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Inleiding 
Dit is het algemeen pedagogisch beleidsplan van Kids Talent. Het algemeen pedagogisch beleidsplan geeft 
richting aan het pedagogisch handelen en zorgt voor een gelijkgestemde aanpak en geeft ouders/ verzorgers 
inzicht in onze werkwijze. 
 
De inhoud van dit pedagogisch beleid is terug te zien in het dagelijkse handelen in de praktijk. Door te handelen 
volgens het pedagogisch beleid, krijgt het werken met de kinderen diepgang en wordt het handelen een bewust 
proces. Het pedagogisch beleid voor iedere locatie bestaat uit een organisatie overkoepelend deel en wordt 
daarnaast aangevuld met locatie specifieke zaken. De beleidsstukken zijn in te zien via de software.  
 
Alles wat te maken heeft met het opvoeden van de kinderen wordt beschreven in het algemeen pedagogisch 
beleidsplan. 
 
Dit zijn algemeen: 

• De missie en visie van Kids Talent; 

• De pedagogische visie van Kids Talent; 

• Het pedagogisch beleid; 

• Samenwerking met ouders. 
 
Daarnaast worden pedagogische doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden concreet uitgewerkt: 

• Het bieden van emotionele veiligheid; 

• Het bevorderen van sociale competenties; 

• Het bevorderen van persoonlijke competenties; 

• Het overdragen van waarden en normen. 
 
Als laatste krijgen de pedagogische middelen en protocollen aandacht. 
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1. Pedagogische cyclus 
 

1.1 Algemeen pedagogisch beleid 
Het algemeen pedagogisch beleid van Kids Talent is richtinggevend voor alle medewerkers van Kids Talent die 
direct of indirect een bijdrage leveren aan de pedagogische kwaliteit. 
Het algemeen pedagogisch beleid maakt duidelijk welke pedagogische opdracht Kids Talent zichzelf stelt, zodat 
ouders en medewerkers op de hoogte zijn van de pedagogische en globale aanpak. Het algemeen pedagogisch 
beleid is het uitgangspunt voor het pedagogisch beleid per locatie.  

 

1.2 Pedagogisch locatiebeleid Kids Talent 
Het pedagogisch beleid voor iedere locatie is gebaseerd op een grotendeels centraal ingevuld format. 
Op basis van het vastgestelde pedagogisch beleid heeft iedere locatiemanager een actueel pedagogisch beleid 
gericht op haar vestiging. Daarnaast beschrijft de locatiemanager locatie specifieke zaken zoals ligging, 
bijzondere pedagogische aanpak, bijzondere doelgroep en ouders. De locatiemanager legt het pedagogisch 
beleid indien nodig bij wijziging voor aan de oudercommissie. 
 

1.3 Evaluatie 
De pedagogische beleidsstukken worden actueel gehouden door het MT en indien nodig voorgelegd aan de 
oudercommissies. Aangepaste en actuele inzichten worden hierin meegenomen. 
De GGD toetst de pedagogische kwaliteit als externe beoordelaar. Dit doet zij minimaal één keer per jaar. 
 

1.4 Communicatie 
Wanneer het pedagogisch beleidsplan vastgesteld is, wordt deze binnen de organisatie gecommuniceerd. 
Daarnaast wordt het pedagogische locatiebeleid kenbaar gemaakt via de software. 
 
Het pedagogisch beleid is op iedere locatie in te zien door ouders en personeel. Eveneens is het te vinden op 
www.kidstalent.nl.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kidstalent.nl/
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2. Kids Talent 
 

2.1 Missie 

Kids Talent is een zeer flexibele opvang die inspeelt op de wensen en behoeften van ouders. Wij hanteren geen 
opening- en sluitingstijden. Ouders kunnen bij ons de opvang voor hun kinderen verkrijgen, precies zoals zij 
nodig hebben. 
 
Kids Talent staat voor opvang in huiselijke sfeer door goed opgeleide leidsters die op een warme, enthousiaste 
en open manier werken. Het kind met zijn eigen, unieke ontwikkeling, persoonlijkheid en interesses staat centraal 
en is het uitgangspunt van onze opvang. Onze bijdrage aan de ontwikkeling van het kind start bij de leeftijd van 0 
jaar en loopt door tot 13 jaar. Educatie, creativiteit, sport en spel vormen de ontwikkelingsactiviteiten die 
afgestemd worden op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. 
 
Kids Talent speelt in op de behoeften van de maatschappij, de ouders en de kinderen. 
 

