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1. Algemene informatie 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontplooien in een warme, veilige en 

stimulerende omgeving. Wij gaan uit van de behoefte van het kind, ingepast in de groep. 

Daarbij kijken wij vooral naar de mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat wij op een 

positieve en uitnodigende manier met kinderen omgaan.  

Wij bewaken de kwaliteit van onze opvang en proberen voortdurend deze kwaliteit te 

verbeteren. Dit doen wij door te werken volgens interne en externe kwaliteitseisen. Wij staan 

open voor op- en aanmerkingen van ouders. Wij kijken kritisch naar onszelf en spreken 

elkaar aan op de wijze van handelen.  

Maar bovenal vergroten wij onze deskundigheid door te blijven kijken naar ieder kind dat aan 

onze zorg is toevertrouwd.  

1.1 Openingstijden/ diensten 

Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Mocht u op woensdag en/of vrijdag 

opvang wensen dan kunt u dit aangeven: stuur een mail naar onze administratie. Wij houden 

een wachtlijst bij. Indien er voldoende belangstelling is kunnen wij de dagen dat wij open zijn 

uitbreiden. Wij hebben er bewust voor gekozen het gehele jaar open te zijn. Dit zorgt ervoor 

dat u uw vakanties altijd flexibel kunt plannen (wij zijn alleen gesloten op officiële feestdagen 

indien deze op een openingsdag vallen, waaronder 1 keer in de 5 jaar op 5 mei. Op 

Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsavond sluiten wij om 17.00 uur).  

Wij zijn open vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur.  

1.2 Locatie / accommodatie/ groepsruimte 

Op een verticale groep verblijven kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De veiligheid voor de 

jongste kinderen is gewaarborgd door een hoge box waar baby`s veilig in kunnen liggen en 

spelen. Kleine onderdelen worden bewaard op plekken buiten bereik van de kinderen. 

Ons kinderdagverblijf heeft 1 groep en is gelegen in een moderne school (De Trekvogel) die 

wordt gedeeld met 3 BSO groepen van BSO IJsselstein. Het kinderdagverblijf heeft een 

eigen slaapkamer, keuken en verschoontafel. De sanitaire ruimtes worden gedeeld met de 

BSO en de onderbouwgroepen van de Trekvogel.  

Door de grote glazen wand is de groep zichtbaar vanuit de hal. Zowel de kinderen als de 

professionals kunnen elkaar ten alle tijden zien. Ook zijn onze ruimtes transparant door 

deuren met glas en veel ramen in de buitengevel. 

1.3 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid/ GGD inspectie 

Jaarlijks vindt een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats op de groep van het 

kinderdagverblijf. De resultaten van deze inventarisatie worden waar nodig verwerkt in een 

actieplan voor het kinderdagverblijf. De inventarisatie is naast het opsporen van mogelijke 

veiligheidsgevaren in de opvangruimtes eveneens preventief bedoeld om risico`s te 

voorkomen ten aanzien van ziektekiemen, binnen- en buitenmilieu en medisch handelen. De 

risico inventarisatie veiligheid en gezondheid maakt deel uit van de GGD inspectie. 

1.4 Buitenruimte 

Er is tenminste 3m2 bruto buitenspeelruimte per kind beschikbaar, deze ruimte grenst aan 
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het kinderdagverblijf. Dit buitenterrein wordt gedeeld met de BSO en de school. Op de groep 

hangt een lijst met de tijden waarop de basisschoolkinderen buitenspelen. Kinderen spelen 

nooit alleen buiten. Er is altijd een pedagogisch medewerker bij. 

2. De Groep 

2.1 Groepsgrootte 

Op het kinderdagverblijf zijn kinderen aanwezig tussen 6 weken en 4 jaar oud, zij verblijven 

in een verticale groep. De groep kan uit maximaal 12 kinderen bestaan. Per groep maken wij 

gebruik van maximaal 3 verschillende  vaste professionals. Op de groep is altijd minimaal 

één van deze professionals aanwezig.  

1 professional per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar 
1 professional per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 
1 professional per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar 
1 professional per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar 
 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep moeten gemiddelden berekend worden 
voor de vaststelling van het aantal kinderen per professional. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van www.1ratio.nl 

 

2.2 Dagindeling 

7:30 uur – 9:00 uur: De kinderen worden gebracht.  
Bij de jongste kinderen wordt rekening gehouden met het ritme zoals ze dat thuis gewend 
zijn. Dit geldt vooral voor de baby’s. De dreumesen gaan in het algemeen twee keer slapen 
en de peuters  slapen één keer of rusten.  
 
9.15 uur – 10:00 uur:  Er wordt met de kinderen fruit gegeten en water of lauwe thee 
gedronken. Na het fruit eten worden de kinderen verschoond of er is een toiletronde, 
dreumesen gaan dan naar bed.  
 
Rond 10.15 uur gaan de kinderen buiten spelen of ze gaan een activiteit doen.  
 
Rond 11.45 uur gaan de kinderen aan tafel voor het eten van een boterham.  
 
Na het eten worden de kinderen verschoond of er is een toiletronde, de kinderen die gaan 
slapen, krijgen hun pyjama of slaapzak aan. Met de kinderen die niet gaan slapen wordt een 
rustige activiteit ondernomen of er is een moment van vrij spelen. 
 
Rond 13.00 uur gaan de kinderen die één keer slapen, naar bed.  
De dreumesen die twee keer slapen, gaan tussen 14.00 en 15.00 uur nogmaals naar bed.  
 
