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1 Inleiding   

Voor je ligt het pedagogisch beleidsplan van Kinderdagverblijf RATJETOE. Dit plan is 
opgesteld door Kinderdagverblijf RATJETOE en wordt jaarlijks nagelopen en indien 
nodig bijgesteld. Het pedagogisch beleidsplan geeft richting en houvast aan onze 
dagelijkse benadering en begeleiding van de kinderen. Daarnaast vinden wij het erg 
belangrijk dat ouders zicht hebben op de normen en waarden van Kinderdagverblijf 
RATJETOE. De houder van kinderdagverblijf RATJETOE draagt er zorg voor dat in 
de opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  
Kinderdagverblijf RATJETOE biedt dagopvang en naschoolse opvang aan kinderen 
van 0 tot 13 jaar. We hebben hier één verticale combigroep met 16 kindplaatsen. Dit 
betreft een combigroep met 8 kindplaatsen voor het KDV en 8 kindplaatsen voor de 
BSO. De groep is zodanig ingericht dat kinderen van verschillende leeftijdsgroepen 
zich optimaal in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Omdat wij graag een 
huiselijke sfeer creëren hebben wij er bewust voor gekozen alle leeftijden in één 
groep te plaatsen. Ouders kiezen hier bewust voor en wij zien dit als een 
meerwaarde. Iedereen wordt bij RATJETOE gelijk behandeld, de allerkleinsten en de 
oudere kinderen spelen met en leren van elkaar. Doordat wij kleinschalig zijn en 
kijken naar het kind is er voldoende ruimte om ons aan te passen aan de 
verschillende interesses en ontwikkelingsfases van de kinderen.  
 
Kinderdagverblijf RATJETOE heeft één vestiging naast een woonboerderij te 
Wolsum, centraal gelegen tussen Bolsward en Sneek in de buurt van Nijland en 
Blauwhuis. Op onze locatie beschikken wij o.a. over een buitenspeelplaats en de 
mogelijkheid om onder begeleiding te helpen bij het verzorgen van de dieren.  
In het pedagogisch beleidsplan wordt gesproken over de ouders. Wij verstaan 
hieronder de vaste verzorgers van de kinderen. 
 
Wij hopen je door middel van dit pedagogisch beleidsplan voldoende te informeren. 
Uiteraard ben je om een goede indruk te krijgen van ons kinderdagverblijf van harte 
welkom op onze locatie.  
 
In verband met de corona maatregelen is aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
een extra hoofdstuk toegevoegd met voorschriften en maatregelen. Hierbij hanteren 
wij de richtlijnen van het RIVM.  
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2 Uitgangspunten  

2.1 Uitgangspunten van kinderdagverblijf RATJETOE  

Ons uitgangspunt is dat de kinderen die bij ons worden opgevangen het leuk en 
gezellig hebben, dat ze zich veilig en geaccepteerd voelen en dat ze graag naar 
Kinderdagverblijf RATJETOE toekomen. Dit is voor ons verantwoorde kinderopvang. 
Dit bereiken we o.a. door een warme inrichting van de ruimte met divers en mooi 
speelmateriaal. Omdat wij beschikken over veel verschillend speelgoed, wordt een 
deel van het speelgoed regelmatig verwisseld met speelgoed dat in de berging staat. 
Als wij bijvoorbeeld zien dat er minder met de blokken wordt gespeeld kunnen wij de 
blokkenbak vervangen voor de houten trein. Zo hebben de kinderen regelmatig iets 
nieuws om mee te spelen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij merken dat de 
kinderen dit erg leuk vinden. Het speelgoed blijft op deze manier interessant en dit 
stimuleert de fantasie en creativiteit van de kinderen. De kinderen zijn regelmatig 
nieuwsgierig naar welk nieuw speelgoed (of bak met speelgoed dat ze lang niet 
hebben gezien) er op de groep staat. Er wordt op deze manier echt meer met het 
speelgoed gespeeld. Wij zorgen er altijd voor dat er voldoende speelgoed staat zodat 
de kinderen altijd een keuze hebben. Het zelf kiezen van speelgoed is goed voor de 
ontwikkeling van de kinderen: ze leren waar hun interesses liggen en zelf keuzes te 
maken. Verder zorgen wij er altijd voor dat er speelgoed aanwezig is dat de kinderen 
op o.a. de volgende vlakken stimuleert: 
 

- Grove motoriek: bv. een hinkelblok, grote foamblokken 
- Kleine motoriek: bv. puzzels, knutselmateriaal, houten trein 
- Cognitief: bv. spelletjes met getallen, themabord 
- Sociale ontwikkeling: bv. (bal)spellen, poppen 
- Taalontwikkeling: bv. verschillende boeken, liedjesdoos 
- Zintuigen: bv. kleurplaten, speelgoed van verschillend materiaal, 

prentenboek 
 
Voor de BSO-kinderen is er apart speelgoed aanwezig. Denk hierbij aan playmobiel, 
strijkkraaltjes, spelletjes enz.. Zij mogen hier aan de grote tafel of in de speelkamer 
mee spelen. Wanneer de grotere kinderen in de speelkamer met klein speelgoed 
spelen, zullen wij het hekje tussen deze ruimtes sluiten zodat de kleine kinderen hier 
niet bij kunnen en de oudere kinderen een eigen plek hebben om te spelen.  
 
Voor de lunch ruimen we samen met de kinderen het speelgoed waar niet meer mee 
wordt gespeeld op. Als er nog druk mee gespeeld wordt (bv. er is net een mooi huis 
gebouwd van de blokken) dan mag dit blijven staan.  
 
Onze opvang is kleinschalig en wij kennen de ouders en kinderen goed. Persoonlijke 
aandacht vinden wij erg belangrijk. Zo weten wij wat er rondom het kind speelt en 
kunnen wij hier goed op inspelen. Wij werken bewust niet met één bepaalde 
opvoedmethode, maar kijken naar wat de vraag is van de kinderen en ouders en 
proberen hier zo goed mogelijk op in te spelen. Door dagelijks met ouders en 
collega’s in gesprek te gaan zorgen wij ervoor dat we op één lijn blijven en elkaars 
werkwijze kennen. Wij zijn een hecht team dat goed op elkaar is ingespeeld en met 
heel veel plezier werkt. Dit is één van onze kwaliteiten bij het bieden van 
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verantwoorde kinderopvang. Doordat wij kleinschalig zijn kunnen wij bij het 
aanbieden van activiteiten veel rekening houden met het ontwikkelingsniveau en de 
interesses van de kinderen. De kinderen hoeven bij ons niet deel te nemen aan de 
activiteiten die wij ze aanbieden. Ze mogen bij ons zelf de keuze maken. Wij merken 
dat dit de kinderen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van hun 
interesses. Kinderen ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen 
niveau. Kinderen leren gemakkelijk door wat ze zelf kunnen voelen, proeven en 
ervaren. Bij RATJETOE krijgen kinderen vaak ontwikkelingsgerichte activiteiten 
aangeboden. Je kunt hierbij o.a. denken aan lezen, puzzelen, bouwen, kleuren, 
knutselen, liedjes zingen, veters strikken, werken met thema’s enz.. Kinderen leren 
bij ons door veel buiten te spelen, te ervaren en te ontdekken. Leren gaat bij 
RATJETOE spelenderwijs. 
 
Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor een goede onderlinge sfeer. We hechten 
veel waarde aan goede omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van de kinderen. 
We vinden het belangrijk om kinderen respect bij te brengen voor elkaars normen en 
waarden. Dit doen wij o.a. door een goed voorbeeld te geven en kinderen 
spelenderwijs te leren hoe je op een fijne manier met elkaar om kan gaan. Je kunt 
hierbij denken aan liedjes en boeken die bv. gaan over alsjeblieft en dankjewel 
zeggen of over lief zijn voor elkaar en anderen helpen. Positief gedrag van de 
kinderen zullen wij altijd stimuleren. Bijvoorbeeld als ze hun speelgoed delen of 
andere kinderen helpen. Door de omgang met andere kinderen en waar nodig 
positieve begeleiding hierin, leren de kinderen belangrijke vaardigheden als delen, 
wachten en luisteren naar elkaar. 
 
Naast het bieden van een fijne leefomgeving waarin de kinderen zich thuis voelen en 
spelenderwijs kunnen leren, is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van 
de kinderen ook van groot belang bij het bieden van verantwoorde kinderopvang. 
Een goede hygiëne zorgt ervoor dat kinderen in een gezond milieu kunnen slapen, 
eten en spelen. Dit is heel belangrijk voor vooral de jongste kinderen die veel in hun 
mond stoppen en voornamelijk op de grond zittend of liggend spelen. Ook de 
gezondheid van de kinderen vinden wij heel belangrijk. Voor het eten, na het buiten 
spelen, contact met de dieren of toiletbezoek worden de handen gewassen. Voor de 
peuters is er een aparte wasbak waar ze onder begeleiding hun handen wassen. 
Verder is het voor de kinderen belangrijk om vrij te kunnen spelen en te bewegen. 
Wij bieden hier de ruimte voor door dagelijks met de kinderen buiten te spelen en 
bewegingsactiviteiten aan te bieden. Hoe wij omgaan met de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen en risico’s op grensoverschrijdend gedrag hebben wij 
beschreven in ons Veiligheid en Gezondheid Beleid wat zich in de beleidsmap 
bevindt en voor ouders ook is te lezen op www.kdv-ratjetoe.nl 
 
2.2 Pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert individuele kinderen  

We stimuleren het kind om alles eerst zelf te proberen. Tijdens creatieve activiteiten 
vinden we bijna alles wat ze willen maken goed. Het gaat om het bezig zijn en niet 
om het resultaat van bijvoorbeeld een knutselwerkje. Voor de thema’s houden we 
o.a. rekening met de seizoenen en de nationale feestdagen. Zo leren kinderen o.a. 
de verschillen tussen zomer en winter. De veranderingen in de natuur zijn voor 
kinderen vaak een openbaring; de temperatuurwisselingen, de jonge dieren die 
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geboren worden, de blaadjes die van de bomen vallen, de blaadjes die weer aan de 
bomen groeien, sneeuw, zon, regen enz.. Rond de boerderij kunnen de kinderen dit 
van dichtbij meebeleven en ontdekken.  
 