‘Kids Talent; kinderopvang op maat!’ 
 

2.2 Visie 
Ieder kind is uniek. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Kids Talent gaat hier, in de 
benadering van de kinderen, van uit. Het kind staat centraal. Kids Talent inspireert en stimuleert de kinderen en 
daagt hen uit, al spelenderwijs, aan hun ontwikkeling te werken. Door de huiselijke sfeer en de openheid van de 
medewerkers, zullen de kinderen zich in een veilige omgeving bevinden, waardoor zij zichzelf onbezorgd kunnen 
ontwikkelen tot competente individuen. 
 
De wens van de ouders in de opvang en opvoeding van hun kind is belangrijk voor Kids Talent. Wij spelen in op 
de opvangwens door onze zeer flexibele opvangmogelijkheden. Zo kan een ouder opvang op maat krijgen. 
Daarnaast werken wij samen met hen aan de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Kids Talent zorgt hierin 
voor aanvulling. Overleg en afstemming zijn hierbij de sleutelwoorden.  
 
Kids Talent zorgt met haar flexibele, maatwerk, open en huiselijke werkmethode voor een unieke opvang voor 
ouders en kinderen. 
 

2.3 Kernwaarden Kids Talent 
Kids Talent werkt met een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de rode draad voor ons denken en 
handelen. 
 
1. Echt maatwerk in kinderopvang 

• Je betaalt wat je afneemt; 

• Planning zoveel mogelijk afstemmen op behoefte van ouders (liefst 100%); 

• Meerdere contractvormen, zodat de ouders een contractvorm kunnen kiezen die bij hen past; 

• Dagprogramma per leeftijdscategorie, zodat er een goede aansluiting is op het kind; 

• Flexibel gebruik van ruimtes zodat we goed kunnen inspelen op de behoefte van dat moment. 
 
2. Kwaliteit 

  Naar ouders: 

• Goede communicatie is essentieel: 

• Via mail, nieuwsbrief, leidsters, administratie, school; 

• Zeer toegankelijk om ons te benaderen; 

• Informatie over ontwikkeling van het kind moet altijd beschikbaar zijn; 

• Snelle reacties op vragen/ contacten van ouders. 
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• Automatisering: 
Volledig geautomatiseerd systeem, waardoor er altijd inzicht is in welke opvang/ uren er is/ zijn 
afgenomen en door wie, juiste facturen en een systeem waar iedereen dezelfde en accurate gegevens 
tot zijn beschikking heeft, wanneer het ook maar nodig is. 
De leidsters hebben door dit systeem ook altijd de juiste informatie tot hun beschikking. 

 
 

• Voor het kind: 

• Totaalverzorging voor het kind met het gemak voor de ouders: 
▪ Maaltijden en tussendoortjes verzorgen; 
▪ Luiers vanuit Kids Talent verstrekken; 
 
- Bijhouden van de ontwikkeling van het kind: 
▪ Mentorschap; 
▪ Kindvolgsysteem via KIJK!; 
▪ Gesprekken met ouders over ontwikkeling; 
▪ Signalering en eventueel contact zorgteams. 
 
- Kwaliteit voor/van het personeel: 
▪ Scholing (onder andere: BHV, EHBO, Gordon methode, VVE); 
▪ Competentiemanagement; 
▪ Vriendelijk, professioneel en behulpzaam; 
▪ Volledig personeelsbeleid, zodat alles vooraf helder en duidelijk is. 
 
3. Huiselijke sfeer 

• Warme sfeer; 

• Geen verlengde van school, dus andere omgeving; 

• (Emotionele) veiligheid; 

• Fris en vrolijk 

• Rustige sfeer. 
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3. Algemene visie pedagogisch beleid 
 

3.1 Kind als uitgangspunt 
Bij Kids Talent staat het kind centraal. Zijn achtergrond, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid zijn het 
uitgangspunt voor ons werk. Wij begeleiden het kind in zijn groei en ontwikkeling naar een competent individu. Dit 
doen wij op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. 
 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Onze medewerkers kijken naar de behoeften 
en ontwikkelingsvragen van een kind en spelen hierop in. Wij werken zowel met horizontale en verticale groepen, 
maar houden hierbij altijd zoveel mogelijk rekening met het individuele kind. Wanneer een kind verder is of 
achterloopt in zijn ontwikkeling op zijn leeftijdsgenoten, wordt hier rekening mee gehouden. 
 
