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WOORD VOORAF
Voor je ligt het pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf (KDV) voor 0 tot 4 jarigen van Kindercentrum
Poko Loko. Door het pedagogisch beleidsplan krijgen ouders, gemeente, scholen en andere
betrokkenen inzicht in de manier waarop met de kinderen op het kinderdagverblijf gewerkt wordt.
Daarnaast biedt dit beleid pedagogisch medewerkers de mogelijkheid na te denken over hun eigen
werk en functioneren binnen het kinderdagverblijf.
Poko Loko biedt dagopvang op basis van een professioneel pedagogisch beleid (deel 1). De
ontwikkelingsvoorwaarden van het kind worden apart beschreven (deel 2). Dit alles is concreet
vertaald naar de praktijk van alle dag in het werkplan voor 0 tot 4 jarigen (deel 3).
In beweging
Beleid is voortdurend in beweging, zo ook het pedagogisch beleid van Poko Loko. Minimaal elke twee
jaar wordt het beleidsplan geëvalueerd en waar nodig aangepast. Op deze manier kunnen wij de
kwaliteit van onze opvang optimaliseren en waarborgen, omdat we vanuit een goed doordachte visie
planmatig en doelgericht met onze taken omgaan. Ons beleidsplan is het uitgangspunt voor het
schrijven van protocollen voor het primair proces en dient als basis voor het nemen van beslissingen
over de aanpak van nieuwe vraagstukken.
In dit pedagogisch beleid wordt gesproken over de pedagogisch medewerker of een kind in de zij vorm.
Hier kan uiteraard ook hij gelezen worden.
We wensen je veel plezier bij het lezen. Mocht het beleid vragen oproepen dan vragen wij jou deze te
bespreken met de pedagogisch medewerkers, met José Kalk, leidinggevende van Poko Loko of met
Welmoet Ferguson, directeur.
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DEEL I

PEDAGOGISCH BELEID
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INLEIDING
Kinderopvang is onmisbaar. Kindercentrum Poko Loko biedt professionele en betrouwbare opvang en
is een essentiële voorziening voor kinderen, voor ouders en de maatschappij.

Kwaliteit staat bij ons voorop. In onze visie staat het kind centraal. We respecteren en waarderen de
eigenheid van ieder kind. Vanuit deze visie biedt Poko Loko veiligheid, geborgenheid en
vertrouwdheid: een plek waar kinderen vrijuit (met elkaar) kunnen spelen. Je ziet dat terug in de
gebouwen, de inrichting en speelmaterialen. Maar vooral in de werkhouding van pedagogisch
medewerkers, management en facilitaire diensten. Wij groeien mee met veranderingen in de
maatschappij en volgen waar mogelijk de wensen van onze klanten, groot en klein.
De kracht van kinderopvang zit verborgen in 3 aspecten:
Kinderopvang is goed voor kinderen
We nemen nadrukkelijk de verantwoordelijkheid op ons om op een positieve manier bij te dragen aan
de ontwikkeling van kinderen. Poko Loko is een aanvulling op de opvoeding thuis. Het kind leert vroeg
zich binnen een groep aan te passen en te handhaven. De eerste vriendschappen van een kind
ontstaan. Dit versterkt het zelfvertrouwen van de kinderen en daardoor durven ze nieuwe uitdagingen
aan.
We proberen de kinderen te begrijpen, te begeleiden en te stimuleren. We hopen dat we op deze
manier bijdragen aan een optimale ontwikkeling van de kinderen tot competente, evenwichtige,
zelfstandige, creatieve en sociaal vaardige mensen.
Kinderopvang is goed voor ouders
We nemen de opvang en opvoeding van het kind over op de tijden dat ouders vanwege werk, studie
of andere activiteiten hiervoor niet beschikbaar zijn. We garanderen de continuïteit die hierbij vereist
is. Poko Loko biedt ouders een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij de opvoeding, wanneer
ouders hulpvragen hebben kunnen ze terecht bij de pedagogisch medewerker. Als deze geen antwoord
heeft zal de directeur, of derden geraadpleegd worden.
Kinderopvang is goed voor de maatschappij
We realiseren een grotere arbeidsparticipatie. Maar ook is er de bijdrage aan een evenwichtige en
gezonde maatschappij; een duurzame samenleving. Kinderen komen in aanraking met andere
leefmilieus, ze leren de verschillen van elkaar onderscheiden en respecteren. We oefenen met de
kinderen om zelf conflicten op te lossen en tegelijkertijd rekening te houden met elkaar. Ouders
kunnen zich verder ontplooien en deelnemen aan de samenleving. Zij dragen daardoor bij aan de
welvaart en welstand van de maatschappij. Zo kunnen ouders een positieve bijdrage leveren aan de
maatschappij.
Op Poko Loko heerst een open en gemoedelijke sfeer. We willen graag dat de kinderen zich binnen de
gehele locatie veilig en op hun gemak voelen. Dit ontwikkelen we door te werken met gezamenlijke
thema’s, ‘open deuren’, en veel gezamenlijk buiten te spelen. Zo worden de kinderen in hun
ontwikkeling naar zelfstandigheid gestimuleerd. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor
elk kind en kennen door onze werkwijze bijna alle kinderen die op hun locatie zijn.

POKO LOKO IS VROLIJK, VRIENDELIJK EN BETROUWBAAR
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HOOFDSTUK 1. VISIE VAN POKO LOKO OP KINDEROPVANG
Kinderopvang levert een bijdrage aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Marianne RiksenWalraven, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, heeft vier pedagogische doelen geformuleerd die in
elke opvoedingssituatie gelden, dus ook bij ons. We werken ze alle vier uit met praktische voorbeelden
in dit hoofdstuk.
Vanuit de volgende vier pedagogische doelen formuleren wij ons hoofddoel:
Wij bieden kinderen een veelzijdige en passende omgeving
waarin ze zich veilig en vertrouwd voelen
en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

1.1 Het bieden van een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid.
Heeft jouw kind het naar haar zin?
Kinderen moeten zich veilig, vertrouwd en beschermd voelen in de kinderopvang
We bieden op verschillende manieren kinderen een gevoel van emotionele veiligheid en de ruimte
voor hechting. Door de samenstelling van de groepen en de vaste medewerkers, kent iedereen elkaar
en kunnen kinderen zich hechten aan de volwassenen. Pedagogisch medewerkers knuffelen veel met
de kinderen en laten hen voelen dat ze welkom zijn. Zij bieden een luisterend oor.
Door het werken met horizontale groepen kunnen kinderen gericht aandacht krijgen die past bij hun
ontwikkelingsniveau. Ook door het bieden van een vaste structuur en dagritme gedurende de dag,
weten de kinderen waar ze aan toe zijn en zorgt dit voor rust en een veilig gevoel. Als ze zich veilig
voelen, kunnen kinderen ontspannen en zich ontwikkelen.
Gevoel van eigenwaarde
We willen kinderen een gevoel van eigenwaarde meegeven door hen met respect te behandelen.
Iedereen wordt even serieus genomen en er wordt niet “over iemand heen gepraat ”. Poko Loko is blij
dat de kinderen er zijn en dat laten de medewerkers ook zien. Zij blijven de kinderen continue
stimuleren en activeren en geven regelmatig complimentjes (denk hierbij vooral aan verlegen kinderen
en kinderen die ongewenst gedrag vertonen). Gewenst gedrag is gemakkelijker aan te leren als
kinderen zien dat andere kinderen daarvoor complimentjes krijgen.
Eigenheid van het kind
Elk kind heeft ruimte nodig, ongeacht leeftijd, aard, karakter, ontwikkeling en uiterlijk. Poko Loko heeft
daar letterlijk vorm aan gegeven: vrolijke groepen en een grote tuin, ruimer dan de wettelijk gestelde
eisen rondom het aantal m2 per kind. In deze kindvriendelijke ruimtes ervaren de kinderen vooral het
gevoel dat zij zichzelf mogen zijn. Kinderen mogen fouten maken en daarvan leren, je kijkt samen naar
wat wel kan, en niet wat er niet mag. Zo wordt een kind wat hard heen en weer blijft rennen op de
groep als volgt aangesproken: “Binnen mag je lopen… als ik klaar ben met het voorlezen aan deze
kinderen kunnen we buiten lekker rennen.” Door geborgenheid en een vertrouwde omgeving te
bieden, stimuleert Poko Loko de eigenheid van elk kind.
Zelfbeeld
Het bevordert een positief zelfbeeld als medewerkers complimentjes geven bij prettig gedrag en bij de
dingen die kinderen kunnen. We geven opbouwende kritiek. Negatief gedrag wordt zoveel mogelijk
genegeerd, tenzij het gevaar oplevert voor het kind of de omgeving. Door niet in te grijpen als het niet
echt nodig is, leren kinderen wat de gevolgen zijn van hun gedrag en leren zij de verantwoordelijkheid
te nemen voor deze gevolgen. Soms tot onze eigen verbazing kunnen kinderen onderling al veel
oplossen. Het is wel belangrijk dat er een volwassene is die altijd oplet en de belangen van alle kinderen
ziet, zo zal een dominant kind wel eens plaats moeten maken en zal een stil kind juist aangesproken
worden.
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Zelfvertrouwen
Kleine opdrachten passend bij het ontwikkelingsniveau van een kind vergroten het zelfvertrouwen.
Dat gebeurt ook door kinderen te laten ervaren wat zij al kunnen, complimenten te geven als zij iets
goed doen, of ze waar nodig te helpen. Het is belangrijk dat het kind gemotiveerd wordt om steeds
opnieuw te proberen het zelf te doen. Als een kind er bijvoorbeeld niet veel aan vindt om gaatjes in
een karton te prikken (fijne motoriek) dan zullen we van het figuurtje een tractor maken waar het zo
van houdt, in plaats van een fiets. Een ander voorbeeld is dat je met een plastic mes zelf je brood
smeert. Dat mes steek je niet in je mond, omdat je jezelf dan iets onhandigs aanleert en als je groot
bent het mes scherp zal zijn. “Oei 😉”
Omgaan met emoties
De medewerkers stimuleren de kinderen om om te gaan met hun eigen emoties en die van anderen.
Ben je boos, verdrietig? We gaan naast het kind zitten en praten er eventjes over. “Voel jij je …? Dat is
niet leuk he? Wat is er gebeurd? Het is de angst die je boos maakt. Kom maar even bij me, de situatie
is nu voorbij en het nare gevoel gaat ook weer over.”
De emoties worden serieus genomen. Het is heel belangrijk dat de emoties worden benoemd en dat
de emotie erkend wordt en normaal is.
Ook een uitgelaten kind heeft ruimte nodig. Slaan en schoppen is niet altijd kwaad bedoelt en kan ook
enthousiasme zijn. In gesprek met het kind wordt dat kort en eenvoudig uitgelegd, en er wordt een
andere manier van spelen voorgesteld.