Rond 14.00 uur krijgen de kinderen die niet slapen of al wakker zijn, een soepstengel, 
cracker of rijstwafel en water/lauwe thee.  
Als de kinderen uit bed komen worden zij verschoond of is er een toiletronde.  
 
Rond 15.30 uur wordt er met de kinderen een cracker en yoghurt gegeten en water/lauwe 
thee gedronken.  
 
Tussen 16.30 – 17.00 uur is er een laatste verschoonronde.  
De kinderen kunnen tussen 16.30 en 18.30 uur opgehaald worden. 
 

 

http://www.1ratio.nl/
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2.3 Groepsactiviteiten 

Afhankelijk van de ontwikkelingsfase wordt gekeken welke activiteiten passend zijn voor het 

kind, dit kan een activiteit zijn met leeftijdsgenootjes of juist niet. Wij besteden veel aandacht 

aan het verschil in opvang tussen jongere en oudere kinderen. Dit komt niet alleen tot uiting 

in de beschikbare ruimtes en faciliteiten, maar ook in de mate van vrijheid en eigen 

verantwoordelijkheid die we de kinderen geven. 

De afwisselende speelhoeken, diversiteit aan spelmaterialen en leuke activiteiten zorgen 

altijd voor een afwisselende dag op het kinderdagverblijf. De dagelijkse activiteiten zorgen 

ervoor dat de kinderen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook leren zij 

respectvol met anderen omgaan.  

Naast de gezamenlijke activiteiten zorgen onze professionals ervoor dat uw kind voldoende 

persoonlijke aandacht en rust krijgt.  

2.4 Het verlaten van de stamgroep 

Naarmate de kinderen ouder worden, hebben zij naast veiligheid en geborgenheid behoefte 

aan een grotere leefomgeving. Daarom geven de professionals de kinderen regelmatig de 

gelegenheid om hun omgeving buiten hun eigen groep te verkennen.  

Met de dreumesen en peuters wordt de stamgroep verlaten op het moment dat zij buiten 

gaan spelen. 

2.5 Eten/drinken/slapen 

Over het algemeen is het eten en drinken een sociaal gebeuren, echter voor baby`s is dit 

anders. Het is belangrijk dat de professional de rust en de tijd neemt om een baby de fles te 

geven. Zij volgen hun eigen dagritme en krijgen eten/drinken aangeboden op de momenten 

dat zij dat nodig hebben. Ouders geven zelf poedermelk of borstvoedingsmelk mee.  

Ouders moeten de borstvoedingsmelk, voorzien van datum en zelf in de koelkast zetten.  

Zodra uw kind brood mag eten, kan het langzaam gaan wennen aan het ritme van het 

kinderdagverblijf. De leeftijd waarop dit gebeurt, is uiteraard afhankelijk van uw kind, evenals 

het tempo waarin dit gebeurt. 

 

Met oudere kinderen worden er centrale momenten uitgekozen om gezamenlijk te eten dan 

wel te drinken. Wij bieden gezond en verantwoord eten aan. Wij zorgen voor vers brood en 

beleg, vers fruit, water, lauwe thee, melk, en de nodige (gezonde) tussendoortjes. 

Wij stimuleren kinderen vanaf één jaar met een tuitbeker te drinken en vanaf anderhalf jaar 

mogen ze uit een gewone beker drinken.  

 

Eten moet ten alle tijden leuk zijn. We dwingen geen enkel kind tot eten; lust een kind iets 

écht niet, dan zoeken we naar een alternatief. We stimuleren wel op een positieve manier. 

Eten is een sociaal moment en wordt gebruikt om het onderlinge contact tussen de kinderen 

te verstevigen en de kinderen te leren aandacht voor elkaar te hebben en rekening met 

elkaar te houden (ze moeten regelmatig op elkaar wachten). Doordat alle kinderen aan tafel 

zitten, leren ze ook van elkaar. Het gezegde ‘zien eten doet eten’ klopt in de praktijk. Zowel 

de professional als de kinderen onderling zijn een voorbeeld voor elkaar. Tijdens de maaltijd 

zitten de kinderen aan tafel en leren ze te blijven zitten tot ze van tafel mogen. Tevens biedt  
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de maaltijd veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Dit kan door het 

gebruik van flesjes af te bouwen en kinderen bijvoorbeeld met lepels en vorkjes te laten eten.  

Kinderen slapen in afgesloten bedjes wat voorkomt dat ze eruit kunnen vallen. Elk kind heeft 

zijn eigen slaapspullen. Dat wil zeggen een eigen hoeslaken, slaapzak en laken. Deze 

worden wekelijks gewassen. Tevens is er een goed slaapklimaat op de slaapkamer, wat 

voorkomt dat kinderen het te warm of te koud hebben tijdens het slapen. 

Wanneer een baby ingebakerd wordt of op de buik mag slapen, geven ouders hier 

toestemming voor door middel van het toestemmingsformulier.  

2.6 Verschonen/zindelijkheid/ persoonlijke hygiëne 

Verschonen is een contactmoment tussen het kind en de professional. Na iedere maaltijd, na 

het slapen en voor het naar huis gaan en uiteraard wanneer het op een ander moment nodig 

is, verschonen wij de kinderen. Het is een moment om individuele aandacht aan een kind te 

geven. Het kind zal vertroeteld worden en er zal één op één gepraat, gezongen en 

geknuffeld worden. Dit geeft een kind het gevoel van veiligheid en vertrouwen.  

Als een kind eraan toe is om zindelijk te worden, zorgen wij ervoor dat het op een potje en 

later op de WC leert gaan. Wij doen dit altijd in nauwe samenwerking met de ouders. Het is 

voor het kind soms spannend, daarom bieden wij dit op een speelse, niet dwingende manier 

aan.  