Ook kinderen stimuleren en inspireren elkaar in hun ontwikkeling. Kinderen leren al spelenderwijs van elkaar; 
samen spelen, samen plezier maken, samen ontdekken, samen problemen oplossen, het komt allemaal aan bod 
in een groep. Onze medewerkers bieden de kinderen pedagogische activiteiten aan, maar laten hen ook vrij 
spelen, zodat de kinderen samen kunnen ontdekken en groeien. Ondertussen zorgen wij ervoor dat alles 
respectvol en veilig verloopt. 
 

3.2 Pedagogisch beleid 
Binnen Kids Talent wordt gewerkt met een centraal pedagogisch beleidsplan. Dit schept duidelijkheid en 
herkenbaarheid binnen de organisatie, maar ook naar buiten toe. 
 
Kinderen: 

• Er wordt zorg en veiligheid geboden. We spreken hier van lichamelijke zorg en veiligheid, maar ook over 
sociaal-emotionele zorg en veiligheid; 

▪ Op basis van gelijkheid en respect voor elkaar worden de kinderen gestimuleerd zich te ontwikkelen tot
 sociaal competente individuen; 

• Er is aandacht voor de ander en voor jezelf, kortom; er is aandacht voor elkaar. 
 
Pedagogisch medewerkers: 

• De pedagogisch medewerkers zijn allen in het bezit van passende opleidingen op MBO en/ of HBO  
 niveau. 

• De pedagogisch medewerkers zijn alleen in het bezit van een geldig VOG.  
 
Kids Talent wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd. De GGD let hierbij ook op het pedagogisch beleid per 
locatie. 

 

3.3 Groepen en dagindeling 
De groepen en dagindeling worden per locatie beschreven in het pedagogisch locatiebeleid. Wij streven naar het 
werken op een eenduidige wijze, maar door verschillende grootte in locaties en soms afwijkende tijden in de 
dagindeling, beschrijven wij dit onderdeel per locatie. 
 
Wennen: 
Alle nieuwe kinderen mogen 3 uur kosteloos komen wennen op de groep waar ze daarna starten. Het moment 
waarop dit gebeurd wordt in overleg met de ouders bepaald. Kinderen die, gekeken naar leeftijd en ontwikkeling, 
over kunnen naar een volgende groep krijgen een wenperiode. 
De mentor van de huidige groep bespreekt vooraf met ouders dat het kind eraan toe is om door te gaan naar de 
volgende groep. Samen wordt gekeken of het kind eerst enkele keren “op bezoek” gaat in de volgende groep en 
wanneer het goed gaat pas definitief over gaat. Bij sommige kinderen werkt het juist beter om ze meteen definitief 
over te doen. Hierbij wordt te allen tijde gekeken naar het welbevinden van het kind. Wanneer het kind over is 
naar de volgende groep krijgt het ook een nieuwe mentor. 
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Op de eigen stamgroep wordt tijdens de wenperiode altijd een plekje beschikbaar gehouden. Hierdoor bestaat er 
altijd de mogelijkheid om terug te keren naar de eigen groep wanneer het wennen moeizaam gaat. 
 
Op onze vestigingen met horizontale groepen verloopt de overgang als volgt. 
In de babygroep spelen de kleinste kinderen totdat ze zelfstandig kunnen lopen en er sociaal-emotioneel aan toe 
zijn om door te stromen naar de volgende groep. Per kind wordt bekeken wat hiervoor het beste moment zal zijn. 
De dagopvang aan Oirschot Nieuwstraat hanteert 4 stamgroepen waardoor de kinderen een tweede 
doorstroommoment hebben. Daar stromen de kinderen van de babygroep door naar de dreumes/peutergroep. 
Op de dreumes/peutergroep blijven ze totdat ze de basisschool leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. 
 

3.4 Kind – leidsterratio 
Dagopvang (deze informatie komt vanuit 1ratio.nl) 
 
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep wordt 
bepaald op basis van de ratio’s in tabel 1 en onderstaande rekenregels. 
De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van de stamgroep zijn in tabel 1 verwerkt: een 
stamgroep bestaat uit maximaal twaalf kinderen bij een groep met alleen kinderen van 0 jaar en maximaal 
zestien kinderen bij gemengde leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar. 
 