1.2 Het bieden van uitdaging om te kunnen groeien en leren.
Heeft jouw kind iets geleerd dat zinvol voor haar is?
Het belang van het ontwikkelen van persoonlijke competentie
Met andere woorden, we willen ‘het beste’ uit onze kinderen halen. Het betekent dat kinderen de
mogelijkheid krijgen om zelfredzaam en zelfstandig te worden en zelfvertrouwen op te bouwen. Als
goede basis voor later. Het aanbieden van uitdagende spelvormen, methodieken en speelgoed
stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van een kind. We hebben het hier over brede
persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.
Hierdoor kan je allerlei typen problemen aanpakken en je aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Hierbij komen zelfvertrouwen en voor zichzelf zinvol bezig zijn om de hoek kijken.
Het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden zijn hier voorbeelden van.
Een manier hiervoor is het ‘opbrengstgericht werken’ op de groepen, ieder kind gaat haar eigen
uitdaging aan, liefdevol begeleid door de volwassene die opmerkzaam is waar aandacht aan gegeven
mag worden. Zo zal het ene kind meer kunnen leren over kleuren en vormen, en het andere kind dagen
we uit tot meer knutselen, het fantasiespel of naar buiten gaan en lekker bewegen. Weer en ander
kind kan wat rust gebruiken, zodat het bijvoorbeeld de tijd neemt om naar de wc te leren gaan. Als
een kind verder is gekomen in haar ontwikkeling, zal zij toe zijn aan een nieuwe uitdaging.
Stimuleren van de cognitieve ontwikkeling
Kinderen leren door spelen en bezig zijn. Door voorbeelden na te doen. Door de dagelijkse
gebeurtenissen te bespreken, ontstaat ordening in het hoofd van het kind. De volwassene legt uit,
benoemt de dingen en nodigt de kinderen uit om dingen zelf te verwoorden. Regelmatig doet de
pedagogisch medewerker een beroep op het vermogen van de kinderen om oplossingen te zoeken
voor problemen. We beiden verschillende materialen aan tijdens het spel. De aangeboden activiteiten
sluiten aan bij de interesse van het kind. Want wanneer de interesse van het kind gewekt is, is de
concentratie groter. De medewerkers zijn creatief waardoor de kinderen zich uitgedaagd voelen.
Een ander voorbeeld: Spellen met kleuren en vormen stimuleren het denkvermogen. Ook voorleesboeken en seizoenthema’s spelen hierbij een rol. Het helpt het kind bij het waarnemen, ordenen en
sorteren van het leren. Dat een kind zelfstandig oplossingen leert bedenken voor problemen is van
groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling. Dat gebeurt als ze bijvoorbeeld een puzzel maken.
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Taalontwikkeling
De cognitieve (taal)competenties worden gevormd door allerlei fantasiespelletjes te spelen. Kinderen
moeten zich dan voorstellen dat ze bijvoorbeeld op een piratenschip zitten. De medewerkers laten de
kinderen meedeinen op de golven, een reddingsboei uitgooien en ze gaan bewegingen maken dat ze
roeien met de riemen. De kinderen mogen er zelf een verhaal omheen verzinnen. Ook de allerkleinsten
worden betrokken bij dit spel. De medewerkers van spreken en schrijven taalrijk Nederlands. Zij praten
uitgebreid met de kinderen en benoemen hun handelen zodat de woordenschat van de kinderen
wordt vergroot. Bijvoorbeeld bij het thema vervoer: “Hoe ben je gekomen? Op de fiets, met de auto?
…of …met de tractor, het vliegtuig, de bakfiets of een helikopter!?”
Elke dag worden er liedjes gezongen, over wat je doet, wat je gaat doen of over het thema van de
week. De kinderen kiezen zelf en worden daarnaast gestimuleerd ook andere keuzes te maken. We
lezen interactief voor: kinderen worden betrokken bij het verhaal waardoor de communicatie wordt
gestimuleerd en de fantasie wordt geprikkeld. Poko Loko gaat vaak op bezoek bij de bibliotheek. Soms
komt een medewerker van de bibliotheek bij ons voorlezen.
Stimuleren van motorische ontwikkeling
De lichamelijke of motorische ontwikkeling is onder te verdelen in grove motoriek (lopen, klimmen,
springen, hoepelen) en fijne motoriek (pen vasthouden, spelen met bouwstenen, rijgen van kralen).
Beide ontwikkelingen zijn belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam. Afhankelijk van de
motoriek bieden we verschillende soorten materiaal aan. Al deze materialen hebben een gericht doel.
Om niets te vergeten werken we volgens een methodiek ‘Peuterplein’. Dat geeft ons houvast en
vrijheid rond het thematisch werken. Om de lichamelijke ontwikkeling te stimuleren krijgen de
kinderen de ruimte om binnen én buiten bezig te zijn met bewegen. Op elke groep is een klimtoestel.
Buiten een gave trampoline, fietsjes en een heerlijk hoge glijbaan.
Begeleiden van de creatieve ontwikkeling
Gebruik van verschillende materialen, zoals zand, klei en verf, stimuleert bij ieder kind de creativiteit.
De kinderen kunnen zich vrij uitleven. Ook verven, plakken, tekenen en kleuren behoren tot de
mogelijkheden. De medewerkers prikkelen de fantasie van de kinderen door ze te laten
experimenteren met verschillende materialen en op verschillende manieren. We hebben een groot
bad met plezier voor vier. Als eenjarige daarin jezelf mogen schoonspelen na het verven in de luier op
de grond, dat is leuk ‘leren’! Vooral de fijne motoriek en het concentratievermogen worden zo
spelenderwijs geactiveerd.
Ook is er vrijheid in het fantasiespel. Het materiaal is voorhanden, de inrichting mogen de kinderen
naar hun eigen gevoel en fantasie doen. Waarom zouden wij moeten bepalen voor een kind hoe een
treincoupé eruit ziet? Als het kind liever een rij stoelen omdraait of een koffer moet op schoot met de
beer daar boven op, dan is dat ook goed. De medewerkers begeleiden de kinderen met het inhoudelijk
materiaal en de kinderen doen de rest.
Omgaan met eigen mogelijkheden
De medewerkers stimuleren en activeren kinderen in het onderzoeken van hun eigen mogelijkheden,
zodat kinderen (en hun ouders) merken dat zij veel meer kunnen dan zij misschien dachten. Het kan
zijn dat de medewerkers opmerken dat sommige kinderen talenten hebben. Door het met ouders te
bespreken en hen eventueel door te verwijzen naar de juiste instanties, worden de talenten van de
kinderen opgemerkt en benut. Door rekening te houden met het individuele ontwikkelingsniveau van
elke kind en de kinderen in hun waarde te laten, laten we merken dat we vertrouwen hebben in wat
het kind kan. Kinderen worden daarom niet met elkaar vergeleken, want de ontwikkeling van het ene
kind is namelijk geen maatstaf voor het andere kind. Dit geldt natuurlijk voor de cognitieve en
motorische ontwikkeling en ook voor de sociale ontwikkeling.
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Omgaan met conflicten
Indien er een conflict bestaat, is het goed om te laten zien dat het kind het probleem ook zelf kan
oplossen. Kinderen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden wanneer ze ervaren dat ze met
bepaald gedrag ruzies oplossen of van een onveilige situatie een veilige weten te maken. Als er te snel
ingegrepen wordt of moeilijke situaties voorkomen worden, missen de kinderen de mogelijkheid om
te ervaren dat hun eigen gedrag invloed heeft op (de gevolgen van) een situatie. Zoals eerder
beschreven, het blijkt dat de regie wel in handen moet zijn van de volwassene, om bijvoorbeeld
pestgedrag te voorkomen tussen kinderen. Een dominanter karaktertje kan onbedoeld en toch
impulsief over andere kinderen hun grens heen walsen.
Leren samenwerken
Een kind speelt met blokken en gooit het om en bouwt opnieuw, een ander kind komt erbij en wil het
omgooien, want dat is zo leuk. De medewerkers helpen; Samen gaan ze bouwen en omgooien en na
enige tijd bouwen ze samen aan dezelfde toren. Drie jarigen kunnen in koppels een boodschapje doen,
de trap af en het fruit ophalen van de andere groep. Of werken aan een ‘projectje’. De medewerkers
selecteren de kinderen dan op hun kwaliteiten en vaardigheden en laten ze als team aan een opdracht
werken, ook bij iets eenvoudigs als een verjaardagskaart maken voor een ander. Leren delen en het
cadeau weggeven is ‘part of the game’. Hiermee leren de kinderen ook de kwaliteiten van anderen
herkennen. Zo ervaren de kinderen de toegevoegde waarde van samenwerken met andere kinderen.

1.3 Het bieden van de gelegenheid tot spelend leren met anderen.
Heeft jouw kind met andere kinderen gespeeld?
Kinderen krijgen in onze groepen de mogelijkheid zich te vormen tot sociale personen, die leren
omgaan met anderen. We denken dat je daar nooit te vroeg mee kan beginnen. Leren samenwerken,
anderen helpen, conflicten oplossen, je inleven in de ander, functioneren in een groep, communiceren.
Onze medewerkers
Voor de ontwikkeling van deze zogenoemde ‘sociale competenties’ is het belangrijk dat kinderen zich
veilig en geborgen voelen. Er wordt op respectvolle wijze met de kinderen omgegaan. Zo wordt er niet
over de hoofden van het kind heen gesproken. Eventuele problemen worden onder vier ogen
besproken. Door positief in te gaan op gevoelens als blijdschap, verdriet, woede, angst en
onverschilligheid, stimuleren we de ontwikkeling van het leren kennen van de eigen gevoelens, het
hiermee om kunnen gaan en het (durven) tonen van deze gevoelens aan anderen. De gevoelens van
een kind worden serieus genomen, er wordt geluisterd en meegeleefd. De medewerkers denken
vanuit het kind en laten merken dat ze het kind begrijpen. Samen gezelschapsspelletjes doen, zoals
memory, bevordert de ontwikkeling van sociaal gedrag. Ook worden kinderen die altijd alleen spelen
in een spelsituatie betrokken, zodat ze ontdekken dat samen spelen ook iets toevoegt.
Onze medewerkers hebben interactieve (taal)trainingen gevolgd die hen bewust maakt hoe we
omgaan met een kind: zo zullen we naast een kind gaan zitten en met hem praten omdat hij andere
kinderen stompt. Wat doe je? Wat wil je? Hij wil boksen, ”net als pappa”. En samen ontwikkel je het
inzicht dat je niet met andere kleine kinderen kunt boksen maar wel op een kussen mag stompen. Of
thuis, waar pappa met je kan oefenen, zoals op de sportschool. Het gedrag wat negatief leek, is nu een
sport geworden, waar je voorzichtig en bewust mee om gaat.
Onze groepen
De groepen bieden kinderen gelegenheid om sociale competenties te ontwikkelen. De kinderen komen
in contact met leeftijdsgenoten. Ze maken deel uit van een groep en leren deelnemen aan
groepsgebeurtenissen. Ze leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze conflicten kunnen
voorkomen en zelf kunnen oplossen. Ook leren ze de basisbeginselen van sociale vaardigheden. Dit
geeft ze de kans om zich te ontwikkelen tot individuen die kunnen functioneren in de maatschappij.
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Spelen en leren omgaan met andere kinderen
Kinderen moeten nog helemaal leren spelen en ontdekken wat zij met speelgoed kunnen doen. Dit
leren zij niet alleen van de medewerkers, maar ook door andere kinderen te zien spelen. Omdat zij nog
niet weten wat samen spelen is en zij de wereld om zich heen nog heel egocentrisch (vanuit henzelf)
bekijken, zijn er veel kleine conflicten. Wat zij willen hebben, willen zij nu en meteen, ongeacht of er
iemand anders mee speelt. Sterker nog, dat een ander ergens plezier in heeft, brengt de kind op een
idee. Daarom spelen jonge kinderen naast elkaar en nog niet met elkaar.
Begeleiding van motorische vaardigheden
De ontwikkeling van de grove motoriek wordt gestimuleerd met bewegingsspelletjes. Hierbij wordt
onder andere gebruik gemaakt van speelkussens, klimrekken, balspellen en fietsjes. Daarnaast dansen
we bijvoorbeeld met de kinderen. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door het rijgen van kraaltjes,
lijmplakken door gebruik van kwastjes, het oefenen van de pen greep, het gebruiken van een mes om
brood te smeren enzovoort.
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid
De kinderen leren al vroeg om zelf hun handen te wassen, jas aan te trekken, (onder)broek op te halen,
naar de wc te gaan en zo verder. We stimuleren de zelfstandigheid- en de zelfredzaamheid van de
kinderen. Hierbij letten de medewerkers goed op wat een kind al kan en waar het op dat moment aan
toe is. Er is aandacht en ruimte voor zelfstandigheid en fouten maken, want dat helpt bij het zelfstandig
worden.
Een kind dat uit ervaring weet dat het fouten mag maken, durft er voor uit te komen iets niet te weten
of niet te kunnen. De medewerkers doen voor wat de bedoeling is en geven aanwijzingen. Wij
stimuleren de kinderen om elkaar te helpen. Het is belangrijk dat kinderen zich gestimuleerd voelen
om steeds opnieuw te proberen iets zelf te doen. Kinderen worden positief benaderd, want hierdoor
bouwen zij zelfvertrouwen op en krijgen zij plezier in hun eigen prestaties.
Kinderen worden (daarom) aangesproken op hun gedrag en niet op hun persoon. Voorbeeld:
We vragen wel: Heb je in je broek gepoept? We gaan je verschonen. Hoe kwam dat zo? (Druk aan het
spelen? Niet gevoeld?). Je hebt een ‘ongelukje’ gehad. Volgende keer beter, wat kunnen we verzinnen
om eraan te denken?
We zeggen niet: Jij bent vergeten naar de WC te gaan. Jij bent niet zindelijk. Doe beter je best. Op jouw
leeftijd moet je toch wel de WC kunnen vinden.

1.4 Het bieden van de gelegenheid tot het zich eigen maken van de cultuur
(morele waarden).
Heeft jouw kind geleerd om op sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan?
Regels eigen maken, grenzen ervaren
Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het nodig dat kinderen de waarden en normen
van de maatschappij / de cultuur leren kennen en zich eigen maken. Er zijn veel (ongeschreven) regels
in de maatschappij, zo ook op de groepen. Je mag niet slaan, spugen, een ander pijn doen, je gaat leren
delen en samen spelen, je zal op je beurt moeten wachten, eerlijk zijn, je inleven in een ander en zo
verder. Door als volwassene als voorbeeld te dienen en door uitdagende spellen aan te bieden, kunnen
deze regels meegegeven en toegepast worden. Spelenderwijs krijgen kinderen de cultuur van de
groep. Tijdens het eten leren de kinderen dat ze op elkaar moeten wachten met eten.
De groepen laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden en met de gebruiken en
omgangsvormen. We leggen geduldig uit waarom iets niet mag en hoe het dan wel anders kan. We
hoeven niet te (ver)oordelen.
Een kind mag fouten maken, dan vormt zij haar eigen mening, en dan kan het de volgende keer op een
andere manier gaan. Al doende leren en bijstellen om, als je groot bent, je mening gevormd te hebben
waarop je keuzes kunt maken. En opnieuw zal je fouten maken en zal je ze bijstellen…
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Waarden ontwikkelen
Het overbrengen en eigen maken van waarden vindt plaats tijdens de normale dagelijkse dingen. Zo
krijgen de kinderen taakjes om uit te voeren en leren ze dat ze moeten opruimen na het spelen. De
kinderen kunnen ervaren dat de waarden en normen op de groep anders kunnen zijn dan thuis. Het
verschil in waarden en normen kan nog groter zijn bij kinderen uit andere culturen en godsdiensten.
Zij leren dat er verschillen bestaan en dat een dergelijk verschil geen belemmering vormt voor een
goed contact tussen ouders en medewerkers. Zo leren zij dat ze het niet altijd eens hoeven zijn met
andere waarden en normen, maar dat ze er wel respect voor kunnen hebben.
Bij gedrag wat niet genegeerd kan en mag worden, zoals plagen, pesten, buitensluiten of elkaar pijn
doen, grijpen de medewerkers in. Geduldig en vriendelijk, maar wel duidelijk, leggen zij uit waarom
iets niet mag. Bij herhaling of extreem gedrag zetten zij het kind even apart. Uiteraard worden de
ouders geïnformeerd over het gedrag van hun kind.
Leefwijzen ervaren
Het kind leert een sociale houding aan die overeenkomt met leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Naarmate het kind ouder wordt, leren zij steeds meer rekening houden met elkaar en elkaars
eigendommen, leren zij elkaar te respecteren, voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met speelgoed en
mee te helpen met opruimen.
Activiteiten zoals elke maand samen spelen met de ouderen uit het dorp, stimuleren ook de normen
en waardenbesef van de kinderen. Zij leren al vroeg dat ze ‘op bezoek’ gaan naar een omgeving waar
zij niet aan gehecht zijn, zoals hun huis of kinderdagverblijf. Zij leren van de medewerkers dat ze te
gast zijn en dat zij zich aan de geldende regels van hun ‘gasthuis’ moeten houden. In de praktijk
betekent dat dus de mensen groeten bij binnenkomst, samen spelen en vragen stellen, opruimen en
gedag zeggen.