Wij leren de kinderen persoonlijke hygiëne, door hen na WC-gebruik, gebruik van het potje 

en voor het aan tafel gaan, de handen met zeep te laten wassen. Wij geven hierin natuurlijk 

het juiste voorbeeld. 

2.7 Wennen 

Voordat uw kind start bij KDV Filios, zien wij graag dat hij of zij 1 à 2 keer komt om te 

wennen (dit wordt gepland op momenten dat de groep niet volledig vol is). Gedurende de 

wenperiode vragen we u als ouder stand-by te zijn.  

2.8 Rituelen, vieringen en traktaties 

Binnen KDV Filios wordt op algemene wijze aandacht besteed aan de gebruikelijke 

Nederlandse feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. De geloofsachtergrond van 

de kinderen speelt hierbij in principe geen rol.  

Bij andere specifieke feestdagen wordt alleen stilgestaan als er kinderen zijn die deze 

feestdagen vieren en hieraan ook in de groep aandacht willen besteden. 

Wanneer een kind jarig is of afscheid neemt, mag hij of zij trakteren. Een ouder kan de voor 
de keuze van een traktatie de professionals altijd om tips vragen. 
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3. De professional en het kind 

3.1 De vier pedagogische doelen 

In de basishouding van de professional zijn de volgende pedagogische doelen terug te 
vinden: 

 Bieden van emotionele veiligheid 

 Bevorderen van de persoonlijke competenties 

 Bevorderen van de sociale competenties 

 Overdragen van normen en waarden. 

Daarnaast wordt door de Filios groep waarde gehecht aan de volgende kenmerken: 
 
Ondernemend en initiatiefrijk 
De professional is in staat om te handelen uit eigen beweging en niet altijd in opdracht van 
anderen; zij/hij is initiatiefrijk in het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de 
verschillende leeftijden die er zijn binnen KDV Filios. 
 
Klantgericht 
Het vlot, efficiënt en op persoonlijke wijze inspelen op uitgesproken of niet uitgesproken 
behoeften van de kinderen om zo de kinderen de basisveiligheid te bieden die zij nodig 
hebben.  
 
Flexibel 
De professional kan zich aanpassen aan veranderingen en kan de  eigen gedragsstijl 
aanpassen om een gesteld doel te bereiken. De professional is zich bewust van zijn 
voorbeeldfunctie naar de kinderen toe. 
 
Verantwoordelijk 
De professional is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en het uitblijven daarvan.  
 
Betrouwbaar 
De professional houdt zich aan de gemaakte afspraken. 
 
Professioneel 
De professional laat observeerbaar gedrag zien waarin de normen en waarden die wij 
belangrijk vinden bij KDV Filios zichtbaar zijn. 
 

3.2 Vier-ogen-principe 

Wij werken met het vier-ogen-principe. Dit houdt in dat een pedagogisch medewerker nooit 

alleen is. Er is een collega op de groep of in de buurt van de groep. Alle ruimtes zijn open en 

het verschonen gebeurt op de commode in groep. 

Vanuit de gang, die ook door BSO IJsselstein gebruikt wordt, kan de groepsruimte van het 

kinderdagverblijf ingekeken worden. 

Daarnaast lopen er regelmatig ouders binnen om hun kinderen te brengen en te halen. Ook 

zijn er docenten in de school aanwezig evenals pedagogisch medewerkers van de 

peuterspeelzaal en BSO IJsselstein. 
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3.3 Achterwacht  

 
 
Bij ons kinderdagverblijf zijn wij altijd met minimaal 2 mensen in het gebouw, dit kunnen twee 
professionals zijn of 1 professional met een meerderjarige stagiaire of andere volwassene.  
 

3.4 3-uursregeling 

Tijdens een KDV dag mag er 3 uur per groep afgeweken worden van de BKR 
(beroepskracht-kind-ratio). Gedurende deze tijd mag er met minder professional gewerkt 
worden dan standaard voorgeschreven. Dit mag echter nooit minder zijn dan de helft van de 
PM-ers die volgens de norm aanwezig zouden moeten zijn. Wij wijken mogelijk af tussen 
08:00 en 09:00 uur (brengen kinderen), tussen 13:00 en 14:00 uur (pauzetijd) en tussen 
17:00 en 18:00 uur (halen kinderen). 
 

3.5 Mentor 

Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een vaste PM-er op de groep van het kind. Voor de 
ouders en het kind is dit het vaste aanspreekpunt. 

Tijdens het intakegesprek wordt aangegeven wie de mentor is (bij voorkeur doet deze ook de 
intake) en wat het mentorschap inhoud. De mentor zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van 
eventuele bijzonderheden van het kind die uit de intake en/of het overdrachtsformulier blijken 
en doet in een volgende kind bespreking verslag. Wanneer dit niet kan wachten tot de 
volgende kind bespreking wordt het team direct de volgende dag bij elkaar geroepen om de 
bijzonderheden te bespreken. 

De mentor houdt de kindvolgdossiers bij van de kinderen die aan hem/ haar zijn 
toegewezen. Er is een voortgangslijst voor elk kind en de mentor zorgt ervoor dat deze lijst 
regelmatig ingevuld wordt met onderwerpen waardoor het kind opvalt. Dit kan iets positiefs of 
een verbeterpunt zijn 

De mentor is tevens degene die tijdens de jaarlijkse 10-minuten gesprekken bespreekt hoe 
het met de ontwikkeling van het kind gaat. Het kindvolgdossier van het kind wordt hierbij 
gebruikt. De informatie die uit het 10-minuten gesprek komt en bekend moet zijn binnen het 
gehele team, wordt besproken in het eerstvolgende teamoverleg. Wanneer een ouder een 
klacht meldt tijdens het 10-minuten gesprek, wordt een meldingen- en klachtenformulier 
ingevuld en de daaropvolgende procedure nageleefd. 