Tabel 1. Berekening van de beroepskracht-kindratio en maximale groepsgroottes bij groepen in de dagopvang 

  
Leeftijd 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Groepen alle 
kinderen één 
leeftijd 

0 tot 1 1 3 2 6 3 9 4 12 

 1 tot 2 1 5 2 10 3 15 4 16 

 2 tot 3 1 8 2 16 ---- ---- ---- ---- 

 3 tot 4 1 8 2 16 ---- ---- ---- ---- 

Gemengde 
leeftijds-
groepen 

0 tot 2 1 5 2 10 3 14 1 4 16 1 

 0 tot 3 1 5 2 10  3 

13 1 / 
14 4 / 
15 2 

4 16 1 

 0 tot 4 1 5  2 12  3 

14 1 / 
15 3 / 
16 2 

4 16 1 

 1 tot 3 1 6 2 11 3 16 ---- ---- 

 1 tot 4 1 7 2 13 3 16 ---- ---- 

 2 tot 4 1 8 2 16 ---- ---- ---- ---- 
1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 1 jaar. 
2 Waarvan maximaal drie kinderen van 0 tot 1 jaar. 
3 Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 tot 1 jaar. 
4 Waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 1 jaar. 
 
Rekenregels 
1. Indien in een stamgroep een kind van 0 tot 1 jaar aanwezig is, wordt naast tabel 1 tevens de hiernavolgende 
rekenformule toegepast. Indien Z een getal oplevert dat groter is dan het op grond van tabel 1 benodigde mini-
maal aantal in te zetten beroepskrachten, wordt het op grond van tabel 1 minimaal aantal in te zetten beroeps-
krachten verhoogd tot Z. De rekenformule luidt als volgt: 

• Z = (A + ((B +C + D) / 1,2)), afgerond naar boven. 

http://1ratio.nl/rekenregels.aspx#footnote-1
http://1ratio.nl/rekenregels.aspx#footnote-1
http://1ratio.nl/rekenregels.aspx#footnote-1
http://1ratio.nl/rekenregels.aspx#footnote-1
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• A = aantal kinderen van 0 tot 1 jaar / 3. 
• B = aantal kinderen van 1 tot 2 jaar / 5. 
• C = aantal kinderen van 2 tot 3 jaar / 6. 
• D = aantal kinderen van 3 tot 4 jaar / 8. 

2. In een situatie waarin het toevoegen van 1 kind leidt tot een op grond van tabel 1 en rekenregel 1 kleiner aan-
tal benodigde beroepskrachten, wordt het aantal benodigde beroepskrachten met 1 verhoogd. 
 
 
Buitenschoolse opvang 
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt bepaald op basis van de 
ratio’s in tabel 2. 
 

Tabel 2. Berekening van de beroepskracht-kindratio en maximale groepsgroottes bij groepen in de 
buitenschoolse opvang 

Leeftijd 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroepskrachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroepskrachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

4 tot 7 1 10 2 20 --- --- 

4 tot 13 1 11 1 2 22 2 --- --- 

7 tot 13 1 12 2 24 3  30  
1 Waarvan maximaal negen kinderen van 4 tot 7 jaar. 
2 Waarvan maximaal achttien kinderen van 4 tot 7 jaar. 
 
Combinatiegroepen dagopvang/buitenschoolse opvang 
Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een 
combinatiegroep dagopvang/buitenschoolse opvang of peuterspeelzaalwerk/buitenschoolse opvang wordt 
bepaald op basis van tabel 1 waarbij een kind van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt, wordt 
beschouwd als een kind van 3 tot 4 jaar. 
 

3.5 Gordon-methode 
Binnen Kids Talent is communicatie erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, 
maar ook om de kinderen te leren hoe je kunt communiceren. Binnen Kids Talent werken wij met de Gordon 
methode: 
 

De Gordon methode heeft als uitgangspunt ‘gelijkwaardigheid in relaties’. Het streeft naar een evenwicht tussen 
zorg voor jezelf en zorg voor de ander. 
Het opkomen voor eigen wensen en belangen gaat gepaard met het rekening houden met de wensen en 
belangen van anderen. 
 

Zoals het bovenstaande al zegt, laat je, door te communiceren via de Gordon methode, anderen in hun waarde. 
Dit geldt ook voor de communicatie met kinderen. De medewerkers luisteren serieus naar de wensen en 
opmerkingen van de kinderen en gaan hier met hen over in gesprek. Kinderen krijgen altijd duidelijke argumenten 
te horen waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt en worden gestimuleerd om zelf uit te leggen waarom ze 
iets wel of niet willen. Zo leren zij zichzelf steeds beter uiten. De Gordon methode is altijd inzetbaar, zowel in 
gezellige situaties als bij conflicten. 
 