Het aankleden om naar buiten te gaan en eten zijn ook activiteiten. Deze momenten 
zijn net zo belangrijk om leermomenten in op te nemen als bijvoorbeeld knutselen of 
het spelen van een spel. Het stimuleert de zelfstandigheid waardoor kinderen 
zekerder van zichzelf worden en hun zelfredzaamheid vergroten. De oudere kinderen 
van de groep kunnen hierbij dan ook heel goed de jongere kinderen helpen. 
 
Wij doen o.a. het volgende om verantwoorde kinderopvang te bieden aan kinderen 
van 0 tot 13 jaar: 

- Wij hebben een Veiligheid en Gezondheid Beleid dat al onze medewerkers 
hanteren, evalueren en continu wordt geactualiseerd. 

- Wij bieden opvang in een veilige leefomgeving. 

- Er is veel verschillend speelgoed aanwezig dat aansluit bij de interesses en 
ontwikkelingsfases van de kinderen. 

- Wij werken met een kleine groep beroepskrachten en we zijn goed op elkaar 
ingespeeld. 

- Wij hebben goed contact met de ouders.  

- Wij zijn kleinschalig en hebben hierdoor ruimte de kinderen ook individuele 
aandacht te geven. 

- Wij kennen de kinderen goed waardoor we goed op hun behoeftes kunnen 
inspelen en het snel merken als iemand even niet lekker in zijn/ haar vel zit. 
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3 Pedagogische visie  

3.1 Algemene visie 

Kinderdagverblijf RATJETOE is op het moment 4 dagen per week geopend. Van 
maandag t/m donderdag. Openingstijden van 7.00 uur tot 18.00 uur. Wij vinden het 
van belang dat ons kinderdagverblijf een aanvulling is op de thuissituatie en dat het 
kind zich bij ons veilig en vertrouwd voelt.  
 
3.2 Pedagogische visie  

Kinderdagverblijf RATJETOE werkt kind-, ervarings- en ontwikkelingsgericht. Wij 
hebben een aantal criteria opgesteld waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn. 
 
- Ieder kind is uniek, dat maakt dat ieder kind andere behoeften heeft. 
Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen goed kennen. Dit doen wij door het kind 
te observeren en goed te luisteren naar de wensen van de ouders. Elk kind is 
verschillend, ontwikkelt zich in zijn/ haar eigen tempo en heeft eigen interesses. Door 
de kinderen te kennen kunnen wij hier goed op inspelen. Als een kind bijvoorbeeld 
veel energie en behoefte heeft om te bewegen kunnen wij extra buitenspelen zodat 
het kind zijn/ haar energie kwijt kan.  
 
- Ieder kind ontwikkelt zich in zijn/ haar eigen tempo, daar hebben we respect voor. 
De ontwikkeling van de kinderen is verschillend, het ene kind loopt sneller en het 
ander kind heeft een grotere woordenschat. Wij houden hier rekening mee door onze 
activiteiten aan te passen aan de behoeftes van de kinderen. Bv. letterspelletjes met 
kinderen die leren lezen, loop auto voor kinderen die leren lopen enz.. 
 
- Ieder kind wil dingen leren, daar begeleiden wij ze bij.  
Doordat wij de kinderen goed kennen en goed contact hebben met de ouders 
merken wij het snel als kinderen ergens interesses in krijgen. Als wij bv. merken dat 
kinderen kleuren gaan benoemen bedenken wij hier spelletjes bij.  
 
- Ieder kind telt mee en verdient aandacht, respect, vriendschap en veiligheid.  
Wij zijn bewust een kleinschalige kinderopvang omdat wij het heel belangrijk vinden 
tijd en aandacht te hebben voor ieder kind. Wij behandelen de kinderen gelijk en 
stimuleren positief gedrag. In onze uitgangspunten hebben wij uitgebreid geschreven 
hoe wij hier mee omgaan. 
 
Wij gaat ervan uit dat kinderen zich o.a. ontwikkelen door te ervaren, experimenteren 
en te doen; ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De leidsters stimuleren 
de kinderen en lopen met de kinderen mee in het proces. 
 
3.3 Emotionele veiligheid 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben. Ze moeten plezier 
hebben in wat zij doen in een veilige en vertrouwde omgeving. Dan ontwikkelen zij 
zich het beste. Kinderopvang RATJETOE doet er alles aan om deze sfeer en 
omgeving te creëren voor kinderen en ouders. Dit doen wij o.a. door: 
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- De tijd te nemen om kinderen en ouders aan de opvang te laten wennen 
doormiddel van het wenbeleid. 

- Door kleinschalig te werken: alle medewerkers kennen alle kinderen en 
omgekeerd. 

- Veel te overleggen met de ouders zodat wij op de hoogte zijn van elkaars 
manier van opvoeden. Bij zindelijkheidstraining hanteren wij bijvoorbeeld 
dezelfde methode als de ouders thuis. Door goed contact met de ouders 
weten wij wat er thuis speelt en zijn wij goed op de hoogte van de ontwikkeling 
en interesses van de kinderen.  

- Wij zullen kinderen troosten als zij verdrietig zijn. Dit doen wij bv. door ze op 
schoot te nemen, een knuffel te geven en tegen ze te praten.  

- Wij benoemen emoties en praten hier met elkaar over.  
- Wij laten de kinderen zichzelf zijn, want elk kind is uniek. Dit doen wij o.a. door 

kinderen zelf keuzes te laten maken. Bv. bij wat ze op brood willen of waar ze 
mee willen spelen. Wij bieden veel activiteiten aan, maar kinderen hoeven hier 
niet aan deel te nemen. Bij het knutselen van een paashaas mogen de 
kinderen bijvoorbeeld zelf weten of ze wel of niet mee knutselen. Wanneer ze 
mee willen doen gaat het bij ons om het bezig zijn en niet op het resultaat: als 
een kind liever een olifant knutselt in plaats van de paashaas zullen wij hier 
positief op reageren. Als de kinderen het leuk vinden vertellen we bv. meer 
over de olifant: waar hij leeft, hoe hij leeft, wat hij eet, drinkt enz.. 
 

3.4 Sociale en persoonlijke vaardigheden 

Een goede sociaal- emotionele ontwikkeling is in het algemeen de basis voor de 
algehele ontwikkeling. Hiervoor moeten de kinderen zich geborgen en veilig voelen. 
Wij stimuleren de sociale en persoonlijke competenties van de kinderen en brengen 
op een positieve manier normen en waarden over. Dit doen wij o.a. door: 

- Dagelijks contact te hebben met de ouders tijdens de haal- en 
brengmomenten. 

- Veel met de kinderen te praten. Denk hierbij o.a. aan de gesprekjes tijdens de 
tafelmomenten, het verschonen, naar bed brengen. Ook met de baby’s wordt 
veel gesproken.  

- Problemen samen te bespreken en op te lossen. Bv. wanneer een kind 
speelgoed uit de handen van een ander kind pakt. Wij zullen de kinderen dan 
op een positieve manier leren dat het vriendelijker is als je dit netjes vraagt. 

- Wij stimuleren de kinderen om samen te spelen en te delen. Dit doen wij o.a. 
door het goede voorbeeld te geven en door middel van het spelen van 
spelletjes.  

- Kinderen te begeleiden bij hun zelfredzaamheid door hen het zelf te laten 
doen. Bv. bij het eten, aan- en uittrekken van jas en schoenen, handen 
wassen enz.. Dit doen wij o.a. door voor te doen hoe het kan en tegen de 
kinderen te zeggen dat ze het eerst zelf mogen proberen en wij zullen helpen 
als het niet lukt.  

- Wij stimuleren positief gedrag door complimentjes te geven.  
- Wij leren de kinderen dat iedereen goed is zoals hij/ zij is en iedereen mee 

mag doen.  
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4 Groepsindeling 

Kinderdagverblijf RATJETOE bestaat thans uit één verticale combigroep van max 16 
kinderen. Kinderen worden daarom vanzelfsprekend in 1 stamgroep ingedeeld. 
In deze groep treft je kind op dezelfde dag van de week meestal dezelfde 
groepsgenootjes en pedagogisch medewerkers. De stamgroep bestaat uit kinderen 
van 0 tot 13 jaar. Wij houden altijd rekening met het beroepskracht-kindratio. Wij 
laten de ouders weten wanneer welke pedagogisch medewerker aanwezig is. 
 
4.1 Baby’s  

Omdat het ritme van baby's erg kan verschillen passen wij ons hier zo veel mogelijk 
op aan. Voor jonge kinderen is een dag op het kinderdagverblijf een intensieve 
ervaring vol prikkels. Wij proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. Bij 
het indelen van de groepsruimte is er veel rekening gehouden met het creëren van 
voldoende rustplekjes. Er is een grote box aanwezig waarin de baby's rustig kunnen 
spelen. Er worden regelmatig liedjes gezongen en verhaaltjes voorgelezen. Naast de 
lichamelijke verzorging hebben kinderen ook emotionele verzorging nodig. Wanneer 
de kinderen huilen worden zij getroost. Voor het voeden nemen wij echt even de tijd 
en tijdens het voeden en verschonen praten wij met de kinderen. Kinderen onder de 
1 jaar worden niet door meer dat twee pedagogisch medewerkers verzorgd. Er is 
altijd één van deze pedagogisch medewerkers aanwezig op de dagen dat het kind 
komt. Eén van deze pedagogisch medewerkers is tevens de mentor van het kind. 
Wie de vaste pedagogisch medewerkers zijn en wie de mentor is wordt voor de start 
van de opvang aan de ouders doorgegeven en genoteerd in de groepsmap. 
 