Hoofdstuk 1 samengevat
Bovengenoemde 4 punten heel kort samengevat staan de medewerkers van Poko Loko voor:
• Duidelijk en consequent zijn in de huisregels
• Eerlijk zijn
• Jezelf inleven in een ander
• De kinderen leren op je beurt te wachten
• De kinderen later ervaren dat het fijn is te kunnen delen en samenspelen
• Duidelijk uitleggen waarom iets niet mag en hoe het wel zou kunnen
• De kinderen leren dat fouten maken mag
• De ruimte geven om een eigen waardeoordeel te vellen
• Kleine taakjes uitvoeren en meehelpen met opruimen
• Het gedrag aanspreken en niet de persoon
• Kinderen de mogelijkheid bieden om in contact te komen met andere culturen,
geloofsovertuigingen en leefwijzen
•
•

•
•
•

Poko Loko hanteert bij het vermoeden van mishandeling en misbruik een plan van aanpak
genaamd Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Ook maken we gebruik van het kind-volg-systeem voor onze baby’s, dreumesen en peuters.
Hiermee kunnen we mogelijke taal- en ontwikkelachterstanden tijdig zien bij kinderen. Daarover
communiceren we open en eerlijk met ouders, zij zijn immers toonaangevend in de opvoeding van
hun kind.
We handelen volgens protocollen. We evalueren deze regelmatig en stellen het bij waar nodig
Poko Loko werkt actief samen met onder andere het consultatiebureau, het Sociaal team van de
gemeente en de basisscholen
Met de basisscholen hebben we een samenwerkingsovereenkomst waarin onze doelen met het
oog op de toekomst (de toekomst van de kinderen die ons zijn toevertrouwd) beschreven zijn.
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HOOFDSTUK 2. ORGANISATIE
2.1 Aanbod
Binnen het kinderdagverblijf geven we vorm aan vijf basisfuncties voor de kinderen tot vier jaar. De
visie met voorbeelden daarvan zijn beschreven in hoofdstuk 1.
De vijf basisfuncties kort op een rij:
1. Spelen
Binnen Poko Loko stimuleren de pedagogisch
medewerkers de kinderen om veel
verschillende speelervaringen op te doen,
zowel individueel, als in kleine groepjes en in
de grote groep.
2. Ontwikkelen
Pedagogisch medewerkers zijn bewust bezig
met de sociale, emotionele, cognitieve,
morele en lichamelijke ontwikkeling van de
kinderen. Voor ons vak en het bewust
begeleiden van de kinderen is het belangrijk
dit onderscheid te maken, maar ze staan
natuurlijk in werkelijkheid niet los van elkaar.
Het aanbod van Poko Loko is een compleet
verhaal en sluit aan bij de belangstelling en de
ontwikkeling van het kind op dat moment.
3. Ontmoeten
In de kinderopvang doen kinderen vaak voor
het eerst ervaringen op in het spelen met
leeftijdsgenootjes en het ontmoeten van
andere volwassenen. Wij stellen ons tot doel
dat elk kind leert spelen met andere kinderen,
zich aan regels te houden en rekening te
houden met anderen. Dit kan bij Poko Loko in
een veilige omgeving en met deskundige en
warme begeleiding in hun eigen tempo.
“je kunt het”

4. Signaleren en ondersteunen
Ieder kind wordt gevolgd in haar ontwikkeling en welbevinden. Als we bijzonderheden of
problemen in de ontwikkeling of het welbevinden signaleren, nemen we passende maatregelen.
5. Ouderparticipatie
Wij zien ons als partner van de ouders bij de verzorging, opvoeding en educatie van de kinderen.
In alles wat we met/voor de kinderen doen, zullen we samenwerken met en aansluiten bij ouders.

2.2 Kinderdagverblijf (0 tot 4 jarigen)
Op het kinderdagverblijf bieden we opvang aan kinderen van 8 weken tot en met 3 jaar op horizontale
leefgroepen: een babygroep, de dreumesgroep en de peuterspeelgroep. Dat wil zeggen dat de
kinderen de dag doorbrengen met leeftijdsgenootjes. In vrolijke en toch rustige ruimten.
Er wordt elke zes weken met een thema gewerkt volgens de methode Peuterplein en er worden
regelmatig uitstapjes gemaakt.
Typerend voor onze vrolijke sfeer en als klap op de vuurpijl is het jaarlijks terugkomende kamp in de
meivakantie. Kinderen vanaf 3 jaar mogen drie dagen en twee nachten mee met de pedagogisch
medewerkers naar een kampeerboerderij.
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2.3 Maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen
Op onze babygroepen (Paars en Geel) zijn maximaal 15 kindjes van 0 tot 2, waarvan maximaal 8 baby’s
van 0 jaar.
Op onze dreumesgroep (Oranje) kunnen maximaal 16 kinderen opgevangen worden van 2 jaar.
En op de peuterspeelgroep (Blauw) zijn ook maximaal 16 kinderen te vinden van 3 jaar.
Er zijn periodes dat er meer kinderen zijn van dezelfde leeftijd. Als daardoor een groep te groot wordt
overleggen we met jou, wie een paar maanden eerder of later van groep verandert. Als jouw kind
eerder toe is aan een volgende groep, dan gebeurt de overgang in goed overleg en binnen onze
mogelijkheden. We houden ons daarbij natuurlijk aan de normen en eisen die landelijk gelden.

2.4 Groepsruimten
De groepen zijn vriendelijk en vrolijk ingericht met aandacht voor veiligheid en hygiëne van de kinderen
en volwassenen. Kinderen kunnen aan tafel spelen, rusten, voorgelezen worden, zelf ‘lezen’,
knutselen, spelletjes spelen en meer. Er is aandacht voor fantasiespel, muziek en beweging.
Voor de kinderen van 1 jaar wijken we uit naar een extra groepsruimte (Geel), waardoor de kleinste
baby’s rustig de fles kunnen drinken en de bijna 2 jarigen even kunnen rollebollen, brabbelen en
klauteren zonder zich in te houden.
We maken gebruik van de kleine gymzaal in ‘Het Kwartet’ met attributen waar de kinderen van 2 of 3
jaar zich onder begeleiding fysiek kunnen uitleven.

2.5 Open deuren beleid
Alle kinderen krijgen bij Poko Loko regelmatig de gelegenheid om buiten de eigen groepsruimte met
kinderen van andere groepen te spelen, zowel in het kinderdagverblijf als de opvang. Hierdoor zijn
kinderen gewend om op andere groepen te komen. Op tijden dat de grootte van de groep het toe laat
worden groepen bij elkaar gevoegd. Dit is vaak op woensdagen en vrijdagen. Zo ontstaat een leuke
dynamiek tussen de kinderen (denk aan broertjes en zusjes) en een ongedwongen sfeer. In de rustige
zomerperiode en andere schoolvakanties worden de groepen vaker samen gevoegd. Kinderen zijn hier
aan gewend en lopen vrolijk en veilig rond. De pedagogische medewerkers vertellen je van tevoren
wanneer jouw kind op een andere groep is.
De ene groep is niet zoals de andere groep. Wat als druk of te vol ervaren wordt hangt af van de
samenstelling van kinderen en de pedagogisch medewerkers. Hier gaan we bewust mee om. Om te
drukke groepen te voorkomen wordt soms aan de kinderen gevraagd of zij zin hebben om op een
andere groep te spelen. Ook houden we hierbij rekening met jouw persoonlijke wensen.
We hebben de volgende afspraken gemaakt:
• Kinderen die nog aan het wennen zijn en kinderen die je daar het vertrouwde gevoel mee
ontneemt, gaan niet naar een andere groep.
• Kinderen gaan met groepsgenootjes op vrijwillige basis naar de andere groep
2.5.1. Flexibele opvang en extra opvang
Poko Loko biedt naast reguliere opvang ook flexibele opvang aan. Deze kinderen komen wekelijks en
zijn gewend aan de andere kinderen, de ruimte en de pedagogisch medewerkers. Alleen de dagen
waarop ze komen verschillen wekelijks.
Indien er naast de reguliere opvang af en toe extra opvang nodig is, bijv. een uur langer aan het einde
van de ochtend of een paar uren extra op een ander dagdeel, dan is dit mogelijk indien de
groepsgrootte dit toe laat.
Het ruilen van een dag(deel) is onder dezelfde voorwaarde ook mogelijk indien dit één week van te
voren aangevraagd wordt en de ruiling binnen twee weken plaatsvindt.
Bij ziekte van een kind of het afmelden op dezelfde dag is geen ruiling mogelijk.
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2.6 Pedagogisch medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold om in de kinderopvang te werken. Ze vormen het
belangrijkste ‘instrument’ in het werken met de kinderen. Zij zijn bepalend voor het welbevinden van
de kinderen en daarmee voor onze kwaliteit van opvang. Poko Loko draagt zorg voor de ontwikkeling
van haar medewerkers. De leidinggevende en de directeur/coach zijn inhoudelijk geschoold en hebben
veel werkervaring op groepen met jonge kinderen.
Wij leiden stagiaires op (Calibris gecertificeerd). Zodat er ook in de toekomst goede vakkrachten
Kinderopvang zijn. Een senior medewerker (stagecoördinator) selecteert de stagiaire, regelt de VOG,
het opname register en overeenkomst en onderhoudt het
directe contact met de opleiding over welke taken zij in welke
fase van hun stagetijd (zelfstandig) moeten kunnen uitvoeren.
Zij draagt zorg voor de directe en stapsgewijze aansturing per
groep en raadpleegt indien nodig de coach voor aanvullende
begeleiding. De stagiaire wordt boventallig ingezet. Denk
hierbij aan het doen van de was en het schoonhouden van de
entree tot aan het persoonlijk verzorgen en observeren van
een kind en het bijwonen van vergaderingen. We benaderen
de stagiaires open en eerlijk, zodat hij/zij met een onderbouwd
advies zijn/haar carrière in de kinderopvang kan vervolgen.
♪smakelijk eten allemaal!♪

2.6.1. Elk kind een mentor
Alle kinderen hebben een mentor, zij werkt op de groep van jouw kind, volgt de ontwikkeling van het
kind en voert observaties uit. Bij het starten van de opvang en bij de overgang naar een andere groep
krijg je bericht wie de mentor van jouw kind is. De mentor is verantwoordelijk voor de gesprekken met
de ouders. Voor de dagelijkse overdracht kan je altijd terecht bij alle pedagogisch medewerkers op de
groep.
2.6.2. Aantal medewerkers
Op elke groep streven we naar drie vaste pedagogisch medewerkers. Zij werken in principe altijd op
de groep van jouw kind. Toch kan het zijn dat zij afwezig zijn. Dat kan doordat medewerkers ziek zijn,
vrij zijn of een cursus volgen. Op die momenten worden zij vervangen door 1 van de pedagogisch
medewerkers van een andere groep of de ‘vaste oproepkracht’, zij die als oproepkracht aan
betreffende groep verbonden is.
We werken volgens de landelijk vastgestelde ratio, wat betekent dat er 1 pedagogisch medewerker
aanwezig is voor:
3 kinderen van 0 tot 1 jaar
5 kinderen van 1 tot 2 jaar
8 kinderen van 2 tot 4 jaar
2.6.3. Maximaal drie uren per dag afwijken van de Beroepskracht kind ratio (BKR)
Per dag mag drie uur worden afgeweken van de vereiste BKR. Dat betekent dat er dan (tot maximaal
de helft) minder beroepskrachten op de groep zijn dan gedurende de rest van de dag.
Bij Poko Loko doen we dat alleen wanneer we weten dat er in de praktijk minder kinderen zullen zijn
dan ‘op papier’ staat: tijdens de inloop in de ochtend van 7:30 tot 8:30 uur en tijdens de in- en uitloop
van 12:15 tot 14:15 uur.
Als blijkt dat er op deze tijd toch meer kinderen komen (dat verschilt per periode wel eens) dan laten
de pedagogisch medewerkers het weten en wordt het rooster tijdelijk aangepast, zodat jij en je kind
niet structureel aandacht te weinig zullen krijgen. Als de kinderen na de lunch op bed liggen nemen de
medewerkers pauze. Dan zijn ze bereikbaar indien noodzakelijk. Zo niet, dan is er iemand op kantoor
of van de facilitaire dienst beschikbaar in geval van nood.
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2.6.4. Vierogenprincipe
Als een pedagogisch medewerker alleen is met een groep kinderen kan er altijd een tweede
volwassene mee kijken en/of luisteren, dat noemen we het vierogenprincipe en is voor extra veiligheid
van jouw kind. Dit wordt op Poko Loko op diverse manieren vormgegeven, bijvoorbeeld door deuren
met glas of ramen, geschakelde groepsruimtes, een babyfoon, waardoor de tweede volwassene
contact houdt met de groep waar een pedagogisch medewerker alleen werkt. In de bijlage op bladzijde
28 vindt je de volledige omschrijving hoe wij met het vierogenprincipe omgaan.
2.6.5. Op de babygroep
Een vaste pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker
weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar je kindje gestrest van raakt en weet waar de baby behoefte
aan heeft. Een vast gezicht is een criterium bij de opvang van nul-jarigen.
Aan kindjes van nul jaar worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat
jouw kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam.
Als de hoeveelheid kinderen vraagt om inzet van meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan
mogen drie vaste pedagogisch medewerkers aan jouw kind worden toegewezen. Er kunnen dus meer
medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de ‘vaste’ gezichten.
Je hoort bij aanvang van de opvang welke pedagogisch medewerkers er aan jouw kind zijn ‘gekoppeld’.
Als de samenstelling van het team wijzigt, krijg je daar
opnieuw bericht over.
Voor kinderen met flexibele-, extra- of ruildagen geldt de
‘vaste gezichten-eis’ niet.
2.6.6. Kwaliteit en VVE programma
Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen biedt Poko
Loko alle pedagogisch medewerkers trainingen en scholing
aan op gebied van veiligheid en pedagogiek/interactieve
vaardigheden. Elk jaar wordt de (gecertificeerde) training
kinder-EHBO en BHV herhaald.
Pedagogisch handelen is onderwerp van gesprek in onze
overleggen en functioneringsgesprekken en vinden
plaats onder leiding van José Kalk, leidinggevende en
Welmoet Ferguson, directeur.
Uitgebreide informatie over ons VVE programma voor 2
en 3 jarigen is te lezen in ons ‘VVE beleidsplan’.