3.6 Samenwerking met ouders/ mentorschap 
Om kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling en groei, is de samenwerking met ouders 
van groot belang. Op de groep is de situatie voor kinderen natuurlijk anders dan thuis. Overleg tussen ouders en 
pedagogisch medewerkers is dan ook noodzakelijk. Daarom krijgt ieder kind een mentor toegewezen.  
 
De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en voor 
kinderen van de BSO ook voor het kind. De mentor hoeft niet per sé een van de vaste gezichten van het kind te 



KIDS TALENT 

Algemeen Pedagogisch beleid 10 

zijn. Samen met ouders bespreekt zij hoe we de achtergrond, het ritme, de ontwikkeling, het tempo en de 
interesses van het kind in onze opvang kunnen integreren. Ouders daarentegen dienen rekening te houden met 
het feit dat het kind in een groep wordt opgevangen. Door overleg en samenwerking worden de ervaringen van 
beide partijen samengevoegd en komen we tot een goede manier van handelen. 
 
Uitgangspunten m.b.t. samenwerking met ouders 

• Er vindt een open en respectvolle communicatie plaats tussen ouders en pedagogisch medewerkers; 

• Ouders zijn eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kind; 

• Er wordt vertrouwelijk en respectvol omgegaan met privacygevoelige informatie; 

• Ouders en pedagogisch medewerkers zijn betrokken bij de opvoeding/ontwikkeling van het kind; 
▪ Afstemming van behoeften en wensen van ouders en pedagogisch medewerkers vormt de basis voor  

een veilige relatie met het kind; 

• Iedere cultuur en achtergrond wordt door Kids Talent gerespecteerd, zolang de normen en waarden van  
 Kids Talent nageleefd worden; 

• Ouders en kinderen van alle achtergronden en culturen voelen zich thuis bij Kids talent. 
 
Uitwisselen van informatie 
Kids Talent staat voor een goede communicatie met ouders. Het is zelfs een randvoorwaarde om de opvang van 
kinderen goed te laten verlopen. Communicatie vindt plaats richting en door Kids Talent als organisatie, 
medewerkers, ouders en de oudercommissie. Kids Talent maakt voor de communicatie gebruik van verschillende 
communicatiemiddelen: 

• Nieuwsbrief; 

• E-mail; 

• Website; 

• Facebook; 

• Telefoon; 

• Brieven; 

• Mededelingenbord of via mededelingen op de deur; 

• Mondelinge communicatie. 
 
Informatie over het eigen kind 
Communicatie over het kind naar de ouders toe kan gaan over dagelijkse dingen, maar het kan ook een evaluatie 
van een opvangperiode van het kind zijn. De volgende manieren van informatie-uitwisseling zetten wij in: 

• Breng- en haal contacten; 

• Mentorgesprekken met ouders; 

• KIJK!; 

• Memoborden; 

• Dagoverzicht; 

• Evaluatieformulier bij overgang naar een andere groep.  
 
Oudercommissie 
Iedere locatie van Kids Talent heeft een oudercommissie. In de oudercommissie worden zaken m.b.t. de 
betreffende locatie besproken. De locatiemanager komt (indien gewenst vanuit OC) een aantal keer per jaar 
samen met de oudercommissie. 

 

3.7 Samenwerking met andere partijen 
Kids Talent werkt samen met o.a. gemeente en CJG+. Zo werken wij optimaal aan de ontwikkeling van het kind. 
In het pedagogisch locatiebeleid staat voor iedere vestiging beschreven met welke partijen zij samenwerken. 

 

3.8 Omgaan met zorgkinderen 
Binnen de opvang kom je weleens kinderen tegen waarvan de ontwikkeling niet helemaal verloopt zoals het 
hoort. Dit zijn de zogenaamde zorgkinderen. Onze taak hierin is het signaleren en bespreekbaar maken van het 
probleem. Hierin worden de volgende stappen gevolgd: 
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• Signaleren van het probleem; 

• Melden van het probleem bij de mentor; 

• Mentor checkt of het probleem door meerdere leidsters gesignaleerd is; 

• Mentor bespreekt het probleem met de locatiemanager en de ouders van het betreffende kind; 

• Mentor kan, met toestemming van de ouders, het consultatiebureau/CJG+ vragen om langs te komen 
voor observatie. Zij kunnen de leidsters handvatten tot gericht handelen geven en/ of kunnen de ouders 
begeleiden. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met het consultatiebureau. 
Bij vermoeden van kindermishandeling, hebben wij een meldplicht en volgen wij de meldcode die hiervoor 
opgesteld is. 
 