Wanneer nodig vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met 
toestemming van ouders)  

Wanneer een kind wisselt van groep zal een medewerker van de administratie in een mail 
laten weten wie de nieuwe mentor van het kind is. 

3.6 Opvallend gedrag 

Op het kinderdagverblijf maken kinderen deel uit van een groep. Deze is vaak breder en 

meer divers dan een doorsnee gezin. Dit betekent dat het kind al vroeg kennis maakt met de 

verscheidene aspecten van de verschillende culturen in de Nederlandse samenleving.  

Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en dragen er zorg 

voor dat de kinderen elkaar (leren) respecteren. Wij zijn hun voorbeeld hierin. Dit uit zich 

onder andere in hoe wij dagelijks met elkaar en met de kinderen omgaan. Zo zijn wij in de 

omgang met elkaar beleefd en noemen elkaar bij de naam. Wij leren het kind om op zijn 

beurt te wachten, andere kinderen niet te onderbreken, groepsregels na te leven. Maar ook 
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in wat wij doen, zijn wij hun voorbeeld, zoals niet op meubilair gaan staan, voorzichtig met de 

spullen en het speelgoed omgaan, etc.  

 

Kortom, wij leren het kind regels, zodat het kan functioneren in een groep en later in de 

maatschappij.  

Wij houden rekening met de eigenheid van ieder kind en met de eigenheid van de cultuur 

waarin het kind opgroeit. Dat betekent dat wij het kind benaderen als individu, maar ook 

vragen rekening te houden met de afspraken en regels binnen het kinderdagverblijf.  

Wanneer een pedagogisch medewerker opvallende dingen ziet in de ontwikkeling van het 

kind, zal deze dit met de ouders bespreken. Ook de clustermanager wordt hiervan op de 

hoogte gesteld en zal, indien nodig, deelnemen aan het gesprek met de ouders. Wij zullen 

de ouders ten alle tijden doorverwijzen naar de huisarts of het consultatiebureau om het kind 

te laten beoordelen.  

3.7 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

Wanneer er reden tot zorg is wordt, volgens protocol, door de professional de manager 

inschakelt (lid MT). Zij kijken samen wat nodig is voor het kind. Uiteraard worden de ouders 

daarbij betrokken. Wij praten liever met de ouder dan over de ouder. Wij werken ook volgens 

de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en met de Verwijsindex (zie 

http://www.verwijsindexmiddennederland.nl). Protocollen worden periodiek besproken zodat 

de kennis actueel blijft. 

De meldcode geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en 

bevat tevens een stappenplan voor de te volgen procedure. De procedure is bekend bij de 

professionals van kinderdagverblijf Filios. 

Ook hebben we een protocol “ongewenste omgangsvormen/grensoverschrijdend gedrag 
medewerkers en derden om alert te blijven op alle mogelijke signalen rondom een kind. 

De professional heeft een signalerende functie ten aanzien van de genoemde 

ontwikkelingsgebieden van de kinderen, zowel bij positieve als niet-positieve of opvallende 

ontwikkeling. Opvallende zaken worden altijd met de ouder(s)/verzorger(s) besproken.  

Dit kan, indien daar ruimte voor is, aan het eind van de dag bij het ophalen van het kind zijn, 

maar hiervoor kan ook een aparte afspraak worden gemaakt. 

3.8 Gewenst en ongewenst gedrag  

Wij gaan ervan uit dat gedrag over het algemeen aangeleerd is en dat het dus ook weer 

afgeleerd kan worden. Wij proberen gewenst gedrag te bereiken door het te stimuleren, door 

daaraan aandacht te schenken en/of te prijzen. Vinden wij gedrag storend (ongewenst), dan 

wordt dit benoemd en proberen wij dit te voorkomen of om te buigen door grenzen te stellen, 

te corrigeren of te negeren.  

Het belonen en stimuleren van gewenst gedrag, heeft meer effect dan het corrigeren van 

ongewenst gedrag en is daarom een belangrijk uitgangspunt in ons pedagogisch handelen.  

Soms ontkomen wij er echter niet aan om in te grijpen. Wij wijzen dan niet het kind af, maar 

wel het (ongewenste) gedrag. Wij corrigeren het kind dan door het uit de situatie te halen of 

http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/
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door het even apart te nemen. Na enkele ogenblikken benaderen wij het kind weer, 

benoemen de correctie en vragen hem of hij weer verder (mee) wil spelen.  

3.9 Protocollen 

 

Op de locaties van de Filios groep wordt gewerkt met protocollen voor de terugkerende 

handelingen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de protocollen van BSO IJsselstein. 

Deze zuster organisatie heeft jarenlange ervaring in de kinderopvang en een goed werkend 

kwaliteitssysteem (meerdere administratieve zaken worden uitbesteed aan deze 

organisatie). Alleen in de gevallen waar de protocollen niet volstaan voor de situatie van één 

of meerdere locaties van de Filios groep, worden eigen protocollen ontwikkeld. 

3.10 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Alle professionals, vrijwilligers en stagiaires die bij kinderdagverblijf Filios werkzaam zijn, 

beschikken over een geldige VOG. Deze staat geregistreerd in het kinderopvangregister en 

is gekoppeld aan onze organisatie. Sinds 1 maart 2013 is er sprake van continue screening, 

hetgeen betekent dat er door de overheid doorlopend gescreend wordt. 