2.6.7. Activiteiten buiten het kinderdagverblijf
Als de kinderen op stap gaan houdt Poko Loko zich aan het aantal kinderen per medewerker. Als de
groepssamenstelling of de activiteit daarom vraagt wordt er extra begeleiding ingezet. Er gaat een
mapje mee met de kindergegevens en de jongste kinderen krijgen een bandje om met het
telefoonnummer van een medewerker of het wordt op de arm geschreven. Er gaan EHBO spullen mee.
2.6.8. Calamiteiten
Achterwacht: Indien een pedagogisch medewerker vanwege het kleine aantal kinderen alleen op de
groep staat, is een collega van een andere groep in de ruimte ernaast aanwezig. Is een pedagogisch
medewerker de enige begeleider in een gebouw, dan zorgen dat er een kantoor- of een facilitair
medewerker of een stagiaire aanwezig is voor het geval dat er calamiteiten optreden. Deze persoon
zal een pedagogisch medewerker per telefoon kunnen bereiken die er binnen enkele minuten is.

16

Beleidsplan Poko Loko KDV

DEEL II

PEDAGOGISCH KADER
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HOOFDSTUK 3. ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG
3.1 Ontwikkelingsvoorwaarden
Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn of haar eigen manier. Ieder kind heeft heel veel
mogelijkheden in zich om van alles te kunnen leren. Door te spelen kunnen kinderen zelf ervaren en
zelf ontdekken. Voor kinderen is het dé manier om te groeien. Wij spelen met hen mee en bieden hen
uitdagende opvang. We willen dat zowel binnen als buiten alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
Dat kinderen bijvoorbeeld in de natuur bezig zijn, lichamelijk hun energie kwijt kunnen, muziek maken
en liedjes zingen, voorgelezen worden, kunnen kleien en tekenen, proefjes uitproberen maar ook dat
ze alléén kunnen spelen of samen met anderen. Wachten op je beurt bij een spelletje, spelregels leren,
heerlijk onderuit zitten bij een poppenkast of zelf actief aan de slag door een taartje te bakken. Door
deze veelheid aan ervaringen ontwikkelen kinderen hun persoonlijke competenties.
Poko Loko biedt een ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur:
• voldoende regelmaat in het leven van alledag
• aanmoediging, stimulering, geven van instructie
• het stellen van realistische eisen die passen bij de leeftijd en het vermogen van kinderen
• het stellen van grenzen, het geven van regels; het uitleggen waarom er grenzen zijn, zodat een
kind dit zich eigen kan maken
• het uitoefenen van controle op het gedrag van het kind
• het voldoende ruimte laten aan het kind voor eigen wensen en vrijheid voor eigen initiatief en
experimenteren, evenals de vrijheid om over de structuur te (leren) onderhandelen
• het kind krijgt zoveel verantwoordelijkheid als het aankan en ervaart zo binnen die begrenzing de
gevolgen van zijn gedrag; hij of zij leert de gevolgen inschatten en zijn of haar gedrag af te wegen
✓ We letten op gezondheid en hygiëne. Elk kind wordt goed verzorgd: gevoed, gewassen,
verschoond.
✓ We letten op veiligheid. Dat betekent: afwezigheid van gevaar in de ruimte en de omgeving;
afwezigheid van gevaarlijke stoffen en afwezigheid van geweld in de omgeving van het kind.
✓ Ieder kind ontvangt geborgenheid, steun en begrip van de pedagogisch medewerkers. We bouwen
een band op met ieder kind afgestemd op zijn of haar behoefte. De pedagogisch medewerkers
tonen belangstelling voor het kind en zijn of haar leefwereld. De behoeften, wensen, gevoelens en
verlangens van het kind worden serieus genomen door de pedagogisch medewerkers.
De sfeer wordt gezet vanuit het uitgangspunt ‘Samen spelen, samen delen’, de kinderen worden
ondersteund in het omgaan met de normen en waarden die belangrijk zijn in de omgang met anderen.
Pedagogisch medewerkers tonen voorbeeldgedrag die nu en later van belang zijn voor het kind. Op
Poko Loko komt elk kind in contact met leeftijdsgenoten, andere kinderen en volwassenen van wie
gedrag, optreden, waarden en normen overgenomen kunnen worden die voor nu en later van belang
zijn.
Spelen en bewegen is voor kinderen heel belangrijk en leveren een grote bijdrage aan een gezonde
ontwikkeling van kinderen. We begeleiden de kinderen elke keer weer in hun vrije spel, maar bieden
ook georganiseerde activiteiten aan. Zowel binnen als buiten in onze grote tuin en speelplaats.
De pedagogisch medewerker streeft naar een veilige hechtingsrelatie met het kind, in aansluiting op
de binding van het kind met zijn of haar ouders. Het basisvertrouwen dat ontstaat wordt in stand
gehouden door de beschikbaarheid van de pedagogisch medewerker. Het kind ervaart hierdoor een
toekomstperspectief.
Poko Loko en de pedagogisch medewerkers bieden bewust en doelgericht voorwaarden, activiteiten
en ontwikkelingskansen die gericht zijn op sociale, emotionele, cognitieve, motorische en lichamelijke
ontwikkeling en ontplooiing. Dit wordt in hoofdstuk 4 verder toegelicht. Het kind krijgt de gelegenheid
tot het verkennen en ontplooien van talenten.
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3.2 Ontwikkelingsgericht werken
De pedagogisch medewerkers zorgen voor rust en veiligheid en bieden tegelijkertijd een uitdaging aan.
Veranderingen worden aangekondigd, voltrekken zich zo geleidelijk mogelijk en zijn inzichtelijk voor
de kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn er als steun en om van te leren.
We hanteren zeven uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Werken:
1. werken vanuit wat kinderen al kunnen
2. een kind ontwikkelt zichzelf in relatie tot de omgeving
3. ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo
4. activiteiten die kinderen aanspreken en uitdagen stimuleren de ontwikkeling van een kind
5. de ontwikkeling vindt plaats binnen een sociaal-culturele context: kinderen leren rekening houden met
elkaar en respect te hebben voor elkaar
6. de pedagogisch medewerker speelt adequaat in op de behoeften en mogelijkheden van ieder kind
7. sociale contacten en met elkaar communiceren zijn onmisbaar bij de ontwikkeling

3.2.1. Volgen en observeren
De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks de kinderen en de groep. Dit is een bron van
plezier, inzicht en verwondering. Bij het observeren van de individuele ontwikkeling en welbevinden
van de kinderen wordt gebruik gemaakt van observatie-instrumenten. We maken gebruik van een observatiesysteem voor 0 tot 2 jarigen en voor 2 en 3 jarigen, dat regelmatig en systematisch de ontwikkeling van een kind volgt. Voordat we observeren vragen we de ouder(s) schriftelijk om toestemming.
Om de 3 tot 6 maanden wordt elk kind geobserveerd en een vragenlijst ingevuld door de mentor. Dit
volgens de methode van Peuterplein en vanaf 2019 via de digitale methode KIJK. Aan de hand hiervan
voeren we oudergesprekken. De resultaten bespreken we in het groepsoverleg van pedagogisch
medewerkers/leidinggevende/coach. De werkwijze wordt per groep besproken en zo nodig aangepast.
Als we vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren we eerst gericht om vervolgens het probleem
met de ouders en de coach te bespreken. Er wordt met de ouders besproken of ze de problemen
herkennen en welke stappen ondernomen worden. Wij proberen aan alle kinderen de ondersteuning
te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet alleen. We werken nauw samen met het
CJG/Sociaal team in onze gemeente. Ons uitgangspunt is dat we alles doen in overleg met ouders
want ouders kennen hun kind het beste. Het Sociaal team van de gemeente gebruikt een stappenplan.
Bij vermoeden van mishandeling of misbruik geldt een ander plan van aanpak, het protocol daarvan is
omschreven in ons document ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Alle communicatie en handelingen met betrekking tot het bovengenoemde worden door de betrokken
pedagogisch medewerkers schriftelijk/digitaal vastgelegd zodat altijd inzichtelijk is welke stappen er
zijn ondernomen. Wanneer een gespreksverslag is gemaakt, dienen ouders dit te tekenen voor gezien.
Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. De pedagogisch medewerkers zijn kundig
in het gebied van observeren en communiceren zodat op een verantwoorde manier de zorgbehoefte
van kinderen in kaart kunnen brengen en hierover in gesprek gaan met ouders.

3.2.2. (Warme) overdracht
Voor ieder kind dat naar een basisschool of een andere BSO dan die van Poko Loko gaat vindt er
desgewenst en na toestemming van de ouder(s) een (warme) overdracht plaats. De
observatieverslagen worden aan de ouder(s) meegegeven. De ouder kan deze overdragen aan
bijvoorbeeld de leerkracht die zo op de hoogte gebracht wordt van de vaardigheden en eventuele
bijzonderheden van zijn of haar kind. De werkwijze is omschreven in ons Protocol en stroomschema
voor de overdracht van gegevens “van peuter naar kleuter”.
De overgang van ons KDV naar de BSO gaat ‘automatisch’. Ouders ervaren op de peutergroep dat hun
3-jarige door dezelfde medewerkers/leidinggevende/coach gezien en begeleid worden. Er is wel een
gericht moment van overdracht tussen de peutergroep en de kleutergroep, waarvan elke ouder tijdens
het eindgesprek op de hoogte gebracht wordt als het kind is aangemeld voor de BSO van Poko Loko.
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HOOFDSTUK 4. ONTWIKKELINGSTAKEN
Ontwikkeling wordt bepaald door wie je bent en wat je meemaakt. Voorspelbaarheid en veiligheid zijn
de voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling. De omgang met elkaar sluit aan bij onze
cultuur. Hierdoor leert het kind zichzelf en anderen te vertrouwen en ontwikkelt het zich optimaal op
gebeid van kennis, gevoel en in de omgang met anderen.
Ontwikkelingstaken van opgroeiende kinderen zijn:
•
omgaan met ouder(s), verzorger(s), broertjes en zusjes, familie, leeftijdgenoten en onbekende
volwassenen en kinderen
•
zelf vormgeven aan de relatie met ouder(s)/verzorgers en andere bekenden
•
fysiek exploreren van de leefwereld
•
exploreren van de leefwereld met behulp van taal
•
vergroten van onafhankelijkheid en zelfstandigheid
•
concentratie en taakgerichtheid
•
omgaan met eigen lichaam (zelfverzorging) en zorg dragen voor eigen gezondheid en veiligheid
•
nemen van deelverantwoordelijkheden: meehelpen met de dagelijkse gang van zaken en het
nemen van deelverantwoordelijkheden voor jongere kinderen
Dit zijn voorbeelden en is geen complete lijst van wat kinderen van een bepaalde leeftijd allemaal
zouden moeten kunnen. De voorbeelden zijn bedoeld om een ieder op ideeën te brengen over het
soort vaardigheden waar je bij het begeleiden van kinderen naartoe kunt werken. Ze helpen ons om
concrete doelen te formuleren bij het verzorgen, opvoeden en begeleiden van de kinderen.
In dit hoofdstuk zetten we de normale ontwikkeling per leeftijd op een rij met de ontwikkelingstaken.