3.9 Privacy 
Wij waarborgen de privacy van de kinderen door ons aan de privacywet te houden. Ouders geven o.a. 
toestemming of hun kind wel of niet op de foto mag en of deze foto wel of niet op de website mag of wij informatie 
mogen uitwisselen over hun kind met het consultatiebureau. Dit komt terug in het inschrijfboekje dat ouders 
invullen en inleveren bij de inschrijving van hun kind 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

4. Pedagogische doelen 
Bij Kids Talent werken we met het volgende algemeen pedagogisch doel, gebaseerd op de vier pedagogische 
doelen van Riksen-Walrave: 
 
De kinderen die bij ons op de opvang komen, worden opgevangen vanuit een basis van vertrouwen en veiligheid. 
Daarnaast bieden wij de kinderen, met al hun talenten en onderlinge verschillen, maximale ontwikkelings- en 
ontplooiingskansen in een veilige, sociale en uitnodigende omgeving. 
Wij proberen de kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en hen daarin inzicht in te laten krijgen. 
Op deze wijze begeleiden wij ze naar zelfstandigheid. 
 
In dit algemene doel zijn de volgende pedagogische subdoelen gericht op het werken met kinderen verwerkt: 

• Het bieden van emotionele veiligheid; 
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• Het bevorderen van sociale competenties; 

• Het bevorderen van persoonlijke competenties; 

• Het overdragen van waarden en normen. 
 
Wij werken op verschillende manieren aan de ontwikkeling van deze doelen door de inzet van: 

• Interactie tussen medewerkers en kind; 

• De groep; 

• De omgeving; 

• De activiteiten; 

• Het spelmateriaal. 
 
De ontwikkeling van het kind m.b.t. de gestelde doelen wordt gevolgd door KIJK!. 
 

4.1 Emotionele veiligheid 
Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open voor 
spelen of het leren van vaardigheden. Alle energie gaat dan zitten in de stress en het op zijn hoede zijn. Zich 
veilig voelen is een basisbehoefte. 
 
De pedagogisch medewerker leert de kinderen met hun gevoel om te gaan en respecteert de gevoelens van de 
kinderen. Kinderen krijgen de ruimte zich te uiten en worden daarin begeleid. Hierbij wordt de Gordon methode 
ingezet. De vaste pedagogisch medewerkers, de structuur en de omgeving zoals in basis van veiligheid en 
vertrouwen zo belangrijk wordt genoemd, komen ook hier weer terug. Door de dagindeling, regels, thema's en 
groepsleiding hebben de kinderen een duidelijk houvast waarbinnen geëxperimenteerd mag worden. 
 
'De beroepskrachten communiceren met de kinderen” 
Bijvoorbeeld: Waar nodig gaat de beroepskracht door de knieën. Men draagt steeds zorg voor oogcontact. De 
toon van de gevoerde gesprekken is vriendelijk. De met de kinderen gevoerde gesprekken hebben een 
persoonlijk karakter. Wanneer een kind van de peutergroep verschoond wordt, is de beroepskracht met hem in 
gesprek over zijn vakantie. 
 
'De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.' 
Bijvoorbeeld: Er gaat een beker drinken over de tafel. De beroepskracht loopt naar het kind toe wat geknoeid 
heeft en geschrokken is en zegt; “X, dit kan gebeuren, is niet erg hoor”. Ook complimentjes zoals: “goed gedaan, 
knap hoor, heel goed.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Het ontwikkelen van sociale competenties 
Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld het zich in een 
ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en 
oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van 
een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van 
sociale competenties. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen 
functioneren in de samenleving. 
 
De medewerkers van Kids Talent begeleiden de kinderen in hun interactie onderling en ondersteunen hen in het 
voorkomen en oplossen van conflicten. De medewerkers proberen om kinderen gezamenlijk betekenisvolle 
ervaringen op te laten doen. Er wordt gecommuniceerd op een open en respectvolle manier, zowel door de 
medewerkers als door de kinderen. De medewerkers zijn hierin voorbeeld en houvast voor de kinderen. 
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' De beroepskrachten ondersteunen de ontwikkeling van individuele kinderen.' 
De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de verschillende fases gestimuleerd wordt. Ze prikkelen de 
zintuigelijke manier van ontwikkelen van bijvoorbeeld baby's door spelmateriaalkeuze en de manier van 
aanbieden. 
Bijvoorbeeld: Een beroepskracht zit samen met de kinderen op een speelkleed. Op dit kleed liggen verschillende 
materialen. Een van de kinderen klapt in zijn handen omdat hij plezier heeft. De beroepskracht begint spontaan 
tegen het kindje te zingen: “ klap eens in de handjes, blij, blij, blij enz...” 
 
' Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen'. 
Bijvoorbeeld: Er willen meerdere kinderen tegelijkertijd naar het toilet. De beroepskracht zegt tegen een van de 
kinderen: 'X, ik zou het fijn vinden als je even wacht. Je kan nog niet naar het toilet er zit al een kindje op.' Het 
kindje dat naar het toilet wil wacht nu rustig. 
 
 

4.3 Het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen 
adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
 
De situatie per locatie is erop gericht om kinderen in een veilige en prettige omgeving de dag te laten 
doorbrengen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase 
waarin het kind zich bevindt. Door middel van activiteiten wordt door de medewerkers de ontwikkeling van 
kinderen op verschillende gebieden gestimuleerd: 

• Motorische ontwikkeling: dans, beweging, klimmen, springen, puzzelen, strijkkralen, baby gym, 
rammelaars; 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: rollenspel, fantasiespel, voorlezen, benoemen; 

• Cognitieve ontwikkeling: zingen, lezen, spelletjes; 

• Creatieve ontwikkeling: beeldend, drama, muziek; 

• Identiteitsontwikkeling en zelfredzaamheid: benoemen, opdrachten geven, persoonlijke verhalen. 
 
Sociale competentie. 
'‘Kinderen zijn deel van de groep.’ 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij organisatorische taken. 
Bijvoorbeeld: Beroepskracht vraagt de kinderen om op te ruimen. De beroepskracht maakt de opdracht kleiner 
door gericht aan verschillende kinderen te vragen om iets op te ruimen: “Wil jij de blokjes 
opruimen en jij mag de diertjes weg leggen, ik vind het heel fijn als jij dit diertje nog opruimt”. 
Kinderen gaan gericht aan de slag. De beroepskracht spreekt positieve waardering uit 
naar de kinderen: “Ik vind dat jullie heel goed hebben geholpen!” 

 

4.4 Het overbrengen van waarden en normen 
Het kind helpen omgaan met waarden en normen speelt binnen Kids Talent een belangrijke rol. Waarden geven 
uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen, dingen of gebeurtenissen. Het zijn 
ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Normen vertalen de waarden in regels en 
voorschriften. Een kind wordt mede gevormd door omgang met volwassenen en andere kinderen. De omgang 
tussen volwassenen en kinderen is binnen de kinderopvang anders dan thuis. We proberen een kind uit te 
leggen, dat niet alles en iedereen hetzelfde is. Elk gezin heeft een eigen cultuur, elke cultuur heeft eigen waarden 
en normen. Elk kind is een individu met eigen opvattingen en ideeën. 
 
Door zelf het goede voorbeeld te geven, willen we het kind helpen om te gaan met waarden en normen. Kids 
Talent vindt het belangrijk, dat respect voor anderen uitgedragen wordt via de basishouding van de leiding. 
Respect voor anderen betekent voor ons, dat we ieder persoon als een waardevol persoon beschouwen, dat we 
een ander in zijn waarde laten. We leren de kinderen om rekening te houden met de behoeften van een ander en 
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de eigen behoeften te uiten. Kinderen worden er op aangesproken en gecorrigeerd als het gedrag of uitingen 
respectloos zijn. Hierbij wordt de communicatiemethode van Th. Gordon gebruikt. 
 
Daarnaast leren we de kinderen dat ze zorgvuldig om moeten gaan met materialen. We vinden het belangrijk dat 
kinderen respect hebben voor eigen en andermans spullen. De kinderen worden gestimuleerd in het opruimen 
van de groep en de materialen waarmee ze gespeeld hebben. Als er buiten gespeeld wordt of bij 
uitstapjes, is er zorg voor de omgeving. 
 
' Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar en worden toegepast” 
Bijvoorbeeld: Tijdens een eet- en drinkmoment wordt er eerst gewacht tot iedereen zijn eten en drinken opheeft. 
De kinderen die kunnen mogen dan van tafel en gaan bij de deur staan wachten tot alle kinderen er zijn of uit hun 
stoel zijn geholpen. 
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5. Pedagogische middelen 
 

5.1 Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden 
Binnen spelen 
Iedere locatie van Kids Talent is huiselijk en warm ingericht. Dit zorgt voor een warme en veilige sfeer en 
omgeving. In de verschillende huis- en speelkamers is er uitdagend, prikkelend en ontwikkelingsgericht 
speelgoed aanwezig. De kinderen kunnen allerlei soorten spel uitvoeren die hun ontwikkeling stimuleert en hen 
plezier bezorgt. Dit kunnen zij alleen of in een groepje doen. 
 