4.2 Peuters 

De peuters hebben meer te maken met een vast schema. Om regelmaat en een 
rustig klimaat voor de kinderen in de groep te creëren wordt een aantal elementen 
gedurende de dag herhaald. Zo zijn er o.a. tijden voor het fruit eten en lunchen.  
De kinderen spelen veel buiten. Buiten spelen is niet alleen goed voor de motorische 
ontwikkeling van een kind, het leert kinderen ook dat de zon warm voelt op je huid, 
dat er in de herfst blaadjes van de bomen vallen en dat het kan regenen, sneeuwen 
of heel hard waaien. Contact met de natuur is van groot belang voor kinderen. Ook 
van het contact en het verzorgen van de dieren leren de kinderen veel. Wij 
beschikken over een grote buitenspeelplaats. Ook wandelen we regelmatig een 
rondje om de boerderij. Hier valt veel te ontdekken. De kinderen komen niet zonder 
begeleiding van een medewerker bij de dieren of buiten.  
 
Na de broodmaaltijd gaan de jongste peuters naar bed. De peuters die niet meer 
slapen, gaan rusten of een rustige activiteit doen.  
 
Aan een kind van één jaar wordt ten hoogste drie vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is. Eén van 
deze pedagogisch medewerkers is tevens de mentor van het kind. Wie de vaste 
beroepskrachten zijn en wie de mentor is wordt voor de start van de opvang 
doorgegeven aan de ouders en genoteerd in de groepsmap. 
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4.3 Basisschoolleerlingen 

De kinderen die naar school gaan worden met de bakfiets of de auto uit school 
gehaald. Wanneer een pedagogisch medewerker de kinderen uit school haalt blijft er 
een vrijwilliger of stagiaire samen met nog een pedagogisch medewerker bij de 
andere kinderen. Als de kinderen ‘s middags uit school komen hebben wij altijd wat 
drinken en een koekje voor ze klaar staan en nemen wij echt even de tijd voor ze. 
Ook zorgen wij ervoor dat we meerdere activiteiten hebben klaarliggen die passen bij 
de leeftijd en interesses van de kinderen. Je kunt hierbij denken aan samen 
voetballen, spelletjes spelen, knutselen, dieren verzorgen enz.. De kinderen mogen 
bij ons zelf weten of ze wel of niet aan de activiteit deelnemen. Wij proberen zo goed 
mogelijk in te spelen op de interesses van de kinderen.  
 
4.4 Nieuw in de opvang 

Wanneer je opzoek bent naar kinderopvang voor je kind(eren) kun je een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met ons inplannen. Tijdens zo’n gesprek proberen wij samen 
te kijken of onze opvang bij jou en je kind(eren) past. Wij bespreken dan o.a. onze 
manier van werken, ons beleid, visie, dagindeling, activiteiten die wij bieden, hoe wij 
omgaan met de veiligheid en gezondheid van de kinderen en er is voldoende ruimte 
om vragen te stellen. Ook bieden wij je aan ons veiligheids- en gezondheidsbeleid en 
pedagogisch beleid naar je toe te mailen zodat je dit rustig na kunnen lezen. Tevens 
liggen onze beleidsstukken ter inzage in de hal van onze kinderopvang. Wanneer je 
gekozen hebt gebruik te maken van kinderdagverblijf RATJETOE dan kun je deze 
ook lezen via www.kdv-ratjetoe.nl 
 
Ook vragen wij voor de start van de opvang een kindformulier in te vullen en de 
plaatsingsovereenkomst te tekenen. Wij maken bij het kindformulier onderscheid in 
baby’s, peuters en BSO-kinderen. In dit formulier vragen wij je alle belangrijke 
gegevens van je kind in te vullen. Je kunt hierbij denken aan contactgegevens, 
huisarts, allergieën, slaaptijden, gewoontes, interesses enz.. In de 
plaatsingsovereenkomst maken wij onderscheid in hele, halve en flexibele/ extra 
opvang.    
 

- Hele dagopvang: opvang op werkdagen tussen 07.00 en 18:00 uur. 
- Halve dagopvang: opvang op werkdagen tussen 07:00 en 13:00 uur of tussen 

12:00 en 18:00 uur 
- Flexibele dagopvang/ extra dagopvang: geen vaste afname van dagdelen. 

Alleen mogelijk wanneer er plaats is en in overleg met de leidsters. Er is plaats 
wanneer er minder dan 10 kinderen en voldoende pedagogisch medewerkers 
aanwezig zijn. Vaste hele en/of halve dagopvang krijgt altijd voorrang. Doordat 
wij kleinschalig zijn en werken met een klein team van pedagogisch 
medewerkers is er altijd een bekend gezicht voor de kinderen.  

 
Mocht het voorkomen dat je je kind later op komt halen dan in eerste instantie 
afgesproken, dan horen wij dit graag. Er is in overleg bij ons veel mogelijk.  

Mocht je van opvangvorm of dag willen wisselen dan dient er een nieuwe 
plaatsingsovereenkomst getekend te worden.  
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4.5 Wenbeleid  

Er is een periode nodig om kinderen, ouder(s) en pedagogisch medewerkers aan 
elkaar te laten wennen. Het kind zal moeten wennen aan nieuwe gezichten, andere 
kinderen en een nieuwe omgeving. Vooral jonge kinderen moeten ook wennen aan 
het feit dat hun ouders gedurende de dag niet in hun buurt zijn. Ze hebben even tijd 
nodig om zich aan te passen aan deze veranderingen.  
Niet alleen kinderen maar ook ouders moeten wennen dat zij niet bij hun kind(eren) 
zijn. Belangrijk is dat ouders vertrouwen krijgen in de opvang en in de pedagogisch 
medewerkers. Om dit proces positief te laten verlopen wordt de nodige tijd en 
aandacht besteed aan de wenperiode.  
 
Aan de volgende dingen wordt gedacht: 

- Op de dagen dat je kind voor het eerst komt, wordt er extra op het 
welbevinden van je kind gelet. 

- De pedagogisch medewerker introduceert je kind in de groep en laat hem/ 
haar kennismaken met de andere kinderen. 

- Er wordt van tevoren gevraagd of jullie een doekje/ knuffeltje of iets dergelijks 
mee willen nemen van huis waar je kind aan gehecht is.  

 
4.6 Het wenproces 

Wanneer de ouders behoefte hebben aan een wenproces bestaat dit uit twee 
wenmomenten. Dit gaat als volgt;  

- Voordat je kind officieel start mag je kind één dagdeel komen wennen. 
- Een dagdeel is in de ochtend van 09:00 uur tot 10:30 uur. 
- Voorafgaand aan het wendagdeel heb je een kort informatief gesprek met de 

pedagogisch medewerker. Eventuele veranderingen sinds het intakegesprek 
kunnen hier besproken worden. 

- Wij vragen u het afscheid kort te houden. Op die manier hebben de kinderen 
vaak minder moeite met het afscheid. 

- Aan het einde van het wendagdeel kom je je kind zelf weer halen, tenzij 
anders is afgesproken. Belangrijk is om dit te plannen voordat andere ouders 
hun kinderen komen halen. Zo kan er een goede en rustige overdracht 
plaatsvinden.  

- Wij vinden het heel belangrijk dat de ouders tijdens het wennen wel bereikbaar 
zijn. We willen dat zowel het kindje als de ouder na het wennen prettig 
afscheid kan nemen zodat naar Kinderdagverblijf RATJETOE gaan een 
plezierige ervaring is. 

- Als je als ouders behoefte hebt om te informeren naar je kind, dan mag je 
gerust bellen of whatsappen. Wij houden jullie graag op de hoogte. 
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4.7 Een dag bij Kinderdagverblijf RATJETOE 

Een dag bij Kinderdagverblijf RATJETOE is niet heel strak, we proberen vooral te 
kijken naar de kinderen; zijn ze lekker aan het spelen, waar is behoefte aan, enz.. Er 
zijn een aantal dingen die dagelijks rond dezelfde tijd terugkeren.  
 
V.a. 07.00 uur  De kinderen worden gebracht en kunnen vrij spelen, de 

ouders dragen de bijzonderheden over aan de leidsters. 
De kinderen kunnen gratis bij ons ontbijten. 

 
9.30 uur  Samen aan tafel fruit eten en een beker drinken. Tijdens 

deze activiteit wordt er aandacht besteed aan liedjes of 
verhaaltjes (behorende bij het thema). Tevens is er 
gelegenheid voor de kinderen om iets te vertellen. 

 
09.30 tot 11.45  Verschonen en daarna gaan de jongste kinderen naar 

bed, de anderen gaan (buiten)spelen, knutselen of 
spelletjes doen. 

 
11.45 uur  Verschonen, handen wassen en samen aan tafel een 

broodje eten.  
 
12.00 uur Kinderen die alleen ‘s ochtends naar school hoeven 

worden opgehaald en mogen samen aan tafel een broodje 
eten.  

 
12.30 uur  Verschonen; hierna gaan de kinderen slapen. De kinderen 

die niet overdag slapen gaan een rustige activiteit doen.  
 
14.15 uur Kinderen worden uit school gehaald.   
 
15.00 uur Wanneer de kinderen wakker worden krijgen ze, nadat ze 

verschoond en opgefrist zijn, drinken met wat lekkers/ 
cracker/ fruit erbij. Hierna kunnen ze lekker gaan spelen 
tot de meeste kinderen wakker zijn. Dan kan er gekeken 
worden naar wat de activiteiten voor de middag zullen zijn. 

 
16.30 uur  Zo nodig verschonen en opfrissen, drinken met iets 

lekkers bv. komkommer, soepstengel enz.. 
 
18.00 uur    Sluiting van Kinderdagverblijf RATJETOE  
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5 Verzorging 

5.1 Slapen  

De slaapkamers zijn bewust rustig gehouden, zodat de kinderen in alle rust hun 
prikkels kunnen verwerken. Elk kind heeft zijn of haar vaste bed. Het kan voorkomen 
dat er op andere dagen een ander kind in slaapt. De bedden worden daarom 
regelmatig verschoond. Voor de kinderen tot ongeveer 1 jaar is er vaak geen vast 
slaapschema. De baby's worden naar bed gebracht wanneer zij moe zijn. Baby's 
slapen in een slaapzak en indien nodig onder een deken, met zo nodig een speen 
zonder koord en knuffel. Baby's worden niet op eigen initiatief op de buik gelegd of 
ingebakerd, dit doen wij alleen op verzoek van de ouder(s). Inbakeren doen wij 
alleen met speciaal inbakermateriaal, aangeleverd door de ouders. De ouders dienen 
hiervoor een overeenkomst te tekenen. Kinderen tot 1,5 jaar slapen alleen op de 
kamer. 
 