4.1 Het eerste jaar
Normale ontwikkeling
Baby’s zijn afhankelijk van wat we aanbieden. Pedagogisch medewerkers gaan in op de behoefte van
het kindje. Dat voelt goed en geeft de baby vertrouwen.
Baby’s zijn met 3 dingen bezig:
• Het ontdekken van de leefomgeving
• De ontwikkeling van het onderscheid tussen
zichzelf en de omgeving
• Het aangaan van een veilige hechtingsrelatie
Al vanaf voor de geboorte kan de baby zien, horen,
voelen, proeven en bewegen. Dat betekent dat de
baby direct na de geboorte in staat is om zijn
omgeving en zichzelf waar te nemen. Als de
ontwikkeling goed verloopt, gaat de baby actief op
zoek naar zintuigprikkels. In het begin gebeurt dat
nog beperkt, door bijvoorbeeld het hoofd te
draaien in de richting van een geluid, of door te
zuigen op de handjes.
Een baby is vrij snel in staat – al in de eerste maanden – om gezichtsuitdrukkingen te imiteren en te
begrijpen. In de loop van het eerste jaar leert het kind zo onderscheid maken tussen zichzelf en de
omgeving, in het bijzonder de ouder(s) en bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker.
Het is belangrijk dat de baby zich goed voelt en de contacten met zijn omgeving als prettig ervaart. Dat
wil zeggen, dat het bijvoorbeeld aanraking plezierig vindt en dat het niet met extreme angst of woede
reageert als het de verzorger uit het oog verliest. De baby leert zijn of haar verzorgers te herkennen
en beseft dat het van hen afhankelijk is en het ontwikkelt met verzorgers een speciale band. De relatie
geeft de baby gevoelens van veiligheid, comfort, troost en plezier.
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Op basis van een veilige hechting wil en durft de baby sociale initiatieven te nemen. De baby leert dat
het bestaat en zelf iets kan doen om een reactie van de ander uit te lokken. Bijv. vanaf een week of zes
lacht het naar een volwassene omdat het dan een prettige reactie terug krijgt, een aai, een lieve stem.
De baby geeft aan dat het samen wil zijn door te lachen, door te proberen de ander (met de ogen) te
volgen, door de verzorger vast te houden en door te huilen wanneer diegene weg dreigt te gaan. Elke
baby zoekt de aandacht van die persoon en laat zich ook troosten bij verdriet en pijn.
Omdat een baby aandacht nodig heeft maken we veel contact: praten, zingen, met de baby op de arm
lopen, op schoot nemen bij het voeden, knuffelen, enzovoort. We hebben veel dingen op de groep die
de baby veilig kan bekijken, pakken, horen, ruiken en in de mond steken.
Ontwikkelingstaken in de baby-fase
Omgaan met ouder(s) en verzorger(s)
• goed naar het gezicht van de
ouder/verzorger kijken
• op de stem van de ouder/verzorger
reageren
• onderscheid maken tussen
ouder/verzorger en vreemde
• zich laten kalmeren door ouder/verzorger
• affectie tonen
• op het oppakken door ouder/verzorger
anticiperen
• kusjes en omhelzingen van
ouder/verzorger beantwoorden
Omgaan met anderen
• lachen of geluidjes maken om contact te
maken
• geluiden van volwassenen imiteren
• eenvoudige bewegingen van volwassenen
imiteren (zwaaien, dag zeggen)
• enkele woorden zeggen
• meerdere woorden begrijpen
• voorkeur aangeven als er een keuze
gemaakt kan worden
• juiste gebaren en geluiden maken om ja/
nee en 'ik wil' uit te drukken
• naar gesprekken luisteren
• op je eigen naam reageren
Fysiek exploreren van de omgeving
• handen en dingen in de mond stoppen
• met vingers en handen spelen
• voeten en lichaam met handen aanraken
• personen en voorwerpen met blik volgen
• iets vasthouden, ernaar kijken en
omdraaien
• voorwerp dat op de grond valt nakijken

•
•
•

een aantal voorwerpen herkennen
iets terugvinden als het verstopt is
kruipen, los zitten, ergens op- en
afklauteren, trap opkruipen, los staan
• vanuit stand voorwerp oppakken van de
grond
• een klein voorwerp tussen duim en
wijsvinger houden
• los lopen
Vergroten van onafhankelijkheid
• helpen met uitkleden
• zelf fles vasthouden
• vast voedsel eten, kauwen
• met veel knoeien zelf uit een beker
drinken
• met veel knoeien zelf met een lepel eten

4.2 Van 1 tot 3 jaar
Normale ontwikkeling
Dreumesen worden al wat zelfstandiger. De dreumes ontdekt dat het anders is dan anderen: het
ontdekt zichzelf en ontwikkelt zijn eigen wil. Het komt erachter dat het zelf dingen kan doen en willen
en begint hiermee te experimenteren. Daarmee ontwikkelt het zelfvertrouwen. Het neemt actief deel
aan het gezinsleven. De dreumes begint te beseffen dat eigen gevoelens kunnen verschillen van die
van anderen en in samenhang daarmee ontwikkelt zich een begin van inlevingsvermogen.
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In deze twee jaren willen ze van alles weten wat
het is en onderzoeken steeds weer de inhoud van
kastjes, poppen of de afstandsbediening van de
televisie.
Langzamerhand leert het kind steeds beter
onderscheid te maken tussen zichzelf en de
omgeving en in de omgeving tussen verschillende
soorten objecten: Papa is anders dan mama; de
pop is wat anders dan het speelgoedautootje.
Verder ontwikkelt het besef dat dingen blijven
bestaan, ook al ziet de dreumes ze niet meer. Het
gaat gedrag en emoties van anderen steeds beter
interpreteren en begrijpen. De dreumesen gaan
het werkelijk leven naspelen op hun eigen manier
en met hulp van speelgoed, knutsels en in contact
met ons. Eerst is de dreumes bezig met wat
werkelijk aanwezig is of werkelijk gebeurd. Nu
ontwikkelt de dreumes
het vermogen om
voorwerpen en gebeurtenissen te vervangen door
voorstellingen of woorden. We spelen
fantasiespelletjes, waarbij het kind 'doet alsof' het
de moeder van de pop is, of de chauffeur van de
auto. Het denken in symbolen stelt de dreumes
ook in staat 'in de toekomst te kijken' en te
verwoorden wat het gaat doen. Daarmee neemt ook het inzicht in het effect van eigen handelingen
toe en leert het in oorzaak en gevolg te denken.
De dreumes wordt zich in deze periode bewust van goed- en afkeuring, begrijpt wanneer hem iets
verboden wordt en wanneer er iets van hem verwacht wordt . Andere gezinsleden beginnen een
belangrijke plaats in te nemen. De peuter heeft duidelijk plezier in contacten met anderen. Op basis
van een groeiend zelfvertrouwen kan hij contacten aangaan, vasthouden en loslaten. De dreumes leert
meevoelen met de ander, omdat het zich vanuit eigen ervaringen kan voorstellen hoe iets voelt.
Ontwikkelingstaken in de dreumesfase
Omgaan met ouder(s) en andere gezinsleden
• verlangen tonen om ouder/verzorger
plezier te doen
• de naam van ouder/verzorger en andere
bekenden noemen
• kusjes geven, knuffelen
• een opdrachtje uitvoeren
• nee zeggen, hulp vragen
• een verbod begrijpen
• gezichtsuitdrukkingen herkennen
• toon en ritme imiteren van hetgeen
ouder/verzorger zegt.
Omgaan met volwassenen
• een eenvoudige boodschap overbrengen
• korte zinnen begrijpen
• kort antwoord geven op vragen
• eigen naam gebruiken als dit gevraagd
wordt
• dankjewel zeggen als je iets krijgt
• iemand halen om iets te laten zien

•

belangstelling tonen voor activiteiten van
anderen
• belangstelling tonen voor onbekende
mensen
Omgaan met andere kinderen
• belangstelling tonen voor kinderen buiten
het gezin
• gevoel krijgen voor eigendom: mijn beer
en bezit verdedigen
• fysiek exploreren van de omgeving
• trap oplopen en met hulp naar beneden
• lopen en kruipen met verschillende
tempo's
• lopen en tegelijkertijd omkijken
• gaan staan met voorwerp in twee handen
• dop van tube losdraaien
• een bal gooien
• op muziek dansen
Exploreren van de leefwereld met behulp van taal
• plaatjes benoemen
• in twee-woord-zinnen praten
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•
•
•

rijmpjes en versjes onthouden
liedjes meezingen
vragen stellen door intonatie te
veranderen
Vergroten van onafhankelijkheid
• zonder veel knoeien zelf met vork of lepel
eten
• zonder veel knoeien zelf uit beker drinken
• helpen bij het aan/uitkleden
• zichzelf gedeeltelijk uitkleden

•
•
•
•
•
•
•

op enigerlei wijze aangeven een natte
broek/luier te hebben
warm en koud onderscheiden
oefenen met kraan open en dicht doen
kopje inschenken
opruimen
dingen ordenen
zelfstandig ongeveer 5 tot 10 minuten
spelen

4.3 Vanaf 3 jaar
Normale ontwikkeling
Kinderen staan in deze fase actief open voor het opdoen van nieuwe ervaringen. Ze tonen interesse
en stellen eindeloos ‘waarom?’ vragen. Ze luisteren meer en aandachtig naar de antwoorden. Ook
krijgen ze inzicht in geografische begrippen (straat, thuis) en groeit
het tijdsbesef (gisteren, vandaag).
In de loop van de tijd wordt het kind minder egocentrisch. Het
begint te beseffen dat het niet het middelpunt is. Zo merkt een kind
vanaf een jaar of drie emoties bij zichzelf en anderen en is ook in
staat om hierover te praten. Het kind is in staat om te bedenken
waaróm iemand iets voelt en het gaat nadenken over zijn of haar
eigen rol daarbij.
Het fantasiespel breidt zich uit. Een kind wordt een vlinder of een
rijtje stoelen ‘wordt’ bijv. een trein.
Normaal gesproken neemt het zelfvertrouwen van kinderen in deze
tijd toe, ook in situaties buitenshuis. Daarbij willen kinderen bewust
deel uitmaken van het gezin, de familie, en de groep
leeftijdgenootjes op Poko Loko. Zij willen graag samenspelen en
hebben plezier in het samen bezig zijn. Maar er wordt ook
‘gevochten’ voor het eigen belang. Een kind wil graag winnen en kan
niet goed tegen zijn verlies. Iets weggeven is nog erg moeilijk en
wordt vooral gedaan om het contact te versterken. Omdat de 3 jarige kinderen hun emoties en driften
steeds beter begrijpen is het van belang dat kinderen de emoties die zij ervaren ook adequaat kunnen
uiten. We leggen uit aan het kind wat er gebeurt, wat zijn of haar eigen rol is daarin en hoe je, met
respect voor de ander, je doel kan bereiken.
Het kind wordt steeds zelfstandiger. Het kan eenvoudige, steeds terugkerende taken zelfstandig
uitvoeren en wil steeds meer zelf doen: zelf eten, zelf aankleden, zelf tanden poetsen, tafel dekken,
tafel afruimen enz. Daarbij weet een kind dat het steun kan zoeken op de groep. Hij of zij voelt zich
veilig genoeg om op ontdekkingsreis te gaan en te spelen met anderen. Dat is de ontdekking en de
zoektocht. In doen, in mogen doen. Taal is hierbij belangrijk. Het kind gaat in deze tijd meer woorden
begrijpen en gebruikt deze steeds om dingen te benoemen en duidelijk te maken. We horen vaak: “Kan
ik zelf!”. De pedagogisch medewerker biedt positieve en negatieve feedback om het kind te helpen
zichzelf te ontwikkelen.
Peuters hebben een omgeving nodig, waarin zij veilig kunnen oefenen met sociale rollen en sociaal
gedrag. Ze worden gestimuleerd om contacten buiten het gezin te zoeken en worden daarbij geholpen.
Ideaal is als ze buitenshuis de gelegenheid hebben om veilig met andere kinderen te spelen. Contact
met andere volwassenen dan de eigen opvoeders wordt steeds belangrijker. Ook is het nodig dat ze
binnen het gezin taken en verantwoordelijkheden krijgen. Positieve bekrachtiging – belonen van goed
gedrag en prestaties – wordt steeds belangrijker als sturend middel.
Het kind wordt in deze fase emotioneel ook stabieler, de stemming is minder afhankelijk van de
omgeving. De peuter kan wel lekker griezelen bij spookverhalen, verdriet hebben bij een zielige scène
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in een film, maar wordt daardoor niet overspoeld. We bieden, naarmate het kind groter wordt, spellen
aan met water, warm en koud, en behoeden we kinderen niet altijd voor ‘een ongelukje’, zodat het de
kans krijgt te leren wat veilig is en wat niet.
Belangrijk is ook dat het kind 'er graag bij wil horen'. Dat motiveert het om zich aan te passen aan
anderen en aan regels. Het is behulpzaam en vriendelijk. Het kan dat dan ook omdat het inlevend
vermogen toeneemt en het steeds beter in staat is om te luisteren en zich uit te drukken in taal. De
peuter weet dat het moet delen en op haar beurt moet wachten, hoewel dat vaak nog erg moeilijk is.
Kinderen in deze fase hebben behoefte aan een omgeving, die ze veilig en actief kunnen exploreren
en waar ze kunnen spelen met een scala aan dingen en spelletjes. Dingen als potten, pannen,
kookgerei, dozen, enzovoort zijn heel erg leuk. Ze leren daarbij de fysieke eigenschappen kennen; ze
leren problemen op te lossen; ze kunnen ze gebruiken in hun fantasiespelletjes.
Ontwikkelingstaken in de peuterfase
Omgaan met ouder(s)/verzorgers en andere bekenden
• aangeven geknuffeld te willen worden
• troost zoeken
• om bevestiging vragen
• 'waarom' vragen stellen
Omgaan met volwassenen
• een vraag stellen
• gebeurtenissen vertellen
• zichzelf voorstellen
• uitdrukkingen van volwassenen imiteren
• eenvoudige afspraakjes nakomen
• zich aan eenvoudige regels houden
• meedoen met een gesprekje
• naar een verhaaltje luisteren
Omgaan met andere kinderen
• een vraag stellen
• om hulp vragen
• een ander kind helpen
• weten of het een jongen of meisje is
• opkomen voor zichzelf
• onderhandelen; 'na hoeveel keer mag ik?'
• zich aan regels houden
• op je beurt wachten in samenspel
• meedoen met een gesprekje
Fysiek ontdekken van de omgeving
• rennen
• trap op- en aflopen
• scherpe bochten maken tijdens lopen
• over voorwerpen heen stappen tijdens het
lopen
• bal vangen
• op één been staan
• springen met twee benen
• knoop leggen

