeken. Ieder kind is uniek en heeft daardoor een andere 
aanpak nodig. Het zijn veelal nuances die voldoende zijn om het verschil te 
kunnen maken. Wij geloven erin dat kinderen het meeste leren van 
opgedane ervaringen. Er worden regelmatig themagerichte activiteiten 
aangeboden, waarin kinderen de mogelijkheid hebben om diverse talenten 
te ontplooien en te ontwikkelen.     
    
Hieronder worden de vier pedagogische doelen van ons kindcentrum 
beschreven.    
    
2.2   Bieden van emotionele veiligheid    
Emotionele veiligheid bereiken we door de groep overzichtelijk en 
persoonlijk te houden. Onze kinderen hebben vaste pedagogische 
medewerkers en hiermee een vertrouwd gezicht. Hierdoor ontstaat al snel 
een hechte band tussen onze kinderen en onze pedagogische 
medewerkers. Emotionele veiligheid is een cruciale factor in de 
ontwikkeling van ieder kind. Als dit ontbreekt kan een kind zich 
onvoldoende ontwikkelen tot een gebalanceerd individu. Vanuit een 
gevoel van veiligheid zal een kind op ontdekking gaan en durft het nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Onze pedagogische medewerkers geven 
individuele aandacht aan ieder kind en bieden een huiselijke sfeer aan, 
binnen de groep met een vaste dagindeling.     
    
    

2.3   Bevorderen van persoonlijke competentie    
Persoonlijke ontwikkeling stimuleren we door het aanbieden van uitdaging. 
Dit gaat altijd gepaard met het vinden van aansluiting op het interessegebied 
van het kind. Elk kind is anders en daarom hebben we hierbij een 
kindgerichte aanpak. Binnen onze mogelijkheden gaan we flexibel om met de 
wensen en behoeften van ieder kind om hen de ruimte te geven om zich te 
vormen, eigen interesses en talenten te ontdekken en een eigen 
persoonlijkheid te ontwikkelen.  
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Vaardigheden die wij definiëren zijn;      
• Motorische vaardigheden: dans, beweging, klimmen, springen, 

puzzelen, strijkkralen, babygym, rammelaars, sportactiviteiten  
• Creatieve vaardigheden: beeldend, drama, muziek    
• Taalvaardigheden:      
• Sociale en culturele vaardigheden     
• Cognitieve vaardigheden: zingen, lezen, spelletjes    
• Identiteitsontwikkeling en zelfredzaamheid: benoemen, opdrachten 

geven, persoonlijke verhalen. Pedagogische medewerkers stimuleren 
de identiteit, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van een kind door in 
eerste instantie op te treden als coach in plaats van helper. Bij 
conflicten of ruzies bieden de pedagogische medewerkers de kinderen 
de juiste handvatten om het probleem zelf op te lossen, maar wordt 
er direct adequaat ingegrepen wanneer de aanpak niet werkt. Het 
streven is om het kind in staat te stellen om problemen adequaat aan 
te pakken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.    

    
    
2.4   Bevorderen van sociale competentie    
Onze kinderen leren van elkaar en met elkaar. Wij stimuleren de kinderen om 
voor elkaar te zorgen, elkaar te helpen, samen te delen, gezamenlijk 
verantwoordelijk te zijn. We leren de kinderen aan om op een eerlijke en 
respectvolle manier om te gaan met elkaar. Wij bevorderen de sociale 
competentie door kinderen onderdeel te maken van de groep en het 
groepsgevoel te stimuleren. We kiezen bewust voor een gemixte 
samenstelling van jongste, middelste en oudste kinderen. De kinderen voelen 
zich verantwoordelijk voor elkaar en zorgen dan ook goed voor elkaar. Ook 
initiëren wij activiteiten waarin kinderen bewust worden van de omgeving. Zo 
maken we regelmatig iets voor de ouders en ontwikkelen de kinderen sociale 
bewustwording, door deel te nemen aan goede doelen acties. Wij hechten 
waarde aan open communicatie en stimuleren de kinderen om hun emoties 
te benoemen. Wij hebben duidelijke regels en gaan hier consequent mee om.   
Hierbuiten bieden wij onze kinderen veel ruimte om zichzelf te ontplooien. 
Wij hebben een aantal uitgangspunten die als basis fungeren in de sociaal-
emotioneel ontwikkeling.        