3.11 Stagiaires  

Een stagiaire draait mee op de groep en zal, onder begeleiding van de professional, 

activiteiten ondernemen met de kinderen. Zij voeren alle taken uit die een professional ook 

uitvoert, altijd onder toeziend oog van de professional. Er zal gekeken worden is welke fase 

van de opleiding de stagiaire is en aan de hand daarvan wordt gekeken hoe en welke taken 

uitgevoerd worden. Daarnaast hebben stagiaires opdrachten die zij voor hun opleiding uit 

moeten voeren, dit wordt afgestemd met de professional die de stagiaire begeleid. De 

begeleiding van de stagiaires wordt gedaan door 1 aangewezen professional op de groep. 

Daarnaast vinden er evaluatiegesprekken plaats met de stage coördinator en professional.  

Wij vinden het belangrijk om stagiaires op te leiden binnen de kinderopvang en bieden 
leerlingen dan ook graag een stageplaats aan. Alle stagiaires hebben een 
stageovereenkomst en een geldig VOG.  
 

4. Kinderen in ontwikkeling 

4.1 Bevorderen van persoonlijke competenties 

Als wij spreken over persoonlijke competenties, bedoelen wij dat het kind zich ontwikkelt tot 

een persoon, die in staat is om allerlei soorten problemen op te lossen en die zich goed kan 

aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit bereikt het kind door 

persoonlijkheidskenmerken als zelfvertrouwen, veerkracht, flexibiliteit, zelfstandigheid, 

creativiteit en weerbaarheid op te bouwen.  

Onze professionals begeleiden de kinderen hierin, door ruimte te bieden aan de ontwikkeling 

van ieder kind, waarbij zij rekening houden met de eigenheid van ieder kind.  

Alle ontwikkelingsgebieden worden hierbij gestimuleerd zoals taal, grove en fijne motoriek, 

cognitief, creativiteit.  

4.2 Bieden van emotionele veiligheid 
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Het jonge kind ontdekt de wereld door te onderzoeken. Dit zal het alleen doen in een veilige 

wereld. Daarom hechten wij veel belang aan het scheppen van een zowel fysieke, als 

emotionele veilige omgeving voor het kind. Wij sluiten aan bij datgene waar het kind mee 

bezig is, begeleiden het daarin en prikkelen het kind door het in nieuwe situaties te brengen.  

De professional  

Om te bereiken dat een kind zich bij ons emotioneel veilig voelt, vinden wij het belangrijk dat 

vertrouwde personen het kind verzorgen. Wij zorgen er daarom voor dat de groep een vaste 

professional heeft.  

Op KDV Filios wordt gewerkt, voor zover mogelijk, met vaste invalkrachten .  

Wij hechten groot belang aan professioneel, deskundig opgeleid personeel. Om goede zorg 

te waarborgen, krijgen de professionals regelmatig trainingen. Verder zijn wij elkaars coach. 

Regelmatig zijn er teamoverleggen. Tevens wordt er 1x per jaar met iedere professional een 

functioneringsgesprek gehouden, waardoor wij onze kwaliteit en de deskundigheid 

bevorderen en vergroten.  

Wij hebben ook regelmatig een stagiaire op de groep. Deze werkt boventallig, maar kan 

incidenteel binnen de formatie worden ingezet, wanneer dit is toegestaan conform de CAO- 

bepaling.  

4.3 Bevorderen van Sociale competenties  

De mens is een sociaal wezen.  

In de praktijk betekent dit dat een kind al vanaf de geboorte samen met anderen dingen doet, 

immers zonder de ander (lees: ouder/verzorger) zou het kind niet (kunnen) overleven.  

Bij het ontwikkelen van de sociale competenties gaat het om samenzijn en samen dingen 

doen. Kinderen leren veel van wat ze zien, zowel van andere kinderen als van ons. Wij 

hebben hierin een voorbeeldfunctie en ons sleutelwoord hierbij is ‘wederzijds respect’.  

In de omgang met baby’s grijpen wij elk individueel contact aan om te spelen met het kind. 

Dit vindt dus vooral tijdens het verzorgen plaats. We knuffelen en kriebelen, we zingen 

liedjes, we praten en lachen.  

Om kinderen al jong in aanraking te laten komen met elkaar, laten wij hen veel bij elkaar in 
de buurt zijn. Zo plaatsen wij bewust wipstoeltjes tegenover elkaar of leggen wij soms twee 
baby’s samen in één box. Wij zien dan dat kinderen al heel vroeg op elkaar reageren, zowel 
verbaal als non-verbaal.  
Voorop staat bij ons dat het kind zich kan ontplooien. Wij stimuleren dan ook dat het 
initiatieven neemt waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Wij zorgen er hierbij voor dat het 
kind zichzelf en/of een ander geen schade berokkent.  
De peuter zal steeds meer leren rekening te houden met de ander. Dat betekent dat hij zich 
meer zal kunnen inleven in de ander. Anderen hebben ook gevoelens. Dus leren wij het kind 
om te wachten op elkaar, om geen speelgoed af te pakken, om te delen en samen te spelen. 
Soms leren wij het kind om juist wat meer voor zichzelf op te komen.  
Wij stimuleren kinderen in het zelf oplossen van conflicten. Lukt dat niet of moeilijk, dan 
ondersteunen wij hen. De rol van de pedagogisch medewerkers verandert met het stijgen 
van de kinderleeftijd van zorgen voor, naar steeds meer begeleiden van de kinderen.  
 