• op een driewieler rijden
Ontdekken van de leefwereld met behulp van taal
• vragen stellen
• vertellen
• eenvoudige motiveringen begrijpen
• ik en jij gebruiken
• voornaamwoorden als mijn, jou en wij
gebruiken
• eenvoudige emoties (blij, boos, verdrietig
en bang) bij zichzelf en anderen herkennen
en benoemen
Taakgerichtheid
• verschillend speelgoed kiezen
• met hulp iets bedenken wat je (nog meer)
kunt gaan doen
• ongeveer 15 minuten zelfstandig spelen
• kleuren benoemen
• ordenen naar grootte, kleur en vorm
Vergroten van onafhankelijkheid
• zichzelf bijna zonder hulp aankleden
• met hulp of instructie zelf naar het toilet
gaan
• overdag zindelijk zijn
• zonder knoeien eten en drinken
• met hulp of instructie tanden poetsen,
gezicht en handen wassen en afdrogen
• jas los knopen
• uit een beker drinken
• weten dat bepaalde voorwerpen gevaarlijk
zijn
• langere tijd zonder nabijheid van
ouders/verzorgers functioneren

Zoals benoemd blijkt contact met de pedagogisch medewerker nodig, en contact met andere kinderen.
Daardoor kunnen ze sociale vaardigheden leren als samenwerken, behulpzaamheid en delen. We
betrekken de kinderen in gesprekken, zo helpen we bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden.
En om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen laten we ze volop rennen, springen en klimmen.
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DEEL III

PEDAGOGISCH WERKPLAN
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HOOFDSTUK 5. HET BIEDEN VAN VEILIGHEID
Sociaal emotioneel
Kinderen worden positief benaderd, ze worden op hun gedrag aangesproken en niet op hun
persoonlijkheid. We respecteren de keuze van de kinderen, ook al is dit in de ogen van een volwassene
niet altijd de makkelijkste.
Een kind mag zich uiten in blij zijn, huilen, boos zijn of
verdriet hebben. We weten bijvoorbeeld dat een
huilbui erg kan opluchten. Dus letten we er op dat we
niet te snel zijn met het sussen, afleiden met een
spelletje of een koekje.
We zorgen goed en met volle aandacht voor de
kinderen. Toch doen dagelijks minder prettige
ervaringen of gevoelens op; ze kunnen zich pijn doen,
gefrustreerd raken omdat ze iets nog niet kunnen, of
bijvoorbeeld moeite hebben met afscheid nemen. Ook
kinderen hebben daarom behoefte om spanning van
zich af te huilen. Het helpt de kinderen hun spanning
te ontladen.
De ervaring is dat daardoor het contact verbetert en dat kinderen lekkerder in hun vel zitten. We
nemen boosheid van kinderen serieus zonder het kind gelijk zijn zin te geven en zonder dat er dingen
kapot gemaakt worden.
Fysieke veiligheid
Voor de medewerkers van Poko Loko is een uitgebreid protocol veiligheid en gezondheidsbeleid
gemaakt. Kinderen zelf leren we omgaan met kleine risico’s. Op elke groep is er uitdaging, een hogere
glijbaan, ‘om de hoek’ mogen spelen (uit zicht maar niet buiten gehoor) of bijvoorbeeld het zelf mogen
doen van een boodschap, de trap naar beneden om een brood op te halen. Het smeren van brood gaat
met een plastic mes, daarbij wordt uitgelegd dat als je dat in je mond steekt, je later wel eens spijt kan
krijgen als het eens vlijmscherp blijkt te zijn…
Grensoverschrijdend gedrag
Bij Poko Loko lopen de leidinggevende en de directeur dagelijks over de groepen. Er is een open
aanspreekcultuur en we bespreken (zonder de kinderen daarbij) als ons iets opvalt in het gedrag van
elkaar, ouders, stagiaires, overige volwassenen. Wie het betreft wordt aangesproken, met respect en
duidelijk wat er ‘vreemd’ over komt, of wat echt niet kan.
Ook kinderen kunnen onderling grensoverschrijdend gedrag vertonen (slaan, schreeuwen, afpakken,
seksueel getint) Op het niveau van het kind wordt dit besproken en ook worden de ouders daarover
ingelicht en geadviseerd, samen maken we een plan als dat nodig is.

5.1 Versterken
Belonen is belangrijk voor een kind. We zeggen eerder dat een kind goed bezig is of het leuk doet, dan
dat een kind iets fout doet. Als een kind binnen gaat rennen dan zeggen we dat het straks buiten kan
rennen en binnen mag lopen. Wanneer we moeten corrigeren, spreken we het kind aan op het gedrag
en niet op de persoonlijkheid (bijvoorbeeld: je kan het zo doen, en niet: je doet het fout). Een beloning
is plezierig, stimuleert de kinderen en maakt hen zelfverzekerder. Met een positieve reactie op gezellig
spelen, goed eten of drinken, proberen we eventuele onzekerheden te laten verdwijnen. Maar ook
een knuffel, of een aai over de bol geeft kinderen de bevestiging lief en welkom te zijn.
We laten het kind het gevolg zien van een verkeerde handeling. Bijvoorbeeld het verdriet van een
ander kind dat door zijn of haar toedoen het ‘slachtoffer’ is geworden. Zo hopen we dat het kind in
gaat zien waarom het bijvoorbeeld niet mag slaan. Overschrijdt een kind echt een grens dan zetten we
het (jonge) kind even apart, niet op de gang, maar in de groep, bijvoorbeeld aan tafel. Op deze manier
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leren we het kind dat er grenzen zijn. Vervolgens gaan we met hem of haar in gesprek, luisteren
aandachtig en leggen uit hoe het gedrag anders kan. Wat is het doel wat het kind wil bereiken? En hoe
pakken we dat dan slim aan?
Hoe ouder het kind, hoe meer overleg er mogelijk is. We vragen aan kinderen om het onderling goed
te maken en helpen daarbij.

5.2 Dagritme
Een dag bij Poko Loko is voor de baby’s
afhankelijk van het dagritme thuis. De
pedagogisch medewerkers willen
graag weten hoe het kind het thuis
gewend is, zodat zij dat op het
kindercentrum kunnen voortzetten.
Veranderingen thuis vinden zij dan
ook erg belangrijk om te weten, zodat
zij hierop in kunnen spelen.
Voor de oudere kinderen vanaf
ongeveer 15 maanden (zij slapen gemiddeld één keer op een dag) ziet de dag er als volgt uit: Om 9.30
uur wordt fruit gegeten, om 11.30 uur is de lunch met boterhammen en om ongeveer 15.00 uur wordt
een cracker of koekje gegeten. De kinderen krijgen sap te drinken, thee, (soja)melk of karnemelk. De
kinderen mogen na de eerste boterham zelf kiezen of ze hartig of zoet op hun broodje willen. Wij willen
graag dat de kinderen zelf leren een keuze te maken. De kinderen blijven in principe aan tafel zitten
tot iedereen klaar is. Voor sommige kleintjes is dit nog erg moeilijk. Die mogen eerder van tafel. Voor
en na het eten zingen we vaak met de kinderen of lezen samen een boekje en mogen ze nog even
spelen.
Daarna gaan de kinderen slapen. De grotere kinderen die niet meer slapen gaan even een rustige
activiteit doen op de groep of worden voorgelezen.
Tussen de eet- en slaap-momenten door spelen we veel buiten in onze ruime tuin of op de speelplaats.
Binnen kunnen de kinderen aan tafel spelen of in speelhoeken zoals de keukenhoek, de leeshoek, de
klauterhoek (klimhuis, glijbaan) en in bouwhoeken.
De pedagogisch medewerkers spelen regelmatig met de kinderen mee. Vaak helpt dat de kinderen
goed in hun spel te laten komen en te verdiepen. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer we ze
stimuleren langer met een zelfde activiteit bezig te zijn.
Op de 2 en 3 jarigen groep zijn de kinderen toe aan meer uitdaging. De pedagogisch medewerkers
werken vanuit het VVE (vroegschoolse educatie) programma Peuterplein. Als een kind bijvoorbeeld
zegt: “Daar is de bus”, vraagt de pedagogisch medewerker: “Hoeveel wielen heeft de bus? Welke kleur
heeft deze? Wat voor letters staan erop?” Zo groeien de kinderen spelenderwijs op tot schoolrijpe
kinderen.

5.3 Samen eten en drinken
Het eten en drinken is een gezellige gebeurtenis. Behalve dat de kinderen hun natje en droogje krijgen,
is het ook een belangrijk groepsproces. De kinderen en de pedagogisch medewerkers zitten bij elkaar
aan tafel en dat geeft de kinderen de gelegenheid met elkaar te kletsen, naar elkaar te kijken, zich met
elkaar te bemoeien en elkaar te leren kennen. Kortom, een hoop sociale contacten en competenties
aan tafel.
Tijdens de maaltijden proberen we de moeilijke eters en drinkers te stimuleren, maar we dwingen hen
zeker niet. Een strijd over het eten is iets dat we willen voorkomen. Als de sfeer aan tafel gezellig is,
stimuleert dit de kinderen om wel iets te eten of te drinken. Jonge kinderen mogen met hun handen
eten. Er staat bestek op tafel, zodat ze zelf de keuze kunnen maken.
Als ouders aangeven dat een kind bijvoorbeeld geen varkensvlees mag om geloofsovertuiging, of geen
melk vanwege een allergie, dan volgen we dit uiteraard. De babyvoeding (borstvoeding of poedermelk)
wordt vanuit huis meegegeven. Elke dag eten vers fruit en vers brood wat bij Poko Loko bezorgd wordt.
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5.4 Wennen op de groep
Als kinderen voor het eerst komen, maakt één van de pedagogisch medewerker met jou afspraken
over het wennen van jouw kind. Wennen vinden we belangrijk, omdat het goed is voor het kind, voor
jou en voor de pedagogisch medewerkers. We zijn dan in de gelegenheid om elkaar te leren kennen.
Wennen doen we twee keer, tenzij vaker nodig is. Tijdens het eerste wendagdeel vindt een gesprek
plaats waarin de ouders hun wensen en behoeftes kenbaar kunnen maken. De pedagogisch
medewerker vertelt over de dagelijkse gang van zaken op de groep. Het tweede wendagdeel is het
kind een aantal uren zonder de ouders op de opvang.

5.5 Overgang volgende groep
De overplaatsing naar een volgende groep wordt bepaald door de leeftijdsopbouw van de aanwezige
kinderen. De kinderen moeten in hun ontwikkeling toe zijn aan deze volgende stap. Samen met de
pedagogisch medewerkers bepaalt de leidinggevende wanneer een kind eraan toe is om over te gaan.
De pedagogisch medewerkers informeren de ouders over de datum van overgang en maken een
wenschema. Bij de overgang naar de nieuwe groep vindt ook een gesprek plaats met de ouders.

5.6 Verbinding met thuis
Afscheid nemen
Het eerste ritueel op een dag is het afscheid nemen. Wij vragen je duidelijk naar jouw kind te zijn. Zo
moet het weten dat je vertrekt en dan zwaaien we, al dan niet bij het raam van de groep. Sommige
kinderen vinden dat in bepaalde fases van hun leven moeilijk. Zij moeten dan huilen als hun ouder weg
gaat en dat is normaal. We begrijpen dat het lastig is om je kind verdrietig te zien. Toch is het beter
dat een kind weet dat je vertrekt, dan dat je snel weggaat als het kind even speelt en je niet ziet
vertrekken. Het kind is je dan later ‘kwijt’. Dat maakt onzeker. En meestal is een kind snel te troosten.
Twijfel je of het kind zich prettig voelt omdat je het huilend achterliet, dan kan je bellen. Als we zien
dat jouw kind na een wenperiode van ongeveer twee weken grote moeite heeft met omschakelen en
zich niet laat troosten, dan gaan we met jou in gesprek om tot een oplossing te komen. Bij het ophalen
maken we tijd voor een overdracht moment.
Bakje - postvak
Elk kind heeft een eigen bakje waarin wat persoonlijke spullen liggen, en deze wordt ook gebruikt als
postvak! Wij vragen je om ervoor te zorgen dat hierin reservekleding zit. We spelen veel buiten, met
zand en water, ook als het minder mooi weer is. Jouw kind wil daarna graag lekker droge kleren aan.
Kinderen vinden het vaak leuk om eigen speelgoed mee te nemen, dat mag. Er is wel een risico dat het
kapot gaat of kwijtraakt, soms kunnen we dit niet voorkomen. Dit risico is voor jou als ouder. We
proberen ervoor te zorgen dat het speelgoed later op de dag in het bakje van je kind ligt.
Veel kinderen hebben een speen of favoriete knuffel waarmee ze graag slapen. Geef deze dan mee.
Trakteren
Als een kind jarig is of een broertje of zusje heeft gekregen, mag het trakteren. We willen iedereen er
echter op wijzen dat het niet al te groot of veel hoeft te zijn. De kinderen krijgen voldoende te eten en
een kleine traktatie is voldoende. Soms nemen ouders ook cadeautjes mee. We vinden dat een
cadeautje niet echt nodig is bij een verjaardag en dat het ook niet voor ieder kind van de groep hoeft.
Er is een traktatie-map te leen, waarin ideeën staan voor gezonde traktaties.
Feesten
Feesten vieren we graag met de kinderen op de groep: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en
Carnaval. Rond deze dagen worden extra activiteiten georganiseerd en soms wordt wat lekkers
gegeten. Ook staan we open voor religieuze feestdagen uit andere culturen, zoals het Suikerfeest. Als
dit speelt bij een kind op de groep besteden we daar aandacht aan.
Rond de eerste lentedag vieren we (volgens traditie) op een donderdagnamiddag ons lenteborrelfeest,
met lekkere hapjes en drankjes, die alle ouders en medewerkers van Poko Loko zelf meenemen. Alle
ouders en kinderen zijn dan welkom!
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HOOFDSTUK 6. UITDAGING EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
Bij de activiteiten die geboden worden, wordt vooral rekening gehouden met de vrijheid van keuze
van de kinderen. Er zijn geen verplichtingen, alleen mogelijkheden. Dit uit zich in de keuze van
spelmateriaal, het wel of niet meedoen aan een georganiseerde activiteit, maar ook op het gebied van
eten en drinken en het mogen hebben van een eigen ritme.
Bij de keuze voor de activiteiten en het spelmateriaal wordt rekening gehouden met de verschillende
ontwikkelingsniveaus van de kinderen en de mate van uitdaging. Er wordt regelmatig nieuw en ander
spel- en creatief materiaal aangeschaft. Het speelgoed op de groepen wordt onderling gewisseld.