Rond 12.30 uur gaan de dreumesen en peuters naar bed. Wanneer de kinderen 
slapen, wordt de babyfoon aangezet. We maken de kinderen niet op eigen initiatief 
wakker, tenzij dit is afgesproken met de ouder(s). 
Niet alle peuters op de groep gaan naar bed. De kinderen die wakker blijven laten we 
even rusten of een rustige activiteit doen. Hoe wij verder omgaan met de veiligheid 
omtrent het slapen hebben wij uitgebreid beschreven ons Veiligheid en Gezondheid 
Beleid.  
 
5.2 Gezondheid en welbevinden  

Op kinderdagverblijf RATJETOE staat het kind centraal. Als een kind ziek is neemt 
de pedagogisch medewerkster altijd contact op met de ouders om te overleggen. We 
vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt. 
Als de pedagogisch medewerkster van mening is dat het kind opgehaald moet 
worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden afspraken gemaakt over het 
tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt.  
Hoe wij verder omgaan met zieke kinderen hebben wij uitgebreid beschreven in ons 
Veiligheid en Gezondheid Beleid.  
 
5.3 Koorts 

Wanneer een kind 's morgens koorts of verhoging heeft, is het beter om het thuis te 
houden. Vaak worden kinderen in de loop van de dag zieker en is de drukte van de 
andere kinderen ze teveel waardoor ze alsnog opgehaald moeten worden. Heeft een 
kind in de avond of nacht voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een paracetamol/ 
zetpil gekregen dan willen wij daar graag van op de hoogte worden gesteld. Het is 
niet de bedoeling om het kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar 
het kinderdagverblijf komt. Als de paracetamol/ zetpil uitgewerkt is kan de koorts 
omhoogschieten en een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen 
verantwoordelijkheid voor nemen. Bij koorts hoger dan 38 graden dient het zieke kind 
opgehaald te worden. 
Hoe wij verder omgaan met zieke kinderen hebben wij uitgebreid beschreven in ons 
Veiligheid en Gezondheid Beleid. 
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5.4 Medicijngebruik  

Op ons kinderdagverblijf zijn geen medicijnen. Wanneer de ouder(s) willen dat wij het 
kind medicijnen toedienen moeten de ouder(s) een formulier ‘medicatie’ invullen en 
ondertekenen. Dit geldt ook voor alle soorten medicijnen en zelfzorgmiddelen.  
Het formulier kunt u krijgen bij een van onze pedagogisch medewerkers en zitten in 
de groepsmap.  
 
Op het medicijn moet duidelijk vermeld staan:  

- de naam van het kind  
- de gebruiksaanwijzing  
- de houdbaarheidsdatum  

 
De medicijnen moeten in de originele verpakking zitten. 
De ingevulde formulieren zullen worden bewaard in het dossier van het kind.  
Hoe wij verder omgaan met medicijn gebruik hebben wij uitgebreid beschreven in 
ons Veiligheid en Gezondheid beleid.  
 
5.5 Parasieten en besmettelijke ziekten  

Als een kind een besmettelijke ziekte heeft dat een gevaar kan vormen voor kinderen 
en volwassenen dan moet het kind thuisblijven tot het besmettingsrisico voorbij is. 
Wanneer er een besmettelijke ziekte en/of parasieten geconstateerd zijn, brengen wij 
alle ouders op de hoogte. Dit doen wij door een mail te sturen naar alle ouders met 
daarin informatie over de ziekte. Voor ziekten veroorzaakt door parasieten (mijten, 
luizen, wormpjes) vragen wij de ouder(s) het kind direct te behandelen. Mochten wij 
dit op het kinderdagverblijf ontdekken dan nemen wij contact op met de ouders en 
vragen wij om het kind op te halen en thuis direct te behandelen. Het kind mag in 
principe daarna weer terugkomen, mits hij of zij geen andere kinderen meer kan 
besmetten. Wanneer er luizen geconstateerd zijn op het kinderdagverblijf reinigen wij 
de van stof vervaardigde materialen van Kinderdagverblijf RATJETOE.  
 
5.6 EHBO en BHV  

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat op elk kinderdagverblijf altijd een 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen. Op kinderopvang RATJETOE is altijd minimaal één volwassene aanwezig 
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit wordt 
nauwkeurig bijgehouden. Verder wordt erop toegezien dat de pedagogisch 
medewerkers tijdig op herhalingscursus gaan. Zo blijft de kennis actueel en de 
kwalificatie geldig. Er is een EHBO-koffer aanwezig. Ook is er een achterwacht met 
een BHV-opleiding. Bij ongevallen die wij niet kunnen behandelen zullen wij naar het 
ziekenhuis of de huisarts gaan. Uiteraard worden ouders direct op de hoogte 
gebracht. 
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6 Feesten en verjaardagen  

Wanneer kinderen jarig  (geweest) zijn, vieren wij dit (in overleg met de ouders) op 
kinderdagverblijf RATJETOE. Er wordt dan gezongen voor de jarige en de jarige mag 
een traktatie meenemen. Ook krijgt de jarige een cadeautje. We vieren ook de 
verjaardagen van de pedagogisch medewerkers.  
 
6.1 Jaarfeesten  

Op kinderdagverblijf RATJETOE besteden wij aandacht aan verschillende feesten. 
Zo vieren wij o.a. Sinterklaas, Kerst, geboorte van broertje of zusje enz.. 

 
7 Samenwerking 

7.1 Samenwerking met ouders 

Ouders spelen een belangrijke rol binnen Kinderdagverblijf RATJETOE. Wij vinden 
het belangrijk goed contact te hebben met de ouders. Het spreekt voor zich dat elk 
haal- en brengmoment een aangewezen gelegenheid is voor een korte overdracht. 
Bij de deur hangt een brievenbus met 'tips- en topsbriefjes’. Omdat wij ons graag 
blijven verbeteren, vinden wij het leuk en leerzaam als ouders een briefje invullen en 
in de brievenbus stoppen. Tijdens de intake worden alle ouders op de hoogte 
gebracht van ons beleid. Het beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, ons 
privacy beleid en de inspectierapporten liggen ter inzage op de locatie, hier brengen 
wij alle ouders en betrokkenen van op de hoogte. Tevens zijn deze voor ouders in te 
zien op onze website www.kdv-ratjetoe.nl. Belangrijke info voor alle ouders of 
wijzigingen in het beleid worden bekend gemaakt via het informatiebord, de mail en/ 
of www.kdv-ratjetoe.nl.  
 
7.2 Samenwerken met school 

Als je kind vier jaar wordt zorgen wij voor een warme overdracht indien ouders en 
school dit wensen, zodat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. Voor elk 
kind dat naar de basisschool gaat, wordt er een ‘overdrachtsformulier peuter’ 
ingevuld. Hierin staat informatie over de ontwikkeling en het karakter van het kind 
beschreven. Dit formulier wordt ondertekend door de ouders. Met toestemming van 
ouders wordt het formulier doorgestuurd naar school. In het formulier staat 
aangegeven dat de school contact met ons om mag nemen voor een warme 
overdracht naar het basisonderwijs. In dat geval zal de mentor met een medewerker 
van de school het overdrachtsformulier nader toelichten en/ of bespreken. Ook 
wanneer je kind naar een andere BSO gaat kunnen wij dit formulier met toestemming 
doorsturen. 
 
7.3 Oudercommissie 

Op een kinderdagverblijf zijn de wensen van de ouders erg belangrijk. Op dit moment 
bestaat onze oudercommissie bij De Kinderen van September uit 3 leden van 
kinderen van vestiging Witmarsum. De oudercommissieleden komen minimaal twee 
keer per jaar bijeen om te vergaderen. Om zo met de wensen, suggesties en ideeën 
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van de ouders bezig te zijn. De oudercommissie heeft een adviserende rol. 
Daarnaast is de oudercommissie aanspreekpunt voor ouders als er zaken zijn die 
niet rechtstreeks met de houder opgelost kunnen worden of voor vragen in de 
ruimste zin. 
De oudercommissie is betrokken bij belangrijke zaken die het KDV aangaat en 
kunnen namens alle ouders een stem laten horen. Ook over kleinere zaken geeft de 
oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies aan de houder. De houder neemt 
op uitnodiging van de oudercommissie, zitting in de vergadering. Op deze manier kan 
er snel en goed geschakeld worden. 
  

8 Medewerkers 

Wij werken met een klein hecht team. Een positieve en open werksfeer vinden wij erg 
belangrijk. Wij willen dat niet alleen de kinderen maar ook de medewerkers graag 
naar kinderopvang RATJETOE komen. Als medewerker bij kinderopvang 
RATJETOE ben je positief, lief, ondernemend, een harde werker, creatief, vrolijk, 
flexibel, en werk je ontzettend graag met kinderen.  

In het belang van de kinderen werken wij met vaste gediplomeerde pedagogisch 
medewerksters. Hierdoor kunnen de pedagogisch medewerksters beter op de 
individuele emoties van de kinderen anticiperen. Ook kunnen zij hierdoor het aanbod 
goed laten aansluiten op de individuele ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft 
een unieke persoonlijkheid die een eigen ontwikkelingsweg/levensweg te gaan heeft. 
De taak van de pedagogisch medewerkster is dan ook je kind op deze weg te volgen 
en te begeleiden. Voorwaarde voor dit alles is dat zij een sfeer creëren waarin je kind 
zich geborgen kan voelen.  

Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van een SPW-niveau 3 diploma of 
een soortgelijke opleiding en een verklaring omtrent het gedrag. 