4.4 Overdragen van waarden en normen 
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Op het kinderdagverblijf maken kinderen deel uit van een groep. Deze is vaak breder en 
meer divers dan een doorsnee gezin. Dit betekent dat het kind al vroeg kennis maakt met de 
verscheidene aspecten van de verschillende culturen in de Nederlandse samenleving.  
Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en dragen er zorg 
voor dat de kinderen elkaar (leren) respecteren. Wij zijn hun voorbeeld hierin. Dit uit zich 
onder andere in hoe wij dagelijks met elkaar en met de kinderen omgaan Zo zijn wij in de 
omgang met elkaar beleefd en noemen elkaar bij de naam. Wij leren het kind om op zijn 
beurt te wachten, andere kinderen niet te onderbreken, groepsregels na te leven. Maar ook 
in wat wij doen, zijn wij hun voorbeeld, zoals niet op meubilair gaan staan, voorzichtig met de 
spullen en het speelgoed omgaan, etc.  
Kortom, wij leren het kind regels, zodat het kan functioneren in een groep en later in de 
maatschappij.  
Wij houden rekening met de eigenheid van ieder kind en met de eigenheid van de cultuur 
waarin het kind opgroeit. Dat betekent dat wij het kind benaderen als individu, maar ook 
vragen rekening te houden met de afspraken en regels binnen het kinderdagverblijf.  
 
4.5 Activiteiten  

De professionals werken aan de hand van thema’s, waar zij verschillende soorten activiteiten 

aan verbinden, gericht op alle ontwikkelingsgebieden. De activiteiten kunnen variëren van 

bewegingsspel, knutselactiviteiten, gezamenlijk spel tot bijvoorbeeld voorlezen.  

Bij de creatieve activiteiten speelt het ontdekken van materialen een belangrijke rol. Bij een 

creatieve activiteit gaat het niet alleen om het eindresultaat, maar vooral om het proces van 

ontdekken en leren wat de kinderen doormaken. De professionals laten de creativiteit graag 

aan de kinderen over. Zij kijken goed naar wat er bij de kinderen leeft en bieden daarvoor 

materialen aan (zand, water, herfstbladeren, stofjes, papier etc.) waarmee de kinderen op 

verschillende manieren aan de slag kunnen (bijvoorbeeld kneden, knippen, scheuren, 

plakken).  

Baby’s zijn vooral bezig met de ontwikkeling van de vrije beweging en de zintuigen (voelen, 

ruiken, zien en horen). De professionals laten de baby’s op de vloer spelen met elkaar en 

met speelgoed dat is afgestemd op hun leeftijd in een afgeschermde, veilige ruimte in de 

groep.  

Door de sensitieve houding van de professional ontstaat er een veilige hechting.  

De professionals gaan zoveel mogelijk mee in belevingswereld van de kinderen. Van daaruit 

ontstaan creatieve activiteiten zoals muziek maken, met water/zand spelen, knutselen of 

voorlezen.  

De groepsactiviteiten zijn gericht op het meedoen door zoveel mogelijk kinderen, rekening 

houdend met hun leeftijd en hun concentratievermogen. De kinderen mogen zelf kiezen of ze 

meedoen aan een activiteit. Verder is er ook ruimte voor individuele aandacht en spelletjes.  

Naarmate kinderen ouder worden, hebben zij, naast veiligheid en geborgenheid, behoefte 

aan een grotere leefomgeving. Daarom stellen wij de kinderen in de gelegenheid om hun 

omgeving buiten hun eigen groep te verkennen. Ook ontmoeten ze hierdoor andere 

kinderen, wat bijdraagt aan hun sociale ontwikkeling.  

4.6 Uk&Puk 

De taalontwikkeling verdient extra aandacht. Een goede taalontwikkeling houdt direct 

verband met de intellectuele ontwikkeling van het kind. Bovendien is de taalontwikkeling 
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belangrijk voor het tot uitdrukking brengen van onze emoties en is taal ons belangrijkste 

communicatiemiddel.  

Daarom maken wij gebruik van de methode Uk & Puk, zodat de taal in al haar aspecten aan 

de orde komt. Met behulp van Uk & Puk stimuleren wij niet alleen de taalontwikkeling van het 

kind, maar ook de sociaal communicatieve vaardigheden, waardoor het kind de overgang 

naar de basisschool gemakkelijker zal kunnen maken.  

De pop Puk fungeert ook als intermediair en contactpersoon tussen het kind en ons/de 

volwassene.  

4.7 Keuze van spel- en ontwikkelingsmateriaal 

Op basis van de ontwikkelingsfasen van Riksen-Walraven (beschreven in het Pedagogisch 

kader) wordt het spel- en ontwikkelingsmateriaal uitgekozen door onze professionals. Er zal 

uiteraard rekening gehouden worden met de verschillende leeftijden op de groep en ook zal 

de veiligheid gewaarborgd worden, door bijvoorbeeld kleine onderdelen buiten bereik te 

houden van baby`s en dreumesen. 

 

Spelen is bij uitstek een manier om de wereld en jezelf te ontdekken. Het is een veel 

omvattend middel om verschillende aspecten van de persoonlijkheidskenmerken te 

stimuleren en te ontwikkelen. Denk aan het ontdekken van verschillend aanvoelende 

materialen, leren hoe speelgoed gebruikt moet worden, hoe je kunt delen, hoe je rekening 

met elkaar kunt houden, leren op elkaar te wachten. Kortom, spelen stelt het kind in staat te 

leren hoe materialen en speelgoed, de mensen en de wereld in elkaar steken. Maar niet te 

vergeten betekent spelen ook plezier maken, samen of alleen! Wij zorgen ervoor dat er 

afwisselend speelgoed op de groep is, dat alle ontwikkelingsgebieden stimuleert. Wij hebben 

zoveel mogelijk open kasten en laten het kind zelf bepalen waarmee het wil spelen. 