6.1 Praten met kinderen
De pedagogisch medewerkers praten met de kinderen op kindhoogte en houden tijdens de
communicatie oogcontact met hen. We benoemen veel en leggen uit wat er gebeurt. Er is ruimte voor
elk kind om te zijn wie hij of zij is, we luisteren aandachtig. Er wordt veel voorgelezen en gezongen.
We gaan bewust om met de communicatie in verschillende situaties. Kinderen verdienen respect en
leren door de omgang van de pedagogisch medewerkers hoe zij zelf kunnen communiceren met
anderen.

6.2 Beweging en motoriek
Er wordt veel aandacht besteed aan beweging en de motorische ontwikkeling. Als het weer het toelaat
gaan de kinderen elke dag naar buiten. Er is buitenmateriaal in verschillende soorten en maten. Ook
in de gymzaal kunnen ze regelmatig naar hartenlust bezig met
sport en spel.
De ontwikkeling wordt wel gestimuleerd en uitgedaagd, maar
niet gestuurd. Het ontwikkelingstempo van het individuele
kind wordt gerespecteerd. Grenzen worden, zolang de
veiligheid van het kind niet in gevaar komt, door het kind zelf
bepaald. Een kind zal niet snel iets doen waar het nog niet aan
toe is. We zijn terughoudend met kreten zoals “pas op”, of
“mag niet”, maar we laten het kind de ervaring opdoen. Op
deze manier leert het kind omgaan met grenzen en leert het
“gevaar” kennen.

6.3 Vrij spel
Bij het vrij spelen kunnen kinderen kiezen met wat, met wie,
of waar ze willen spelen. Als de kinderen op de gang of bij een
andere groep willen spelen, wordt hen geleerd dit eerst te
vragen en/of te overleggen, zodat de pedagogisch
medewerkers weten waar de kinderen zijn. Aanschuiven bij
een activiteit of mee naar buiten met je broertje, zusje of
vriendje van de andere groep kan ook. De pedagogisch
medewerkers zijn ‘op afstand’ aanwezig en helpen of sturen
waar nodig, of spelen mee om het fantasiespel te stimuleren.
Vooral bij de jongere kinderen is dit nodig om hen het spelen
te leren.
In de groepen hebben de kinderen hun eigen fantasiespel.
We hebben een uitgebreide verkleedkast, een poppenhoek, een keukentje enzovoort. Van de meeste
activiteiten die wij met de kinderen doen worden foto’s gemaakt die op onze website tentoongesteld
worden.
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6.4 Zelfstandigheid
Het speelgoed is zichtbaar voor de kinderen. Ze kunnen de meeste dingen zelf pakken, of zo nodig
aanwijzen. Door het speelgoed herkenbaar voor de kinderen op te bergen kunnen kinderen een eigen
keuze maken.
Bij elk gebouw is een grote afgesloten speelplaats, waar de kinderen vrij kunnen rennen, fietsen,
(voet)ballen, klimmen en wroeten in het zand. In de zomer kunnen we picknicken op het gras of aan
de picknicktafel. We streven ernaar om elke dag met de kinderen naar buiten te gaan, ook als het weer
niet al te best is.

6.5 Thematisch werken
Regelmatig wordt het centrum aangepast aan het seizoen, of een gebeurtenis (de thema’s volgens
Peuterplein). De ramen worden beschilderd, op de thematafel in de gang worden allerlei attributen
geplaatst, er verschijnen kunstwerken van de kinderen in de gang en op de groepen. Ook liedjes,
verhaaltjes, spelletjes en dansjes worden gezocht bij het onderwerp.

6.6 Er op uit
In de vakantieweken gaan we regelmatig op stap. Poko Loko beschikt over auto’s waarin acht
kinderen tegelijk veilig vervoerd kunnen worden.
Soms gaan we kijken bij een boer in de stal of lekker spelen aan het strand. Een bezoek aan de
kinderboerderij geeft de mogelijkheid de
dieren in het echt te bekijken en te voelen.
We begeleiden kinderen bijvoorbeeld naar
muziekles als dit mogelijk is.
Typerend voor onze vrolijke sfeer en als klap
op de vuurpijl is het jaarlijks terug komende
kamp in de meivakantie.
Kinderen vanaf 3 jaar en ouder (als ouder(s)
het goed vinden en het kind eraan toe is)
verblijven drie dagen en twee nachten met de
pedagogisch medewerkers in een kampeerboerderij.
Groot feest voor hen en voor ons in het
voorjaar!
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HOOFDSTUK 7. HET EIGEN MAKEN VAN WAARDEN, NORMEN EN CULTUUR
Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in het uitdragen van waarden en normen. Op
Poko Loko vinden we het erg belangrijk dat kinderen, (nieuwe) ouders en pedagogisch medewerkers
zich welkom voelen. Wij nemen altijd het initiatief tot contact. We hebben respect voor ieders cultuur
en laten daarbij iedereen in hun waarde.
Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen handelt
vanuit een goede bedoeling en zullen daarom niet
snel beoordelen of veroordelen. Een goed en open
gesprek met ouders levert vaak meer inzicht op
waarna we op een positieve manier verder kunnen.
Onderling, maar ook met ouders, praten we
onduidelijkheden uit zodat er geen misverstanden of
irritaties blijven hangen.

7.1 Respect en aandacht
We hebben oprechte aandacht voor elkaar, de
ouders en de kinderen. We hebben veel tweede,
derde en soms vierde kinderen, waardoor de band
onderling alleen maar groter wordt. Tijdens de
lenteborrel en ouderavonden, maar ook vanuit de
oudercommissie en bij ouders die meerijden naar de
kampeerboerderij elke voorjaarsvakantie is de
betrokkenheid van ieder volop te merken.

7.2 Grenzen stellen
Naar de kinderen toe hebben we duidelijke grenzen.
Je mag ruzie maken maar elkaar pijn doen, bijten,
schoppen, spugen, slaan, schelden of agressief
gedrag worden niet getolereerd.
Als een kind onacceptabel gedrag laat zien dan zijn er verschillende mogelijkheden om te handelen.
Voorbeelden zijn het aanspreken op ongewenst gedrag, het kind waarschuwen, het gedrag negeren,
het kind afleiden en het kind even uit de situatie halen. Bij oudere kinderen wordt de situatie
doorgesproken en ander gedrag gevraagd.

7.3 Diversiteit
Poko Loko wordt bezocht door kinderen uit diverse lagen van de bevolking. Wij proberen de wensen
van ouders in het kader van hun achtergrond zo veel mogelijk te respecteren en als het mogelijk is ook
uit te voeren. Sommige kinderen mogen bepaalde dingen niet eten, of niet aan feesten meedoen. Daar
houden we rekening mee en we zoeken naar aanpassingen en oplossingen.
Onze pedagogisch medewerkers hebben verschillende achtergronden, variëren in leeftijd en we
streven ernaar ook mannen als opvoeders te hebben.
We leggen geen nadruk op de verschillen. Iedereen wordt gelijk behandeld en de kinderen accepteren
ieder kind om zich heen. Om samen met andere culturen op te groeien en om elkaars gewoontes te
accepteren en te respecteren leren de kinderen sociaal met elkaar om te gaan.
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HOOFDSTUK 8. SAMEN MET OUDERS
8.1 Kennismaking
Ongeveer 6 weken voor dat een kind op de groep komt, nemen we contact op met de ouder(s) om
afspraken te maken. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de basis gelegd voor de contacten
tussen de ouders, de leidinggevende en de pedagogisch medewerkers. In dit gesprek, ongeveer twee
weken voor de definitieve plaatsing, komen allerlei zaken aan de orde wat betreft het KDV en het kind.
In overleg met de pedagogisch medewerkers wordt een wenschema afgesproken. Dit kan, als de
groepsgrootte het toelaat, al beginnen voor de datum van plaatsing.

8.2 Contact en informatie
Het kind ontwikkelt zich, verandert en krijgt andere
gewoontes en behoeftes. Het is van groot belang dat er
frequent contact is tussen de ouders en de pedagogisch
medewerkers. Het dagelijkse haal- en brengcontact is
dan ook erg belangrijk. Er is gelegenheid om informatie
uit te wisselen, twijfels uit te spreken, vragen te stellen,
maar ook om te horen wat het kind die dag allemaal
beleefd heeft.

8.3. Structureel volgen kinderontwikkeling
De ontwikkeling van elk kind staat centraal. We volgen
de ontwikkeling van jouw kind waarvoor we
invulformulieren gebruiken, we bespreken dit tijdens
de individuele ouderavonden. Soms is er aanleiding om
een onderzoek te doen, bestaande uit een observatie en/of een aantal gerichte ontwikkelingstesten.
Toestemming hiervoor wordt aan de ouders gevraagd. Het onderzoek en de stappen die we (willen)
ondernemen worden met betreffende ouders besproken.
Dit onderwerp wordt ook uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3.2.1.
Naar behoefte van de ouders is er aan het einde van het kinderdagverblijf een evaluatie en een
afsluiting van de “oude” groep en eventueel een kennismaking met de pedagogisch medewerkers van
de BSO. Alle vragen over hoe het straks zal gaan en de nieuwe “gewoontes” komen in dit gesprek aan
de orde. Hierbij willen we ook graag de mening van ouders over de gang van zaken op Poko Loko horen
en bespreken.

8.4. Gesprekken
Bij alle gesprekken, met uitzondering van het kennismakingsgesprek, is in principe alleen de
pedagogisch medewerker aanwezig. Als er vanuit de ouders en/of Poko Loko behoefte aan is, wordt
de leidinggevende of de directeur erbij betrokken. Naast de geplande gesprekken blijft er natuurlijk
altijd de mogelijkheid om tussendoor met de pedagogisch medewerkers een gesprek te voeren. Dit
verzoek kan zowel van de ouders als van ons komen.

8.5 Ouderavonden
Minimaal één keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Die avond kan voor alle ouders
zijn of voor de ouders van één bepaalde groep. Onderwerpen voor deze avond kunnen zeer
uiteenlopend zijn. Een thema op pedagogisch gebied, een knutselavond of een
voorlichtingsbijeenkomst door derden behoren allemaal tot de mogelijkheden.

8.6 Lentefeest
Rond de eerste lentedag vieren we (volgens traditie) op een vrijdagnamiddag ons lenteborrelfeest,
met lekkere hapjes en drankjes, die alle ouders en medewerkers van Poko Loko zelf meenemen. Alle
ouders en kinderen zijn dan welkom!
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8.7 Oudercommissie
De oudercommissie van Kindercentrum Poko Loko bestaat uit ouders uit de verschillende groepen.
Minimaal vier keer per jaar komt de oudercommissie bijeen om punten te bespreken die zowel door
de ouders als door het team ingebracht kunnen worden. De vragen, problemen, suggesties die worden
besproken, betreffen zaken die heel Poko Loko aangaan. De directeur en/of de leidinggevende nemen
ook deel aan de vergaderingen.
De leden van de oudercommissie worden geïnformeerd hebben adviesrecht over zaken die spelen
binnen Poko Loko en worden betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Ook kunnen zij een
bijdrage leveren aan de nieuwsbrief en ideeën en meningen die onder ouders leven onder de aandacht
brengen.
De oudercommissie heeft tot doel:
• de belangen van kinderen en de ouders van de locatie waar de oudercommissie aan verbonden
is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen
• te adviseren over de kwaliteit
• het behartigen van belangen van ouders van de locatie bij de directie
Poko Loko stelt de oudercommissie in de gelegenheid advies uit te brengen over zaken als het
algemene beleid, het algemeen pedagogisch beleidsplan, prijswijzigingen en de klachtenprocedure.

8.8 Ouderapp, memo, Facebook en website
Wij hebben een eigen ouderapp. Hier kan de ouder doormiddel van inloggen op de app de
gebeurtenissen van de dag bijhouden. We schrijven wat er dagelijks gebeurt en plaatsen foto’s, alleen
voor desbetreffende ouder ter inzage. Voor de kleinsten houden wie hier ook het slapen en de voeding
bij.
Ieder jaar verspreiden we een papieren memo, voor op een prikbord thuis, met algemene en actuele
gegevens over de groep van jouw kind.
Voor algemene informatie kan de ouder kijken op de website www.poko-loko.nl. Op de site van Poko
Loko kan er kennis gemaakt worden met de oudercommissie en daar is het pedagogisch werkplan te
vinden.
Volg ons ook op Facebook, daar staan de meest actuele activiteiten met leuke foto’s:
www.facebook.com/KindercentrumPokoLoko

8.9 Interactie
Poko Loko is een particuliere organisatie met een maatschappelijke inslag. Kwaliteit staat bij ons hoog
in het vaandel. Poko Loko biedt niet alleen opvang. Maar gaat uit van wat een kind (in het algemeen
en specifiek in de gemeente Midden-Groningen) nodig heeft om zich te ontwikkelen. Dit is de kern van
onze visie over het opvoeden van kinderen.
Wij staan open voor advies en communicatie over en weer. Je kunt altijd een afspraak maken via
info@poko-loko.nl met een van onze medewerkers.