Kinderdagverblijf RATJETOE heeft een vaste invalmedewerkster. Dit is een 
gediplomeerde pedagogisch medewerker die ingezet wordt, als de vaste 
medewerkers afwezig zijn door ziekte of vrije dagen. Deze medewerker dient 
eventueel als achterwacht die de leidsters bij calamiteiten kan ondersteunen. 
Doordat de invalmedewerker regelmatig een kijkje komt nemen op ons 
kinderdagverblijf is ze voor de kinderen een bekend gezicht.  

Wij laten de ouders weten wanneer welke pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. 
Wij streven ernaar om de medewerkers op vaste dagen in te plannen. Door 
afwezigheid of veranderende groepsgrootte kan dit soms verschillen. Welke 
pedagogisch medewerkers er aanwezig zijn en wanneer zij pauze hebben wordt 
bijgehouden in de agenda. Wij werken met max 4 pedagogisch medewerkers. 
Doordat wij met een klein team werken is er altijd een bekend gezicht voor de 
kinderen. Wij houden er rekening mee dat kinderen onder de 1 niet meer dan 2 
pedagogisch medewerkers hebben die hen verzorgen.  
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Wij vinden het belangrijk dat er onderling een goede en open sfeer hangt. Wij 
hebben dagelijks een bespreking over hoe de dag is verlopen. Alle belangrijke 
punten worden genoteerd in een logboek. Denk hierbij aan info die we van ouders 
krijgen tijdens de overdracht, opvallend gedrag, dag activiteiten, voeding van de 
baby’s, veranderingen in de ontwikkelingen of interesses van de kinderen enz.. 
Daarnaast maken wij o.a. gebruik van een ongevallen formulier, schoonmaak 
schema en worden de tijden waarop de pedagogisch medewerkers en kinderen 
aanwezig zijn bijgehouden in een agenda. Alle formulieren worden bewaard in de 
groepsmap. I.v.m. privé-gevoelige informatie van de kinderen en ouders wordt de 
groepsmap en het logboek alleen ingezien door de pedagogisch medewerkers en 
leidinggevende.  

Veranderingen binnen het kinderdagverblijf, het beleidsplan, of omtrent de wet 
kinderopvang worden tijdig aan alle betrokkenen doorgegeven door middel van een 
vergadering of info bord. Na afloop van een vergadering worden de besproken 
punten schriftelijk vastgelegd en geplaatst in het logboek/ de groepsmap.  

Besproken informatie is afhankelijk van wat er speelt. Wij kijken ook naar wat de 
medewerker nodig heeft bij het goed kunnen uitvoeren van haar werk zoals 
werkplezier, kwaliteiten extra scholing en eventuele leerdoelen. Eens per kwartaal 
heeft de leidinggevende een gesprek met de medewerkers waarin doelen, kwaliteiten 
en verbeterpunten worden vastgelegd en er wordt gekeken hoe hiermee aan de slag 
kan worden gegaan. Deze gesprekken blijven bij ons laagdrempelig. Het doel van 
deze gesprekken is om goed op elkaar ingespeeld te blijven en met plezier te 
werken. Wij vinden dit erg belangrijk bij het bieden van goede, verantwoordelijke 
kinderopvang.   

8.1 Scholing 

De houder van de kinderopvang ziet erop toe dat er altijd een volwassene aanwezig 
is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in 
de regeling wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. De 
pedagogisch medewerkers gaan minimaal één keer per jaar op herhalingscursus 
voor kinder-EHBO en BHV. Zo blijven zij op de hoogte en blijven zij gekwalificeerd 
voor het verlenen van eerst hulp aan kinderen. 

8.2 Pauze 

De pedagogisch medewerkers die een hele dag werken hebben om de beurt een 
pauze. Wanneer er maar één pedagogisch medewerker aanwezig is zorgen wij 
ervoor dat er ook er een stagiaire of vrijwilliger in de buurt is. Zo zijn er altijd minimaal 
twee volwassenen aanwezig. De werktijden van de pedagogisch medewerkers 
worden nauwkeurig bijgehouden. 
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8.3 Ziekte 

Als een van de vaste pedagogisch medewerkers ziek is en geen andere vaste 
pedagogisch medewerker beschikbaar is komt er een inval op de groep. 
Kinderdagverblijf RATJETOE heeft een gediplomeerde invaller. 
 
8.4 De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio: 

De houder houdt de beroepskracht-kind-ratio nauwlettend in de gaten. Dit gebeurt 
door voor het plaatsen van nieuwe kinderen of extra opvangdagdelen de 
beroepskracht-kind-ratio te controleren via 1ratio.nl.  
 
Verder is het conform het ‘convenant kwaliteit’ toegestaan per dag gedurende 
maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. 
 
8.5 Breng- en haalmomenten tijdens de drie uursregeling 

Indien kinderopvang RATJETOE per dag ten minste tien aaneengesloten uren 
opvang biedt, kunnen wij afwijken van het vereiste aantal minimaal in te zetten 
beroepskrachten.  
 
Wij maken gebruik van de 3 uursregeling tussen 08:00u en 09:00u, tussen 14.00u en 
15.00u en 17.00u en 18.00u. Dan is ten minste de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten aanwezig en is er minimaal nog één volwassene op de locatie. 
Buiten deze tijden voldoen wij aan de beroepskracht-kindratio. 
 
8.6 Achterwachtregeling 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwacht 
regeling moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van 
nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en binnen ambulance aanrijdtijd op 
locatie kan zijn. Tijdens onze openingstijden hebben wij een achterwachtregeling 
getroffen. Dit is van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur. Dit houdt in 
dat op bovenstaande tijden mensen op een lijst beschikbaar zijn in geval van nood 
als de pedagogisch medewerkers alleen op de groep aanwezig zijn. Hiervoor wordt 
meestal de vaste inval ingezet. Dit houdt in dat deze persoon die dag niet ingezet is, 
maar wel ‘stand‐by’ staat voor als zich onverwacht problemen voordoen. In de 
groepsmap zit een lijst met contactgegevens van de verschillende achterwachten. De 
contactgegevens zijn tevens bekend bij al onze pedagogisch medewerkers. Wanneer 
de gebruikelijke achterwacht een dag niet beschikbaar is en hiervoor een andere 
achterwacht stand-by staat, worden alle aanwezige medewerkers hier persoonlijk 
van op de hoogte gebracht. Tevens wordt het ter herinnering genoteerd in het 
logboek.  
 
8.7 Vrijwilligers 

Vrijwilligers kunnen onze pedagogisch medewerkers ondersteunen bij hun 
werkzaamheden. I.v.m. het vier-ogen principe kunnen wij wanneer er niet veel 
kinderen aanwezig zijn een vrijwilliger inzetten. Vrijwilligers worden nooit ingezet in 
plaats van een pedagogisch medewerker en zullen nooit alleen bij de kinderen zijn. 
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Ook tellen zij niet mee aan het beroepskracht-kindratio. Wanneer wij gebruik maken 
van een vrijwilliger brengen wij ouders hiervan op de hoogte. Verzorgende taken 
worden niet door vrijwilligers overgenomen. Een vrijwilliger kunnen wij o.a. inzetten 
om te ondersteunen bij knutselactiviteiten, buitenspelen, voorlezen enz.. Dit gebeurt 
altijd in goed overleg en met begeleiding van een pedagogisch medewerker. De 
pedagogisch medewerker begeleid de vrijwilliger door toestemming te geven voor de 
activiteiten (bv. boekje lezen, puzzelen) en het bespreken van onze werkwijze. 
Vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG. Mochten wij stagiaires opleiden die niet 
het niveau 3 of 4 volgen, dan voeren zij taken uit als vrijwilligers.  
 
8.8 Inzet Stagiaires 

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers kan Kinderopvang 
RATJETOE ook stagiaires op de groep hebben. Deze stagiaires maken deel uit van 
het team en worden begeleid door een vaste medewerker; de stagebegeleider (PBL). 
Kinderopvang RATJETOE profileert zich als een professioneel en deskundig 
leerbedrijf voor leerlingen die de opleiding tot pedagogisch werker (PW) volgen. 
Tevens blijft RATATJOE op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied 
en het hierop afgestemde scholingsbeleid en kan zij hierop haar eigen beleid 
eventueel bijstellen. RATJETOE draagt als kinderopvangorganisatie de zorg voor 
kwalitatief goed geschoold personeel en hecht daarbij belang aan deskundige 
begeleiding van de beroepspraktijk. 
Een stagiaire is een lerende en eventueel toekomstig werknemer waarin 
geïnvesteerd moet worden. Kinderopvang RATJETOE laat zien dat het vak van 
pedagogisch medewerker een leuk en interessant beroep is.  
Iedere stagiaire komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er 
zeker van zijn dat de stagiaire past in ons team. Voor aanvang van de stage wordt 
een stage-overeenkomst getekend. Iedere stagiaire dient voor aanvang van de stage 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen en wordt middels het 
personenregister gekoppeld aan onze organisatie. Stagiaires worden ingezet als een 
aanvulling op de beroepskrachten en worden dus niet als vervanging ingezet. Over 
het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in de stageovereenkomst is 
afgesproken.  
De stagebegeleider en stagiaire bespreken structureel het opleidingstraject en de 
opdrachten. De mate waarin een stagiaire ondersteuning mag bieden wordt bepaald 
door de opleiding en het niveau van de opleiding die zij al heeft behaald. Onder 
begeleiding doet de stagiaire actief mee aan het volledige dagprogramma. Een 
stagiaire mag bijvoorbeeld onder begeleiding een kind verschonen, uit bed halen en 
een puzzel maken. De stagiaire voert nooit alleen taken uit.  
 

- Omgang: de stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de 
eerste weken stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. 
Tevens hangt hij/ zij bij de deur van de groep een foto met tekst waarin hij/ zij 
zichzelf voorstelt. 

- Beroepsgeheim: vertrouwen is voor ons erg belangrijk, wij verwachten een 
eerlijke en open houding van de stagiaire. Wat op ons KDV gebeurt blijft 
binnen ons KDV. Schoolopdrachten worden eerst gelezen door de PBL voor 
deze naar school of derden gaan. Als de stagiaire voor schoolopdrachten 
gebruik wil maken van foto’s of namen van kinderen, dient de stagiaire 
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hiervoor toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in schoolopdrachten 
vrij met fictieve namen worden gewerkt.  