Buiten spelen 
Buiten spelen is voor kinderen een belangrijke dagelijkse activiteit, die zoveel mogelijk moet doorgaan. Kinderen 
genieten van het buiten spelen, de ruimte om te rennen, zich te verstoppen, te gillen, wind, temperatuur en regen 
te ervaren. Het verschil in weer en seizoen en buitenlucht biedt een rijke en gezonde ervaring voor kinderen. 
De medewerkers van Kids Talent stimuleren het bewegen, verwijderen obstakels, zorgen voor voldoende 
materialen die door kinderen spontaan gebruikt kunnen worden en zorgen voor een goed evenwicht in uitdaging 
en veiligheid. Speelmogelijkheden in de buurt worden ook benut. Veiligheid voor ieder kind staat altijd centraal. 
 
Talentontwikkeling 
Kids Talent geeft de kinderen ruimte om hen zoveel mogelijk hun mogelijkheden te laten ontdekken, om al hun 
talenten te ontwikkelen. Creativiteit en leren gaan bij ons hand in hand. Je bent creatief wanneer je eerdere 
kennis en vaardigheden gebruikt om nieuwe dingen te maken, nieuwe oplossingen te verzinnen en tot nieuwe 
gedachten te komen. Een kind kan zich op veel manieren creatief uiten: bewegen, muziek, dans, drama, tekenen, 
handenarbeid, zingen, taal, boeken en fantasiespel zijn voorbeelden van activiteiten die in ons basisaanbod een 
plek krijgen. Kinderen hebben op verschillende leeftijden behoefte aan andere materialen en activiteiten. We 
proberen zoveel mogelijk variatie aan te bieden en rekening te houden met de leeftijd van de kinderen. We 
hebben respect voor andermans creativiteit. 
 
VVE 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) neemt een belangrijke positie in binnen Kids Talent. Binnen ons 
peuterprogramma staat de VVE centraal. De VVE bereidt kinderen voor op de basisschool. Spelenderwijs zijn we 
educatief met hen bezig. Materialen en omgeving zijn hier op aangepast. 
Vanuit de organisatie wordt scholing geboden op het gebied van VVE. 
 

5.2 Kindvolgsysteem: KIJK! 

Vanaf het kennismakingsgesprek tot het moment dat het kind afscheid neemt van Kids Talent, wordt het kind 
gevolgd m.b.t. het welbevinden en de ontwikkeling. Het welbevinden van een kind is een belangrijke voorwaarde 
voor groei en ontwikkeling. Daarom wordt er regelmatig door de pedagogisch medewerkers met elkaar en met de 
ouders over het welbevinden en de ontwikkeling gesproken. Dit volgen van de kinderen gebeurt aan de hand van 
KIJK!. De mentor van het kind vult online ontwikkelingslijsten in (op diverse gebieden) en gebruikt dit bij de 
jaarlijkse kindbesprekingen. De ouders worden minimaal één keer per jaar uitgenodigd voor een kindgesprek. 
Tijdens dit kindgesprek wordt de ingevulde KIJK!-lijst doorgenomen en kunnen de ouders eventuele vragen over 
hun kind stellen aan de mentor. Vanuit de dagopvang wordt er een overdrachtsformulier vanuit KIJK! gemaakt 
voor het basisonderwijs en een kopie hiervan gaat ook naar de BSO. 
 

5.3 Protocollen 
Kids Talent hanteert o.a. de volgende protocollen: 

• Meldcode kindermishandeling; 

• Gezondheidsbeleid; 

• Medicijnenprotocol; 
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5.4 Akkoordverklaringen 
Voor bepaalde zaken dienen de ouders akkoord te geven. In het kindgegevensformulier tekenen de ouders 
akkoordverklaringen voor: 

• Hulp van stagiaires bij baby’s; 

• Buikligging; 

• Inbakeren; 

• Gebruik zijliggingskussen; 

• Foto en film; 

• Foto’s en filmpjes op website; 

• Vervoer door pedagogisch medewerkers; 

• Uitwisselen van informatie met consultatiebureau en toekomstige basisschool; 

• Spelen zonder toezicht; 
 
Daarnaast hebben wij aparte akkoordverklaringen voor: 

• Toedienen medicijnen; 

• Ophalen door een ander; 

• Spelen in een andere groep dan de stamgroep; 
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