Natuurlijk stimuleren wij een kind dat altijd hetzelfde kiest, om ook eens iets anders te gaan 

doen, maar wij dwingen niet.  

We maken geen onderscheid tussen jongens- of meisjesspeelgoed. Zo voetballen de 

meisjes ook en spelen de jongens met poppen.  

Speelgoed dat alleen onder begeleiding gebruikt wordt, zoals prikpennen, bepaalde spellen 

voor 3+ kinderen hebben wij opgeborgen in een afgesloten kast.  

Wij zorgen voor uitdagend speelgoed. Dit betekent dat wij daarom voor de baby’s ander 

speelgoed hebben dan voor dreumesen en peuters. Het moet aansluiten bij de 

ontwikkelingsfase van het kind en op zijn behoefte om te onderzoeken en te ontdekken. 

Spelen is leuk en daarom moet het niet te moeilijk zijn, maar ook niet te makkelijk.  

De kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om zowel individueel als in groepsverband te 

spelen. Naarmate het kind ouder wordt, bieden wij steeds meer groepsactiviteiten aan.  

4.8 Overdrachtsformulier 

Bij de overgang van kinderdagverblijf naar basisonderwijs wordt er een overdrachtsformulier 

ingevuld en aan ouders meegegeven. In de Regiegroep Jeugd (gemeente) is met meerdere 

partijen een standaard formulier ontwikkeld hiervoor, deze gebruiken wij ook. Bij het 

intakegesprek wordt deze werkwijze gecommuniceerd met de ouders. 
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Ouders geven door middel van het sturen van een mail naar de locatie aan of er wel of geen 

toestemming is om het overdrachtsformulier te delen met de basisschool en/ of de BSO waar 

het kind heen gaat. 

 

 

 

 

 

5. Praktische informatie 

 

5.1 Kennismaking en wennen 

Voordat een kind op het kinderdagverblijf komt vindt een uitgebreide kennismaking plaats 

aan de hand van het intakeformulier. Tijdens deze kennismaking worden verschillende 

onderwerpen besproken en zaken aan ouders uitgelegd. Uiteraard hebben ouders ook alle 

ruimte om vragen te stellen en informatie over hun kind te verstrekken. 

Wanneer een kind voor de eerste keer naar ons kinderdagverblijf komt wordt samen met de 

ouders/ verzorgers besproken hoe wordt omgegaan met het wennen van het kind en de 

afspraken over het wennen. Het pedagogisch werkplan beschrijft hoe omgegaan wordt met 

het wenbeleid op de groep. Het wennen kan alleen als de beroepskracht-kind-ratio het 

toelaat. 

5.2 Kind afmelden 

Komt uw kind op een afgesproken dag niet, dan weten wij dat graag bijtijds. Het afmelden 

van een vaste dag kunt u indien mogelijk eerder doen dan op de opvangdag zelf. Dit kunt u 

via de ouder login op onze website doen. Eventueel kunt u ook een bericht inspreken op het 

antwoordapparaat van uw locatie. 

5.3 Kind afmelden voor een aangevraagd extra dagdeel 

Wij hanteren als regel dat een aangemeld extra dagdeel tot uiterlijk één dag van tevoren kan 

worden afgemeld. Als u uw kind later afmeldt, wordt het betreffende dagdeel in rekening 

gebracht. 

5.4 Opzeggen 

Opzegging van een plaats moet schriftelijk gebeuren (dit mag ook per mail). De opzegtermijn 
is 1 maand. Aan het einde van de opvangperiode krijgt u van ons een plakboek mee naar 
huis. 

5.5 Ziek kind 

Wordt uw kind tijdens de opvang ziek dan nemen wij contact met u op.  

Voor andere kinderen is het belangrijk dat een ziek kind wordt opgehaald. Indien 

noodzakelijk nemen wij contact op met uw huisarts (bij spoed bijvoorbeeld). Er is beleid t.a.v. 

het verplicht ophalen van uw kind bij bepaalde (kinder)ziektes en/of het weren van kinderen 

bij bepaalde (kinder)ziektes. Filios groep volgt de richtlijnen van de GGD: u kunt alle 

informatie vinden op www.ggdru.nl 

Wilt u contact opnemen met de GGD omdat u vragen heeft over besmettelijkheid voor 

anderen, preventiemaatregelen, hygiëne etc.?  Dan kunt u de afdeling 

http://www.ggdru.nl/
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Infectieziektebestrijding van de GGD bellen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op het 

telefoonnummer 030 - 608 6086. Het mailadres is infectie@ggdru.nl.  

Wij volgen ook de richtlijnen t.a.v. hygiëne zoals die door de GGD zijn opgesteld. Deze zijn 

te vinden op www.lchv.nl 

5.6 Medische handelingen 

Medische handelingen zijn voorbehouden aan artsen en worden door onze professionals niet 

uitgevoerd (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg: BIG). Het toedienen van 

medicatie door onze professionals is alleen mogelijk indien ouders hiervoor schriftelijk 

toestemming aan ons verlenen. Bovendien moet de medicatie altijd voorzien zijn van een 

bijsluiter. Ook moeten ouders schriftelijk de dosering aangeven en op welke momenten het 

moet worden gegeven.  