- We respecteren elkaar. Je mag verschillen van mening, wat geen 
belemmering hoeft te zijn voor het samenwerken of het samenspel.    

- Fouten maken daar leer je juist van. Het is heel belangrijk de 
kinderen te laten merken dat fouten maken niet erg is.    

- Het stimuleren van emoties tonen en bespreekbaar maken ervan.    
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- Geven van complimenten, bieden van opbouwende feedback en     
een positieve benadering.    

- Ruimte bieden voor het ontwikkelen van eigen interesses.   - 
Kinderen krijgen een hoeveelheid vrijheid en verantwoordelijkheid 
afgestemd op de ontwikkelingsfase en behoefte van het kind.    

   
 2.5 Overdragen van normen en waarden    
Wij hebben duidelijke regels over wat wel en niet kan binnen de groep. Zo 
gaan we respectvol om met elkaar en de ruimte en waarderen we elkaar. 
Wij zijn eerlijk naar elkaar toe en wij keuren agressief gedrag zowel verbaal 
als non-verbaal af. Voorbeeldgedrag is essentieel bij het overdragen van 
normen en waarden. Zo geven onze pedagogische medewerkers het goede 
voorbeeld door naar elkaar te luisteren, elkaar te laten uitspreken, 
respectvol met elkaar om te gaan en elkaar te helpen.    
    
Om verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren worden de kinderen zoveel 
mogelijk betrokken bij activiteiten zoals opruimen en zorgvuldig omgaan 
met materialen van de opvang. De pedagogische medewerkers nemen de 
meningen van de kinderen serieus en hebben oog voor verschillen tussen 
kinderen in karakter, stijl en tempo, wensen en behoeften. Wij hebben 
een actief anti-pest beleid. Alle signalen van pesten worden serieus 
genomen. Binnen de groep starten we een groepsgesprek, waarin 
benadrukt wordt dat pesten niet geaccepteerd wordt binnen de groep. Uit 
onderzoek blijkt dat de beste oplossingen door kinderen zelf geformuleerd 
kan worden om pestgedrag tegen te gaan. Deze oplossingen worden 
onder leiding van de pedagogisch medewerker bedacht en uitgevoerd. We 
stellen de ouders en opvoeders op de hoogte van de situatie en de 
bedachte oplossingen.    
    
    

3. Persoonlijk ontwikkelplan en Mentorschap    
    
 3.1 Groepssamenstelling    
Voor een goede ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat het kind 
zich veilig en vertrouwd voelt. De zorg bij de KDV moet daarom in het 
verlengde liggen van de zorg die de kinderen thuis krijgen. Wij bieden 
daarom kleinschalige KDV aan 14 kinderen in een verticale groep 0-4 jaar.      
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Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.    
 Voordelen hierbij zijn:    
• Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep.    
• Kinderen zitten 4 (soms 3) jaar lang op dezelfde groep.    
• Kinderen zitten langer bijelkaar waardoor hechte vriendschappen  

ontstaan.    
• Jonge kinderen leren van oudere kinderen.    
• Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.    
• De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.    
     
Voor de KDV geldt: Eén pedagogisch medewerker per 3 baby’s. Binnen 
onze groep hebben we ruimte voor maximaal 8 baby’s 0-1 jaar en zullen 
met een volle groep van 14 kinderen 4 beroepskrachten ingezet worden.     
       

2. Beroepskracht-kind ratio    
De beroepskracht-kind ratio is door de sector bepaald en onze 
opvang houdt zich aan de vastgestelde normen. Dit houdt in dat we 
met een volle groep van 14 kinderen waarvan maximaal 8 tussen de 
0-1 jaar, 4 beroepskrachten zullen inzetten. Gelijktijdig mogen er 
maximaal 14 kinderen zijn. Indien er aanvragen voor een extra dag 
of een ruil dag zijn, wordt dit alleen toegestaan als het binnen deze 
norm valt.    
    