- Verantwoordelijkheid: om ook echt iets te kunnen leren, krijgt de stagiaire de 
nodige verantwoordelijkheden met daarbij de ruimte voor het stellen van 
vragen en het uitvoeren van taken. 

- Betrokkenheid: de stagiaire wordt betrokken bij het team. De stagiaire is niet 
aanwezig tijdens teamoverleg, tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken 
van een opdracht nodig is. Wel wordt de stagiaire door de PBL op de hoogte 
gehouden van relevante informatie besproken tijdens teamoverleg. De PBL 
houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de 
privacy. 

- Oudercontacten: de schriftelijke overdracht, observaties en het voeren van 
oudergesprekken worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een 
opdracht vanuit de opleiding wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m. 
en onder toezicht en begeleiding van de PBL worden uitgevoerd. Voorafgaand 
wordt er toestemming aan de desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische 
contacten mogen alleen door de stagiaire worden gevoerd indien er vooraf 
toestemming gegeven door de PBL. 

- Uitstapjes met kinderen: tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire als 
boventallig ingezet.   
 

Verwachtingen en taken van een stagiaire: 
 

- Wij hanteren een proeftijd van 1 maand, mocht blijken dat een stagiaire niet 
goed functioneert of niet aansluit bij RATJETOE dan zullen wij binnen deze 
maand de overeenkomst beëindigen. 

- In de eerste week neemt de stagiaire alle beleidsstukken en informatie van de 
opvang door. Hiervan wordt een verslag gemaakt.  

- De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert 
voldoende werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het 
opleidingsniveau. 

- De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen en wordt 
boventallig ingezet. Uiteraard heeft ze wel verantwoordelijkheden over haar 
eigen leerproces. 

- De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en 
sluiten. Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of 
temperaturen. De stagiaire staat altijd onder toeziend oog van een 
pedagogisch medewerker. Uiteraard geld ook voor stagiaires het vier ogen 
beleid.  

- Er wordt van de stagiaire verwacht dat deze veilig, hygiënisch en ergonomisch 
werkt.   

 
Mochten wij gaan werken met beroepskrachten in opleiding dan zullen wij hier 
uitgebreider op ingaan in ons beleid.  
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8.9 Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach 

Lisanne Bijlsma is onze pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Samen met de 
houders Rinze en Ariane Bootsma ontwikkelt, implementeert en wijzigt (bijvoorbeeld 
bij een wijziging in wet- of regelgeving of bij een wijzigingsadvies van de 
toezichthouder) zij het beleid. Onder het beleid vallen de beleidsplannen (dit 
pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, het privacy-beleid 
en het medezeggenschapsreglement oudercommissie). Als pedagogisch coach is zij 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, het bewaken en verbeteren van 
de pedagogische kwaliteit, de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van 
pedagogisch medewerkers. Hiervoor zal zij 2 tot 2,5 uur per 2-weken besteden aan 
de coaching van de pedagogische medewerkers. De verdeling van de coachingsuren 
over de pedagogische medewerkers is inzichtelijk voor medewerkers en ouders 
wanneer zij daarom vragen. In verband met privacy wordt het niet in de beleidsmap 
gearchiveerd. 

9 Veiligheid en gezondheid  

9.1 Veiligheid en gezondheid beleid 

Kinderopvang RATJETOE heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat ertoe leidt 
dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de opvang conform het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld, wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd. Alle betrokkenen zijn op de hoogte van ons veiligheids- en 
gezondheidsbeleid.  

Wij beschrijven hierin o.a. hoe wij omgaan met: 

- De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van de 
kinderen. 

- De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van de 
kinderen. 

- Het risico op grensoverschrijdend gedrag. 

- Het 4 ogen principe. 

- Achterwacht 

- Leren van kleine risico’s  

De GGD komt ieder jaar steekproefsgewijs ons kinderdagverblijf inspecteren. Het 
inspectierapport is bij ons ter inzage aanwezig en voor ouders inzichtelijk via 
www.kdv-ratjetoe.nl.   
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9.2 Klachtenprocedure  

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de gang van zaken bij RATJETOE u 
kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over: 

- Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens 
een ouder of kind. 

- De overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 
Graag lossen wij problemen samen op. Wij bieden verschillende mogelijkheden om 
eventuele klachten, knelpunten of irritaties samen op een vlotte en eerlijke manier te 
verbeteren of aan te pakken. Wij geven middels een klachtenprocedure twee 
mogelijkheden om uw klacht in te dienen: een interne en een externe route. 
Intern houdt in dat u uw klacht binnen kinderdagverblijf RATJETOE indient en wij 
deze klacht samen met u proberen op te lossen. Extern betekent dat u met uw klacht 
terecht kunt bij de Geschillencommissie Kinderopvang. In dit reglement beschrijven 
wij de interne en externe regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe 
klacht. 
 
De houder ziet erop toe dat er altijd gehandeld wordt volgens bovenstaande 
klachtenregeling en dat wijzigingen in dit beleid worden doorgeven aan alle 
betrokkenen.  
 
De houder draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat 
er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar 
in het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt 
opgesteld. In het jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- Een beknopte beschrijving van de klachtenregeling. 
- Informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de 

klachtenregeling. 
- Het aantal en de aard van de behandelde klachten. 
- De strekking en de aard van de getroffen maatregelen. 
- Het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde 

geschillen, betreffende ouders of de oudercommissie. 
 

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf 
betreft en bevat geen adresgegevens.  
 
Indien een jaarverslag klachten vereist is, wordt deze voor 1 juni doorgegeven aan 
de toezichthouder en gelijktijdig door middel van het infobord onder de aandacht 
gebracht van de ouders.  
 
9.2.1 Interne klachtenprocedure 

Als u een klacht heeft vragen wij u dit indien mogelijk te bespreken met de betrokken 
pedagogisch medewerker op een rustig tijdstip. Besproken wordt wat er speelt en er 
worden afspraken gemaakt over hoe dit kan worden opgelost. Na 3 weken vindt 
evaluatie plaats. 
 
Helpt dit niet? Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de houder. De houder zal: 
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- De klacht zorgvuldig onderzoeken. 
- De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de 

behandeling. 
- De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk 

afhandelen. 
- De klacht uiterlijk drie weken na indiening afhandelen. 
- De ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht 

verstrekken. 
- In het oordeel een concrete termijn stellen waarbinnen eventuele maatregelen 

zullen zijn gerealiseerd. 
 
Indien een interne klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de 
klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 
 
9.2.2 Externe klachtenprocedure 

U kunt ook contact opnemen met de geschillencommissie kinderopvang en 
peuterspeelzalen. Wij zijn hierbij aangesloten. 
 
Geschillencommissie kinderopvang 

Postbus 96802 
2509 JE Den Haag 
 
Telefoon: 0900-1877 maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur 
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl 
 
Klachten worden binnen 12 maanden na het indienden van de klacht bij de opvang, 
aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie.   
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10 Signaleren en observeren  

10.1 Signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling 

Bij Kinderdagverblijf RATJETOE wordt aandacht besteed aan het signaleren van 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind. Dit doen wij door goed naar het kind 
te kijken. Bij signalering van bijzonderheden in de ontwikkeling zal de pedagogisch 
medewerker dat met de mentor van het kind bespreken. Zij zal contact met de 
ouders opnemen en de ouders eventueel verwijzen naar andere instanties zoals 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist, opvoed adviespunt, consultatiebureau 
etc.. 
 
Gedurende de dag dat het kind bij Kinderdagverblijf RATJETOE is zijn wij actief 
bezig met het welbevinden en het ontwikkelen van ieder kind. Dit gaat geheel op een 
spelende wijze.  
 
10.2 Ontwikkeling 

Elk kind dat bij kinderdagverblijf RATJETOE komt spelen krijgt voor het starten van 
de opvang een mentor toegewezen. Broertjes en zusjes krijgen bij ons altijd dezelfde 
mentor. Sinds 2018 is het verplicht dat elk kind een mentor krijgt toegewezen. De 
mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden 
van het kind te bespreken. De mentor is verplicht de ontwikkeling en welbevinden 
van het kind in de dagopvang met de ouders te bespreken. Wij laten de ouders en 
het kind voor de start van de opvang mondeling weten wie de mentor is en noteren 
dit daarnaast ook in de groepsmap.  

Wij zijn kleinschalig en hebben één verticale groep. Wij werken met een klein hecht 
team en vinden het heel belangrijk dat het hele team op de hoogte is van de 
ontwikkelingen van de kinderen, de mentor is hier verantwoordelijk voor. Alle 
pedagogisch medewerkers hebben een goede band met de kinderen en ouders. Dit 
vinden wij erg belangrijk om goede persoonlijke zorg te kunnen bieden. Tijdens de 
haal- en brengmomenten wordt er dagelijks over de ontwikkelingen van de kinderen 
gesproken. Ook wanneer ouders of medewerkers ergens tegenaan lopen kan dit bij 
ons op een laagdrempelige manier besproken worden. Na de jaarlijkse observatie 
bieden wij de ouders de mogelijkheid om over de ontwikkeling van hun kind te komen 
praten. Wanneer wenselijk mogen de ouders altijd eerder/ vaker een gesprek 
aanvragen. Wij nemen hier graag de tijd voor. Als een medewerker opvallend gedrag 
ziet bij een kind wordt dit altijd besproken met de mentor van het kind en schriftelijk 
vastgelegd in de groepsmap/ het logboek. Wanneer wij (terugkerend) opvallend 
gedrag zien bij een kind of ons zorgen maken zullen wij een gesprek plannen met de 
ouders. Wij zullen de bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen bespreken met de ouders en zo nodig ouders doorverwijzen naar 
passende instanties voor verdere ondersteuning. De mentor van je kind zal altijd 
aanwezig zijn bij deze gesprekken.  
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Alle kinderen worden bij ons rond hun verjaardag geobserveerd door zijn/ haar 
mentor. De observatie gebeurt door middel van een observatieformulier dat geschikt 
is voor de leeftijd van het kind. De observatie wordt na afloop besproken met de 
pedagogisch medewerkers en ouders. Bij opvallend gedrag kan het voorkomen dat 
wij vaker observeren. Het doel van de observatie is het op de hoogte blijven van de 
ontwikkeling van de kinderen en het ontwikkelingsachterstand tijdig te signaleren. 
Wanneer er sprake is van een ontwikkelingsachterstand zullen wij dit altijd bespreken 
met de ouders en zo nodig ouders doorverwijzen naar passende instanties voor 
verdere ondersteuning. Wanneer wij merken dat een kind meer uitdaging nodig heeft 
zullen wij hier in overleg met de ouders op inspelen. Je kunt hierbij denken aan het 
extra bieden van ontwikkelingsgericht materiaal.  