Na kleine ongelukjes op de opvang gebruiken onze professionals soms wel vallen- en stoten 

gel. Heeft u hier bezwaar tegen, laat het ons weten. 

5.7 Infectieziektes en gezondheidsrisico`s 

In het geval van een infectieziekte bij één van de kinderen wordt gehandeld volgens de 

richtlijnen van de GGD. Deze zijn te vinden op www.lchv.nl  

5.8 Extra opvang 

Het is mogelijk om voor uw kind opvang aan te vragen voor één of meer extra dagdelen. Uw 

kind kan echter alleen komen als er voldoende plaats is en professionals aanwezig zijn op 

die dag. De kosten worden met de factuur van de daaropvolgende maand in rekening 

gebracht. Het verzoek voor een extra dagdeel kunt u indienen via de ouder login op de 

website of bij de professionals op de groep. U hoort dan zo snel mogelijk van ons of het extra 

dagdeel mogelijk is. 

5.9 Ruilen 

U kunt incidenteel, als uw vaste dagdeel een keer niet nodig is en een ander dagdeel opvang 

beter uitkomt, een dagdeel ruilen. Dit geldt voor een dagdeel dat uiterlijk 7 dagen ervoor of 

erna valt. Voorwaarden zijn dat er plaats is op de groep. Dit betekent o.a. dat de 

beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen van de GGD. Opvangdagen die op feestdagen 

of in vakanties vallen zijn hierbij uitgezonderd. Een verzoek tot ruilen kunt u indienen via de 

ouder login op onze website of bij de professionals op de groep. 

5.10 Compliment geven of een klacht? 

U kunt dit uiteraard met onze professionals bespreken. U kunt ook contact opnemen met de 

manager van het KDV: Astrid Bouzerrade via 030-760 1130 of 06-46353212. Mailen kan 

uiteraard ook naar astrid@filiosgroep.nl 

Gaat het om administratieve zaken, neem dan contact op met de centrale administratie. 

Voor directieklachten kunt u een mail sturen aan onze directeur bestuurder: 

b.brouwers@filiosgroep.nl 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de 
onafhankelijke geschillencommissie. Informatie hierover kunt u vinden op onze website 
onder het kopje “kwaliteit”. Wij stellen het op prijs als u eerst met ons contact op neemt. 
 

mailto:infectie@ggdru.nl
http://www.lchv.nl/
http://www.lchv.nl/
mailto:b.brouwers@filiosgroep.nl
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5.11 Contactgegevens  
 
Contactgegevens algemeen 

Website: www.filiosgroep.nl,  kies voor KDV 

Mail: info@filiosgroep.nl 

Adres administratie/planning: Planetenbaan 44, 3402 HP IJsselstein 

Telefoonnummer administratie/planning: 030-7603388 

De administratie is bereikbaar via het telefoonnummer op de volgende dagen: 

Maandag, dinsdag, donderdag          9:00 - 17:00 uur 

Vrijdag                                                9:00 - 14:30 uur 

Contactgegevens locatie 

Mail KDV Filios: KDV@filiosgroep.nl 

Telefoonnummer KDV Filios  

Adres KDV Filios: Heemradenlaan 28, 3401 GX IJsselstein 

De professionals op locatie zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van het 

kinderdagverblijf. Daarbuiten kunt u uiteraard de voicemail inspreken. Deze wordt op de 

dagen dat de locatie geopend is altijd afgeluisterd.  

5.12 Externe samenwerkingpartners 

De basisscholen in IJsselstein zijn voor kinderdagverblijf Filios een interessante 

samenwerkingspartner. Het biedt kansen voor het kinderdagverblijf of in ieder geval een 

doorgaande leerlijn. Kinderdagverblijf Filios werkt samen met het consultatiebureau, GGD, 

basisscholen, beroepsopleidingen, gemeente IJsselstein, CJG en andere externe instanties. 

5.13 Eigen mandje 

Uw kind heeft op de groep een eigen mandje waar zijn/haar naam opstaat. Hier kunnen 
spullen in gedaan worden, zoals een meegebrachte knuffel of gemaakte knutsel van uw kind.  
Wij zullen zorgvuldig omgaan met bovengenoemde spullen, maar kunnen geen 
verantwoordelijkheid dragen voor eventuele beschadiging of verlies hiervan. 
 
 
5.14 Reservekleding 

Voor elk kind is er in het mandje ruimte om reservekleding op te bergen. 
 
6. Ouders 
 
6.1 Respect en privacy 

Met de persoonlijke gegevens van de kinderen en de ouders wordt met respect voor de 
privacy omgegaan; hierbij worden de regels voor de Wet op de Privacy gehanteerd.  
In groepsruimte is in principe alleen de informatie aanwezig die noodzakelijk is tijdens de 
opvang van de kinderen zoals bijvoorbeeld informatie over allergieën. 
  
6.2 Oudercommissie 

De medezeggenschap van ouders binnen het kinderdagverblijf Filios is geregeld via de 

oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders door advies te 

geven over zaken als pedagogisch beleid, voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en 

ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden, kwaliteit en prijswijzigingen. Alleen met gegronde 

redenen mag kinderdagverblijf Filios afwijken van een advies van de oudercommissie. 

Heeft u vragen over de oudercommissie of belangstelling om lid te worden, neem dan 

http://www.filiosgroep.nl/
mailto:info@filiosgroep.nl
mailto:KDV@filiosgroep.nl
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contact op met de administratie via 030-7603388. Dan brengen wij u in contact met de leden 

van de oudercommissie. 

 
 