3. Drie-uurs regeling    
De dagopvang mag 3 uur afwijken van de BKR. Wij proberen minimaal 
gebruik te maken van deze regeling en streven naar een optimale 
bezetting. Tussen 7:30-8:30 (start dag), 12:30-13:30 (pauzes 
medewerkers), 17:30-18:30 (sluiten dag) kan er afgeweken worden van 
de BKR. Op overige tijden wordt niet afgeweken van de BKR. Ouders 
worden tijdens het intakegesprek hierover geïnformeerd.    
    
De openingstijden van onze  KDV:    
• Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 7:30-18:30    
    
Wij streven ernaar om tijdens het starten en sluiten van de opvang met 2 
personen te zijn. Het kan vooralsnog voorkomen dat een medewerker 
alleen op locatie is. Op tijdstippen dat een medewerker alleen op locatie 
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is, is de achterwachtregeling van kracht. De achterwacht is een persoon 
die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op de locatie. Sema Agirman, 
dient als achterwacht van KDV De Ooievaar.   
   
   
   

4. Personeel en stagiaires    
De omgeving en stabiliteit zijn zeer belangrijk voor een goede 
ontwikkeling van een kind. Daarom werken wij met vaste pedagogische 
medewerkers en streven naar een vaste flexpool die ingezet kan worden 
met ziekte/vakantie van onze vaste pedagogische medewerkers. Al onze 
medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en een 
diploma van een gekwalificeerde opleiding. Bovendien zijn ze in het bezit 
van een geldig kinder-EHBO-certificaat of staat het behalen van deze in 
de planning. Wij stimuleren onze medewerkers om zich te blijven 
ontwikkelen op het vakgebied en zich aan te passen aan veranderingen in 
de sector en de wereld om ons heen en stellen samen een persoonlijk 
ontwikkel plan op. Ook bieden wij ruimte voor stagiaires om zich te 
ontwikkelen van de opleidingen GPM-3 of 4. Stagiaires worden altijd 
boventallig ingezet. De pedagogische medewerker is de 
eindverantwoordelijke, onder begeleiding krijgt de stagiaire de ruimte om 
het vak te leren kennen, de schoolopdrachten uit te voeren en alles onder 
de knie te krijgen.  
Ook willen we studenten met een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende 
Leerweg) de mogelijkheid bieden om bij ons te werken.  
   

5. Ontwikkelplan en mentorschap    
Het professionele mentorschap gebeurt door de pedagogisch medewerker. 
In onze aanvangspositie heeft ieder kind dezelfde mentor. Ouders zien in 
het ouderportaal welke pedagogische medewerker de mentor van hun 
kind is. Voor elk kind wordt door de pedagogisch medewerker een 
persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Halfjaarlijks vindt er een evaluatie 
plaats tussen de mentor en ouders.    
     

6. Wenbeleid    
Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen binnen 
onze opvang en hebben daarom twee wenochtenden voordat de opvang 
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van start gaat. Mocht het nodig zijn om meer dagen te wennen stemmen 
we dit in onderling overleg met de ouders af.     
    
Voor de startdatum vindt er een intakegesprek plaats met de ouders 
eventueel met de aanwezigheid van hun kind. Tijdens dit gesprek worden 
alle belangrijke gegevens doorgenomen, zoals allergieën,  
voedselintoleranties, dieetvoorschriften, vaccinatiegegevens, toestemming 
voor uitstapjes en overige bijzonderheden en persoonlijke afspraken. Na 
de eerste drie maanden vindt het drie maanden evaluatiegesprek plaats.    
   

4. Programma-aanbod     
    
Onze locatie biedt ruime binnen- en buiten speelmogelijkheden. Wij zijn 
gevestigd op het sportpark Ockenburgh. Wij bevinden ons midden in de 
natuur. Regelmatig gaan wij met de kinderen naar het strand, het bos of 
een nabijgelegen speeltuin. Met onze pedagogische doelen in ons 
achterhoofd (genoemd in hoofdstuk 2), voegen we aan onze activiteiten de 
ingrediënten natuur, sport en creativiteit toe. We vinden het belangrijk dat 
kinderen opgroeien met enthousiasme en respect voor de natuur.    
    