Elk kind ontwikkelt zich in zijn/ haar eigen tempo. Wij geven de kinderen hier alle 
ruimte voor. Wanneer wij merken dat een kind interesse heeft in bepaalde 
onderwerpen zullen wij hier zo goed mogelijk op in proberen te spelen. Kinderen 
leren bij ons op deze manier spelenderwijs. Bv. gekleurde blokken stapelen en de 
kleuren benoemen, een regenmeter knutselen, fruit proeven met een blinddoek om, 
liedjes zingen, peutergym, spelen in de poppenhoek, spelletjes gericht op samen 
samenspelen enz.. De activiteiten die wij aanbieden wisselen wij af op het gebied 
van motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en 
creatieve vaardigheden. Wij proberen de kinderen op een positieve manier te 
stimuleren uitdagingen aan te gaan op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit 
doen wij door de activiteiten aan te passen aan de interesses van de kinderen. Bv. 
als je auto’s heel leuk vindt, is een liedje over auto’s ook leuker en als je van tekenen 
houdt is een hinkelblok tekenen van stoepkrijt en er daarna doorheen springen vaak 
ook een groot feest. Wij vinden het belangrijk de kinderen goed te kennen zodat wij 
kunnen inspelen op hun interesses en ontwikkelingen.  

Ook op sociaal gebied proberen wij de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 
Door middel van leuke spelletjes leren wij de kinderen rekening te houden met 
anderen. Bv. door om de beurt een bal in een mand te gooien; ze leren zo op elkaars 
beurt te wachten, elkaar te helpen, complimentjes geven en vinden zo’n spel vaak 
heel leuk. Wanneer wij merken dat één kind iets vriendelijker kan reageren op een 
ander of een vraag netter kan stellen, zeggen wij niet dat dit verkeerd is maar doen 
wij voor hoe het ook kan. Bv. ‘ik wil een koekje’ of ‘mag ik een koekje?’, daar zit al 
een heel verschil in. Bij de oudere kinderen vragen wij in zo’n situatie vaak: ‘hoe zou 
je dit ook kunnen zeggen?’. Op deze manier stimuleer je het positieve gedrag en leer 
je kinderen hierover na te denken.  

Wij gebruiken Nederlands als voertaal. Tegen de kinderen die Fries spreken wordt 
door een paar pedagogisch medewerker de Friese taal gesproken. Ook worden er zo 
nu en dan Friese liedjes gezongen en verhaaltjes gelezen.  
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11 Aanvullend beleid 

11.1 Sociaal-emotionele veiligheid  

Kinderdagverblijf RATJETOE streeft ernaar om in het kinderdagverblijf een  
warme en huiselijke sfeer te creëren waar de kinderen zich veilig en  
geborgen voelen en ieder kind zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontwikkelen.  
De volgende doelen worden nagestreefd op Kinderdagverblijf RATJETOE: 
Sociale competentie: 
- De pedagogisch medewerkers communiceren op een juiste manier met de 

kinderen.  
- De kinderen worden uitgenodigd om mee te doen.  
- De pedagogisch medewerkers hebben een respectvolle houding naar de 

kinderen toe.  
- De pedagogisch medewerkers zorgen voor een ontspannen en open sfeer in de 

groep.  
- Er is een vast personeelsrooster waardoor kinderen vertrouwd raken met de 

pedagogisch medewerkers van hun groep en de kinderen hebben bekende 
leeftijdsgenootjes om zich heen. 
 

Persoonlijke competentie: 
- Persoonlijke vaardigheden van kinderen moeten gestimuleerd worden om zich 

verder te kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers hebben een 
observerende en signalerende taak en moeten kinderen hierin begeleiden.  

- De pedagogisch medewerker stimuleert en ondersteunt individuele kinderen bij 
het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

- Tussen de pedagogisch medewerkers en het kind ontstaat een 
vertrouwensrelatie waardoor er goede interactie kan plaatsvinden. 

- Kinderen wordt de mogelijkheid geboden om eigen ervaringen op te doen 
middels het spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.  

- De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat er genoeg leermomenten zijn voor 
een kind. 

 
11.2 Normen en waarden 

Op kinderdagverblijf RATJETOE vinden wij het erg belangrijk dat er duidelijke regels 
en afspraken zijn omtrent normen en waarden die voor ons waardevol zijn. De 
pedagogisch medewerkers horen zich er bewust van te zijn dat ze een 
voorbeeldfunctie hebben en dus het goede voorbeeld moeten geven aan de 
kinderen. De manier van omgaan met elkaar, de relatie tussen de kinderen onderling 
en tussen kinderen en pedagogisch medewerkers.  
 
Denk hierbij aan: 

- Respect voor elkaar  
- Rekening houden met elkaar  
- Begrip voor elkaars gevoelens  
- Leren samenspelen/samenwerken, kinderen leren van elkaars gedrag  
- De kinderen leren van hetgeen ze bij de pedagogisch medewerkers 

waarnemen 
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- Een ander helpen  
- Zorgen voor elkaar  
- Samen verantwoordelijk zijn 
- Ruzie leren oplossen op een opbouwende manier  
- Leren dat jouw gedrag gevolgen heeft voor de ander  
- Luisteren naar elkaar  
- Samen spelen, samen opruimen 

 
Het tot zijn recht laten komen van ieder individueel kind in de groep.  
Denk hierbij aan:  

- Rekening houden met de specifieke karaktereigenschappen van elk kind  
- Rekening houden met de eigen gevoelens van elk kind  
- Rekening houden met het reeds bereikte niveau van elk kind  
- Rekening houden met de interesse en motivatie van elk kind om zich iets 

eigen te maken 
- Rekening houden met de mate van stimulering, uitlokking die elk kind nodig 

heeft  
- Rekening houden met de sociaal culturele achtergrond van elk kind  
- Rekening houden met het recht op privacy van elk kind 

 
In een groep gaat het steeds om de persoonlijkheidsontwikkeling van meer dan één 
kind tegelijkertijd. Hierdoor is het nodig dat door middel van omgangsregels, er toch 
ook goed met anderen wordt samengewerkt. 
 
11.3 Beroepsgeheim  

Kinderdagverblijf RATJETOE werkt met een om de privacy van het kind en ouder 
veilig te stellen. Afspraken die gelden voor het beroepsgeheim:  
De werknemer is verplicht informatie vanuit zijn/ haar functie geheim te houden voor 
zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of hem/ haar uitdrukkelijk is 
opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 
Onverminderd wettelijke bepalingen die op de werkgever rusten, is de werkgever 
verplicht tegenover derden informatie over individuele werknemers geheim te houden 
tenzij de individuele werknemer voor openbaarmaking schriftelijk toestemming heeft 
gegeven. 
 
11.4 Wet Gunning 

Deze wet ziet erop toe dat wij als organisatie kinderen op een veilige manier 
opvangen. 
Wij doen dit door te werken volgens de volgende regels: 

- Wij werken volgens de vastgestelde normen omtrent leidster-kind-ratio. 
- Er zijn altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig in een gebouw waar de 

kinderen opgevangen worden. 
- Wij hebben personeel dat minimaal aan de beroepskwalificaties zoals 

vastgesteld in de geldende CAO voldoet. 
- Al onze medewerkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag 

(VOG). 
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- Voor nieuwe medewerkers geldt dat wij referenties kunnen vragen en dat de 
VOG binnen moet zijn voor aanvang van de werkzaamheden. 

- Wij hebben een klachtenregeling voor ouders en oudercommissies. 
- Onze ruimtes waar kinderen verblijven zijn voorzien van ramen. 

 
11.5 Vier-ogenprincipe 

Het vier-ogenprincipe betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken 
of meeluisteren bij een pedagogisch medewerker in de kinderopvang. De 
rijksoverheid heeft het advies van de commissie van Gunning overgenomen en het 
vier-ogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven.  
 
De aanleiding voor het vier ogenprincipe is treurig. In de Amsterdamse zedenzaak 
kon PM’er Robert M. zijn gang gaan en in een kinderdagverblijf op klaarlichte dag 
meerdere kinderen ernstig seksueel misbruiken. Ouders, de overheid en bovenal de 
sector zijn hier zo van geschrokken, dat het advies van de commissie Gunning om 
altijd minimaal twee volwassenen de groep te laten waarnemen snel werd omgezet in 
beleid. 
 
Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vier-
ogenprincipe dat er ten alle tijden iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij 
de opvang van kinderen. De uitwerking van dit vier-ogenprincipe is maatwerk. De 
invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend bij het pedagogisch beleid 
en financiële haalbaarheid. 
 
Wij kunnen ons goed vinden in het beleid. Doordat er naast een beroepskracht altijd 
nog één volwassene aanwezig is wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag 
door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige 
aanwezige volwassenen en kinderen zo klein mogelijk gemaakt. Wij zullen erop 
toezien dat er conform dit beleid wordt gehandeld door alle betrokkenen.  
 
Wie wordt er betrokken bij het beleid? 
Hoewel het woord anders doet vermoeden, gaat het om meekijken of meeluisteren. 
Over de wijze waarop een kinderdagverblijf dit principe invoert heeft de 
oudercommissie adviesrecht. Vervolgens is het kinderdagverblijf verplicht de ouders 
te informeren over de wijze waarop vorm is gegeven aan het vier-ogenprincipe.  
 