VROLIJK, VRIENDELIJK EN BETROUWBAAR
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4 ogen, oren en transparantie
bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam
bij Poko Loko

Kindercentrum Poko Loko:
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
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Inleiding
Kindercentrum Poko Loko vindt het uitermate belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en
vertrouwde omgeving worden opgevangen. Dit document gaat over hoe Kindercentrum Poko Loko
het zogenaamde 4 ogen en oren principe toepast in het beleid.
We brengen dit op verschillende manieren in de praktijk.

Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot.
• Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogische medewerkers op de groep. Er
zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de
dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook
(veel) ouders aanwezig;
• Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen
zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets
te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen;
• De leidinggevende en directeur komen regelmatig binnen in de groepsruimten.
Ook de indeling van de locaties speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie.
• De groepen grenzen aan elkaar en zijn "open". Er zijn veel ramen. Men loopt en kijkt
makkelijk bij elkaar binnen;
• We hebben een "open deuren beleid". De deuren tussen de groepen staan geregeld open;
• Er is daar waar mogelijk een doorzichtige deur tussen groepsruimten en verschoonruimten of
de deur blijft open staan tijdens het verschonen van kinderen.
Er is een bijlage toegevoegd die specifiek uitleg geeft over het herkennen van signalen die kunnen
duiden op kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht. Deze bijlage is onderdeel van
Handleiding behorend bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Kindercentrum
Poko Loko.
We zorgen met elkaar voor een open aanspreekcultuur;
Als het onderbuik gevoel zegt dat er iets niet klopt, dan zeggen we dat tegen elkaar.
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1. Vier ogen, oren en transparantie
De commissie Gunning heeft een rapport met aanbevelingen geschreven voor de kinderopvang. “Het
vier ogen principe: Zorg ervoor dat niemand met een kind alleen kan zijn, dat er altijd iemand anders
in de buurt is”. Een vier ogen principe verkleint niet alleen het risico ten aanzien van seksueel
misbruik, maar ook het risico ten aanzien van kindermishandeling in brede zin, en er sneller en
effectiever kan worden ingegrepen als een kind (of een pedagogisch werker) iets overkomt.
Bij de kinderdagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal
feitelijk aanwezige kinderen ten minste:
a. één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
c. één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Het is niet mogelijk om op elk moment van de dag twee personen naast elkaar te laten werken in
dezelfde ruimte. Binnen Poko Loko is de overtuiging dat een open aanspreekcultuur, het onverwacht
bij elkander langs komen en een bewust beleid het risico voor seksueel misbruik optimaal verlaagt.
Hoe geven wij het vier ogen principe vorm?
• Boventallige inzet, als extra paar ogen, van pedagogisch medewerkers in opleiding.
Wij zetten hen ook in bij begin en einde van de dag.
• Onze gebouwen zijn transparant en gebouwd vanuit een ‘open’ visie: de ruimtes zijn makkelijk
benaderbaar, medewerkers lopen makkelijk binnen, de sanitaire groepen worden door twee
groepen gebruikt.
• Jaarlijks inventariseren wij per vestiging de momenten dat medewerkers alleen op de groep
staan. Wij schatten het risico in en ondernemen zo nodig actie. Deze inventarisatie is onderdeel
van onze jaarlijkse risico inventarisatie.
• Wij werken in een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde
gedragingen binnen het werk aan te spreken zo laag mogelijk is.
• Het volgende wordt regulier besproken tijdens teamoverleg:
o Het belang van het nakomen van gemaakte afspraken
o Het belang van elkaar aanspreken als er een niet pluis gevoel is ontstaan
o Het belang van fouten mogen maken, van fouten willen leren.

2. Drie-uurregeling
Per dag mag drie uur worden afgeweken van de vereiste BKR. Dat betekent dat er dan (tot maximaal
de helft) minder beroepskrachten op de groep zijn dan gedurende de rest van de dag.
Bij Poko Loko doen we dat alleen wanneer we weten dat er in de praktijk minder kinderen zullen zijn
dan ‘op papier’ staat: tijdens de inloop in de ochtend van 7:30 tot 8:30 uur en tijdens de in- en uitloop
van 12:15 tot 14:15 uur.
Als blijkt dat er op deze tijd toch meer kinderen komen (dat verschilt per periode wel eens) dan laten
de pedagogisch medewerkers het weten en wordt het rooster tijdelijk aangepast, zodat jij en je kind
niet structureel aandacht te weinig zullen krijgen. Als de kinderen na de lunch op bed liggen nemen de
medewerkers pauze. Dan zijn ze bereikbaar indien noodzakelijk. Zo niet, dan is er iemand op kantoor
of van de facilitaire dienst beschikbaar in geval van nood.
Ook op dagen dat er op één of meerdere groepen een onderbezetting van kindplaatsen is, zullen
geregeld groepen samengevoegd worden (zie hoofdstuk 25 van het pedagogisch beleidsplan. Deze
samenvoegingen kunnen alleen plaats vinden wanneer het maximum aantal kinderen voor die groep
niet wordt overschreden en de opvang op verantwoorde wijze kan plaats vinden. Oftewel, het
welbevinden en de veiligheid van de kinderen mag niet in het gedrang komen.
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Vier ogen, oren en transparantie gedurende de dag
Transparantie
Poko Loko heeft over het algemeen ruime locaties met veel glas. Het is een opdracht om al het glas
transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen. Er zijn tussendeuren
die open staan.
Personeelsbezetting
Er zijn leidinggevenden die onverwacht en vaak de groep oplopen. De inzet van stagiaires vergroot
deze aanwezigheid van ogen en oren.
Specifieke situaties
Gedurende een dag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, wat betreft de bezetting
door kinderen en de bezetting van medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het
kan voorkomen dat een medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan.
❖ Halve groepen met één pedagogisch medewerker
Een halve groep bestaat uit één pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de
beroepskracht-kind ratio of minder:
a. maximaal vijf baby’s in een babygroep
b. maximaal zeven peuters in een peutergroep
• Bij meerdere halve groepen worden deze indien mogelijk samengevoegd zodat er twee
pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig zijn.
• Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van een stagiaire.
• Bij een halve groep is de deur met buurgroep de gehele dag geopend, daarnaast wordt er
onverwacht binnengelopen bij de halve groep door collega’s of leidinggevende, en
natuurlijk in de ochtend en avondspits door de ouders.
• Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden.
❖ Breng en haal momenten tijdens de 3 uurregeling
Maximaal drie uur per dag is bij wet geregeld. Daar gaan we zorgvuldig mee om, zie hoofdstuk 2.
Aan het einde van de dag is vaak een schoonmaakster in het pand maar niet structureel, en van te
voren onbekend bij de pedagogisch medewerker hoe laat en wanneer deze komt (de facilitaire dienst
mag haar werktijd zelf bepalen en sporadisch wordt zij door de directeur verzocht plots de groep op
te gaan). Stagiaires worden zoveel mogelijk op dit tijdstip ingezet.
Tijdens deze drukke ‘verkeersuren’ is er dus een voortdurende inloop door ouders, de facilitaire
dienst of een stagiaire. Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties verkleint het risico
dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.
❖ De vroege middag
Slaapruimte
De slaapruimte van de baby- dreumes en peutergroepen is in Poko Loko altijd aangrenzend aan de
groep, als een pedagogisch medewerker de slaapruimte ingaat blijft de deur open.
Wanneer een pedagogisch medewerker alleen in de slaapruimte verblijft met kinderen hebben we
maatregelen als: de deur blijft op een kier staan, onregelmatig en onverwacht kijkt iemand door het
raampje, er wordt tijdelijk een babyfoon gebruik. Deze maatregelen worden per situatie en op maat
ingezet.
Opblijfgroep
Kinderen die geen middagdutje meer doen worden gezamenlijk opgevangen op een centrale en
zichtbare plek van de locatie waar ogen, oren en onverwacht binnenlopen het risico verkleint, er is in
principe één pedagogisch medewerker aanwezig (vanwege pauzetijd). Als de pedagogisch werker het
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moment juist wil gebruiken om een kind exclusief positieve aandacht te geven, dan geeft hij/zij dit
aan en gaat binnen zichtveld of gehoorafstand met het kind spelen.
❖ Kortdurend alleen op de groep
Even alleen op de groep wordt opgelost door de tussendeur of – raam naar de buurgroep open te
zetten, en de collega’s melden elkaar dat de ander even weg is. Er is onverwacht, maar vaak, (inloop)
contact tussen de begane grond en de verdieping (groep Blauw). Van uit het kantoor horen en zien
de leidinggevenden gedurende de hele dag de kinderen en medewerkers van groep Blauw.
Momenten waarvoor deze afspraken gelden zijn bijvoorbeeld: toiletbezoek, even naar de hal, bedjes
opmaken, voorraad halen uit de keuken.
❖ Toezicht bij buiten spelen
Wanneer een pedagogisch medewerker alleen buiten is met de kinderen, is er vanuit vier groepen en
het kantoor zicht op de tuin. De speelplaats van de peutergroep grenst aan een openbare ruimte
waar gedurende de hele dag mensen en kinderen langs lopen (of fietsen). Ook hier komt de
leidinggevende vaak, op onverwachte tijden, aanzetten.
❖ Uitstapjes
Tijdens uitstapjes gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker en een
volwassene) minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. Als een pedagogisch
medewerker alleen met een groepje kinderen op pad gaat, dan is dit een vaste pedagogisch
medewerker van kindercentrum Poko Loko en dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale
controle aanwezig is van andere mensen.
❖ Uitzonderingen en speciale gevallen
In afwijkende situaties worden oplossingen beschreven in ons protocol ‘Gezondheid en veiligheid’.

3. Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling gepleegd door een
beroepskracht
Wanneer een beroepskracht vermoedens heeft van kindermishandeling gepleegd door een andere
beroepskracht is het raadzaam dit zo snel mogelijk te onderzoeken en te bespreken met de
leidinggevende.
Deze bijlage bestaat uit 2 delen:
1. Ongewenste omgangsvormen
2. Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht
Ongewenste omgangsvormen en deze signalen kunnen ook duiden op ander gedrag. Het is belangrijk
om altijd onze signalenlijsten te raadplegen om tot heldere onderbouwing te komen.
1.
Ongewenste omgangsvormen
Een beroepskracht kan een ‘het is niet-pluis’-gevoel hebben over het gedrag van een andere collega.
Deze zullen vaak te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen
komen tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag. Dit gedrag kan zowel opzettelijk als
onopzettelijk zijn, maar degene die hiermee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en
onaangenaam.
Onder ongewenste omgangsvormen worden handelingen verstaan van alle vormen van agressie,
discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en treiteren en ook combinaties van dit gedrag en andere
vormen van ongewenst gedrag die in het verlengde liggen of overeen komen met het hieronder
beschreven gedrag.
Agressie en geweld
Er wordt gesproken van agressie en geweld als het kind psychisch en/of fysiek, verbaal of nonverbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
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Er zijn vier vormen van agressie en geweld:
1. Verbaal:
schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen
2. Non-verbaal: tegen iemand aandrukken, vasthouden, expres naar je toetrekken
3. Psychisch:
lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren
4. Fysiek:
schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen en klemzetten
Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om
seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Voorbeelden van deze intimidatie:
❖ Aanspreekvormen: bijvoorbeeld Alexia verbasteren tot Asexia;
❖ Kinderen aanspreken met "Hé stoot!";
❖ Seksuele dubbelzinnigheden of seksueel getinte grappen maken;
❖ Uitnodigen tot seksueel contact;
❖ Stoere verhalen over seksuele prestaties vertellen;
❖ Seksueel getinte opmerkingen maken over iemands uiterlijk.
Voorbeelden van fysieke seksuele intimidatie:
❖ Handtastelijkheden;
❖ Dwingen tot zoenen, knuffelen, strelen, geslachtsgemeenschap;
❖ Geslachtsdelen (laten) strelen of betasten boven of onder de kleding;
❖ Uitkleden.
Voorbeelden van non-verbale seksuele intimidatie:
❖ Staren, gluren, lonken, iemand met de ogen uitkleden;
❖ Seksueel getinte cadeautjes geven;
❖ Confrontatie met kinderporno;
❖ Het kind (deels) ontbloot filmen of fotograferen;
❖ Het maken van obscene gebaren;
❖ Iemand seksueel geladen afbeeldingen, brieven geven of sturen.
Discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, elke uitsluiting,
beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de
uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens op het werk teniet wordt gedaan of
aangetast alsmede iedere uiting in woord, gebaar of geschrift. Hierbij is sprake van ontoelaatbare
opvattingen over achterstelling van mensen, doelbewuste belediging of van grievend handelen
jegens anderen op grond van diens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
seksuele geaardheid of op enige andere grond.
Pesten en treiteren
Onder pesten en treiteren wordt verstaan gedragingen waarbij sprake is van stelselmatig, gedurende
een langere periode, psychisch of fysiek vernederen, kwetsen of anderszins lastigvallen van iemand.

4. Signalen met betrekking tot seksueel misbruik door een beroepskracht
Sterke afhankelijkheid van een kind ten opzichte van een beroepskracht;
Beroepskracht creëert een soort isolement rond het kind (bijvoorbeeld apart nemen zonder dat daar
een duidelijke aanleiding voor is of dat daar verslag van volgt);
❖ Veelvuldige seksistische uitingen;
❖ Gespannen sfeer in de voorziening;
❖ Kind is bang, gespannen, wanneer specifieke beroepskracht dienst heeft of telkens wanneer
het met de specifieke beroepskracht te maken heeft;
❖ Extreem concurreren met kinderen/collega’s om de aandacht van de verdachte
beroepskracht.
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