Voorbeeldactiviteiten:    
• We gaan iedere dag naar buiten en leren spelenderwijs omgaan met de 

natuur.     
• De ruimtes (zowel binnen als buiten) en activiteiten van onze dagopvang 

nodigen uit om de natuur te ontdekken en zelf te beleven.    
• We geven de kinderen de ruimte om spelenderwijs hun wereld te 

ontdekken en op avontuur te gaan.    
• Nieuwsgierigheid krijgt alle ruimte tijdens het zelfstandig spelen.    
• We bieden muziek voor baby’s en peuters ter stimulering van de 

creatieve ontwikkeling.    
• We lezen dagelijks voor en verzinnen graag samen met de kinderen een   
  (grappig) verhaal bij hun tekenwerken/schilderijen.   
    
5. Veiligheid kinderen en omgaan met opvallend gedrag    
    
Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen hebben wij protocollen 
op het gebied van ziekte en medische toestand, calamiteiten, 
kindermishandeling -en misbruik, ongevallen en hygiëne. Indien nodig 
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wordt er een gesprek opgestart met de ouders/verzorgers en deskundige 
begeleiding geadviseerd om geconstateerd probleem aan te pakken.    
    
Pedagogische medewerkers zijn verantwoordelijk voor het volgen van het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Zij volgen de ontwikkeling 
van het kind middels het persoonlijk ontwikkelplan en observaties tijdens 
de opvang. Als pedagogische medewerkers opmerken dat een kind 
gedurende een periode afwijkt in zijn gedrag, zal er contact opgenomen 
worden met de ouders om de observaties te delen. Tijdens dit gesprek 
bekijken we samen met de ouders wat er met het kind aan de hand kan 
zijn en hoe we hiermee om kunnen gaan. Indien nodig wordt er een 
vervolgtraject gestart. Mocht de problematiek onduidelijk blijven en 
vragen om extra hulp, dan kunnen wij advies inwinnen bij deskundigen en 
de ouders en het kind hiernaar verwijzen. Wij vragen ouders toestemming 
alvorens overleg te starten met derden en houden ouders op de hoogte 
over besproken onderwerpen.    
    

     

6. Relatie met ouder    
    
Wij vinden contact met ouders cruciaal. Middels ons ouderportaal houden 
wij ouders/verzorgers op de hoogte van de ontwikkelingen op de opvang. 
Bovendien is er dagelijks mogelijkheid tot contact bij het ophalen van de 
kinderen. Tot slot hebben wij een oudercommissie. De ouders komen 2 
keer per jaar bijeen en bespreken uiteenlopende onderwerpen die de 
ontwikkeling van hun kind aangaan. De conclusies die uit de 
vergaderingen ontstaan kunnen gedeeld worden met de    
kwaliteitscoördinator, zodat er gehoor wordt gegeven aan de wensen van  
de oudercommissie.    
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7. Gezond voeding beleid    
    
Gezond eten en bewustwording over gezondheid is een speerpunt van 
onze opvang. Wij serveren geen limonade maar water, melk, thee en 
Optimel en kiezen voor vitaminerijke seizoen producten. Alleen met 
feestelijke vieringen kunnen we hiervan afwijken, zoals de kerstlunch. 
Naast het bieden van gezonde voeding praten we tijdens het eten en 
drinken ook over wat gezond is en wat niet om bewustwording te creëren 
bij de kinderen. Verder zorgen wij voor voldoende aanbod van beweging 
en stimuleren we het naar buiten gaan ter bevordering van een gezonde 
leefstijl van onze kinderen.    
       

8. Kwaliteitswaarborging    
    
GGD voert inspecties uit om kwaliteitscontroles uit te voeren. Er wordt 
getoetst of de locaties voldoen aan de wettelijke eisen. Afhankelijk van de 
conclusie van het inspectierapport, maakt de locatiemanager een 
verbeterplan. Onze opvang werkt enkel met gekwalificeerde 
medewerkers. Om pedagogische kwaliteit en veiligheid te waarborgen 
werken wij volgens landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang.   
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