Van principe naar praktijk 
Zoals zo vaak bij nieuwe regelgeving, is er geen strikte uitvoeringsrichtlijn 
meegegeven door de wetgever. Dit is een voor- en een nadeel. Het nadeel is dat je 
nooit kunt stellen dat je het 100% goed of 100% slecht doet. Het voordeel is dat er 
ruimte is om voor elke situatie een oplossing op maat te bedenken die recht doet aan 
de specifieke omstandigheden.  
 
Kinderdagverblijf RATJETOE geeft de volgende invulling aan het vier-ogenprincipe 
en het voorkomen van misbruik, personeel, samenwerking en overige maatregelen. 
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Op Kinderdagverblijf RATJETOE streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers 
op de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit 
streven afwijken. Wettelijk mag je bij halve groepen alleen op de groep.  
 
Kinderdagverblijf RATJETOE geeft als volgt invulling aan het vier-ogenprincipe:  

- Door de inzet van stagiaires en vrijwilligers staat een pedagogisch 
medewerker nooit alleen.  

- In de slaapkamers maken wij gebruik van babyfoons zodat er altijd een 
collega kan meeluisteren.  

- Door het wonen op de locatie van een pedagogisch medewerker is in tijden 
van geringe bezetting nog een volwassen persoon op de locatie aanwezig.  

 
Bij Kinderdagverblijf RATJETOE zorgen wij dat we altijd met vier ogen in het pand 
zijn. Er is altijd een vaste pedagogisch medewerker aanwezig met daarnaast een 
pedagogisch medewerker, stagiaire, vaste inval of vrijwilliger.   
 
11.6 De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio: 

De houder houdt de beroepskracht-kind-ratio (bkr) nauwlettend in de gaten. Dit 
gebeurt door voor het plaatsen van nieuwe kinderen of extra opvangdagdelen de 
beroepskracht-kind-ratio te controleren via 1ratio.nl.  

 
Verder is het conform het ‘convenant kwaliteit’ toegestaan per dag gedurende 
maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio 
 
11.7 Bouwkundig 

- Wij houden al het glas transparant en plakken het niet dicht met werkjes en 
mededelingen. 

- De groepsruimte is rondom voorzien van grote ramen, zodat er altijd van 
buiten naar binnen gekeken kan worden en andersom.  

- De groepsruimte is zo ingericht dat er hoekjes gecreëerd zijn op kindhoogte, 
waarbij de pedagogisch medewerker de ruimte in zijn geheel kan overzien. 

- De groepsruimte ligt aan de buitenspeelplaats, waardoor er zicht is op de 
medewerker die buiten is met de kinderen en andersom. In dit geval wordt er 
geen gebruik gemaakt van de speelkamer. Zo houden de pedagogisch 
medewerkers zicht op elkaar. 

- De slaapkamer heeft een babyfoon. Deze babyfoon is naast het controleren 
hoe het met de kinderen gaat ook een controle voor de pedagogisch 
medewerker als die op de slaapkamer is. 

- Als een pedagogisch medewerker de slaapkamer in gaat blijft de deur open. 
- De verschoonruimte is aangrenzend met de groep waardoor er altijd zicht op 

is wanneer er een kind wordt verschoond.  
- Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat wordt er 

geen gebruik gemaakt van de speelkamer. De ruimte is dan afgesloten 
middels een hekje. 
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11.8 Personeel 

In het belang van de kinderen werken wij met een klein team van vaste 
gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Hierdoor kunnen de pedagogisch 
medewerkers beter op de individuele emoties van de kinderen anticiperen. Dit draagt 
bij aan het creëren van een opvang waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, 
wat erg belangrijk is voor de ontwikkeling.  
 

- Alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd. 
- Van iedere pedagogisch medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG). Dit geldt tevens voor stagiaires of vrijwilligers. 
- Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een screening en eventueel  

referentie aanvraag. 
- Stagiaires staan altijd boventallig en dus nooit alleen op een groep. 
- Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten 

met de kinderen. Vanuit de groepsruimte is er zicht op de buitenspeelplaats.  
- Wij streven ernaar om met vrijwilligers te werken voor de extra activiteiten op 

de groep en een extra paar ogen. Ze zijn boventallig op de groep en mogen 
geen verzorging doen. 

- Tijdens het laatste half uur dat een pedagogisch medewerker mogelijk alleen 
in het gebouw is worden de laatste kinderen  
door hun ouder(s) opgehaald. Daardoor is een pedagogisch medewerker 
eveneens op dit moment zelden alleen met een kind.  

- Tussen 7.00 uur en 9.00 uur worden de kinderen gebracht. In het eerste uur 
dat een pedagogisch medewerker alleen werkt zijn er meestal ouders op de 
groep waardoor de pedagogisch medewerker niet alleen is. 

 
11.9 Activiteiten buiten de stamgroep 

Omdat wij persoonlijke aandacht voor ieder kind erg belangrijk vinden bieden wij ook 
individuele activiteiten aan. De mentor van het kind bedenkt in zo’n geval (samen met 
het kind) een activiteit die gericht is op het ontwikkelingsniveau en de interesses van 
het kind. Je kunt hierbij bv. denken aan het lezen van een boek over een onderwerp 
dat het kind interesseert, het samenbouwen van een treinrails, een knutselactiviteit, 
spelletje enz.. Op deze manier bieden wij de kinderen echt één op één aandacht 
buiten de groepsactiviteiten. De pedagogisch medewerker gaat samen met het kind 
aan de grote tafel of op een rustig plekje in de ruimte zitten en neemt echt even de 
tijd voor je kind. Wij merken dat dit veel doet met het zelfvertrouwen van de kinderen. 
De activiteit is niet verplicht voor de kinderen maar we merken dat ze deze aandacht 
vaak heel leuk vinden.  
 
Naast de activiteiten in de stamgroep ondernemen wij ook regelmatig activiteiten hier 
buiten. Zo proberen wij elke dag even naar buiten te gaan met de kinderen. Wij 
hebben een aparte buitenspeelplaats met zicht op de groepsruimte. Het kan 
voorkomen dat één pedagogisch medewerker met een paar kinderen buiten speelt 
en een pedagogisch medewerker met een aantal kinderen op de stamgroep blijft. 
Beide pedagogisch medewerkers hebben in bovenstaande situatie zicht op elkaar. 
Als dit niet het geval is blijft er een vrijwilliger bij de pedagogisch medewerker of is er 
voldoende sociale controle bv. bij het boodschappen doen.  
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Wij zullen erop toezien dat wij ook bij activiteiten buiten de stamgroep blijven voldoen 
aan het minimaal aantal beroepskrachten.  
 
Tijdens de volgende activiteiten kunnen wij de stamgroep en buitenspeelplaats 
verlaten: 

- Werken in de kas 
- Rondje om de boerderij 
- Op bezoek bij de naastgelegen boerderij (lammetjes kijken) 
- Picknicken in het land 
- Helpen de dieren verzorgen 

 
Overige en onderstaande activiteiten buiten de stamgroep worden eerst overlegd 
met de ouder: 

- Mee kinderen uit school halen 
- Rondje in de bakfiets 
- Samen boodschappen doen 

 
12 Communicatie en privacy  

12.1 Informatieoverdracht tussen ouders en leidsters 

Er vindt zowel tijdens het brengen als het ophalen een korte mondelinge overdracht 
plaats.  
 
Via het informatiebord blijven alle ouders op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Zaken die direct voor ouders van belang zijn worden persoonlijk per 
mail verzonden.  
 
Bij Kinderdagverblijf RATJETOE heerst een open en gemoedelijke sfeer waar alles 
bespreekbaar is. Er is altijd een mogelijkheid om met één van de pedagogische 
medewerkers te spreken of een afspraak te maken. 
 
12.2 Privacy  

Alle gegevens van de kinderen en hun gezin die in ons bezit zijn worden zorgvuldig 
bewaard conform ons privacy beleid. Deze is voor alle betrokkenen inzichtelijk via de 
beleidsmap in het kinderdagverblijf en voor ouders op kdvratjetoe.nl. 
 
13 Huisregels van Kinderdagverblijf RATJETOE 

- Roken is zowel in het pand als buiten op het terrein van Kinderdagverblijf 
RATJETOE verboden. 

- Als de ouder(s) aanwezig is (zijn), is (zijn) die verantwoordelijk voor het kind.  
- Schreeuwen, schelden, slaan, spugen, pesten en bijten wordt niet getolereerd. 
- Eten en drinken gebeurt alleen zittend aan tafel. 
- Ouders geven tijdig gewijzigde haal- en brengtijden door aan de pedagogisch 

medewerkers. 
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- Binnen worden geen buitenschoenen gedragen. Er zijn schoenhoesjes 
aanwezig waar gebruik van mag worden gemaakt. 

- Om de rust in de groep te bewaren tijdens het halen en brengen komen de 
ouders niet achter het hekje in de groepsruimte. Zo kunnen de kinderen daar 
rustig blijven spelen. 

- De kinderen komen alleen onder begeleiding van een pedagogisch 
medewerker bij de dieren. Ook het voeren van de dieren gebeurt alleen met 
toestemming en onder begeleiding. 

- Wanneer het niet lukt om het kind op de afgesproken tijd te brengen of te 
halen geven de ouders dit zo snel mogelijk door.  

- Als iemand anders dan de ouders het kind ophaalt, dienen de ouders dit van 
tevoren door te geven. Anders geven wij het kind niet mee. 

- Kinderen kunnen alleen gehaald worden door volwassen (vanaf 18 jaar). 
- Er wordt respectvol met de materialen en met elkaar omgegaan. 
- Kinderen nemen zelf geen snoep of andere voedingsmiddelen mee zonder dat 

daar afspraken over zijn gemaakt met de pedagogische medewerkster. De 
kinderen krijgen voldoende bij ons. 

- Na het spelen wordt er met zijn allen opgeruimd.  


