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Voorwoord 
Dit pedagogische beleid beschrijft de visie die Tjil! heeft over het bieden van een veilig en 
leerzaam leefmilieu voor kinderen in de opvangomgeving bij ons kinderdagverblijf. 
Samen met de algemene voorwaarden en de criteria van Tjil Kinderopvang, vormt het 
pedagogisch beleid een uitgangspunt voor het pedagogisch handelen van de leidsters. En 
biedt het een inzicht aan de ouders die van deze opvang gebruik (gaan) maken.  
Tijdens het opgroeien van een kind wordt de basis gelegd voor zijn/haar ontwikkeling. Het 
kind zelf en de omgeving waarin het opgroeit zijn invloeden die de richting van een 
ontwikkeling bepalen. Het maken van een doordachte keuze van een goede opvang is dan 
ook een belangrijke beslissing.  
 
Dagelijkse gang van zaken 
Tjil! kinderdagverblijf de Heikant is gevestigd in het woonzorgcentrum de Heikant. Het 
kinderdagverblijf bestaat uit 4 stamgroepen waarvan 3 VVE groepen. VVE staat voor 
Voorschoolse Vroegschoolse Educatie. VVE loopt als een rode lijn door ons beleidsplan en 
ons dagelijks handelen. Wij werken met het programma Uk en Puk. Onze handpop Puk 
begeleidt ons en de kinderen de hele dag en staat centraal binnen de stamgroepen. 
De eerste stamgroep is een horizontale groep waar maximaal 16 kinderen per dagdeel 
verblijven van 0-2,5 jaar, genaamd de Ukkies. Op deze groep zijn 3 vaste leidsters. Deze 
groep is geen VVE groep. Dit omdat op deze groep voornamelijk kinderen van onder de 2 
jaar verblijven. Hier wordt uiteraard wel VVE aangeboden. 
De tweede stamgroep is ook een horizontale groep waar maximaal 16 kinderen per dagdeel 
verblijven van 2-4 jaar, genaamd de Pukkies. Ook op deze groep zijn er 3 vaste leidsters 
aanwezig. 
De derde stamgroep heet de Ienies en is een verticale groep waar maximaal 16 kinderen per 
dagdeel verblijven van 0-4 jaar.  
Voor de baby’s worden er maximaal twee vaste leidsters aangewezen. Dit biedt baby’s meer 
sociaal- emotionele veiligheid. Alle kinderen hebben een eigen vaste leidster, dit is hun 
mentor. Deze mentor is de leidster die het intakegesprek met ouders voert en het kind het 
meeste ziet in de week. De mentor observeert het kind en bespreekt het welzijn en de 
ontwikkeling met ouders. Bij wijziging in opvangdagen kan het zijn dat de mentor van het 
kind wisselt. 
De vierde stampgroep is de peutergroep. Deze groep is, zoals de naam al zegt, bedoelt voor 
de peuters en is alle weken van het jaar geopend van 7.30-14.00 uur. De peutergroep is 
gevestigd in de blauwe ruimte van BSO de Heikant. Op de peutergroep verblijven maximaal 
16 peuters tegelijk en ook hier zijn 3 vaste leidsters. De peutergroep heet de Mienies.  
 
Binnen Tjil de Heikant zijn er altijd minstens 2 personen aanwezig. In geval van calamiteiten 
kan er altijd een beroep worden gedaan op collega’s van BSO Heikant. 
Dagelijks wordt een vast dagritme gehanteerd, bijvoorbeeld tijdens eet- rust- en 
speelmomenten. Dit is te zien op onze dagritmekaarten die we samen met de kindjes tijdens 
het fruitmoment ophangen. Een duidelijke dagindeling en een bekende omgeving zorgen 
ervoor dat elk kind zich al snel welkom en op zijn of haar gemak kan voelen.  
Ons grootste doel is dat ieder kind zich prettig voelt in de groep en daardoor elke keer 
opnieuw graag wil komen ‘Tjillen’ . 
 



Geluk van het kind staat centraal 
Het is voor zowel ouder, kind als voor de leidster belangrijk dat zij zich gelukkig voelen met 
de opvang en elkaar vertrouwen. Ouders stellen een groot vertrouwen in een leidster door 
hun meest waardevolle geluk in handen te leggen van de leidsters. Ouders mogen er zeker 
van zijn dat hun kind in een veilige en verantwoorde omgeving wordt opgevangen. 
Voor de leidster betekent dit een grote verantwoordelijkheid. Het pedagogisch beleid van 
Tjil! biedt de leidsters handvatten om een veilig en leerzaam leefmilieu te creëren voor een 
kind in ons kinderdagverblijf.  
In de wet kinderopvang zijn wettelijke kaders bepaald waaraan het pedagogisch beleid dient 
te voldoen en deze moet in de praktijk bruikbaar zijn voor de leidsters. Het gaat immers om 
het geluk en de opvoeding van het kind tijdens de opvang. Om het geluk van het kind en de 
groep te waarborgen wordt er goed gekeken naar de kinderen zelf. Wanneer een kind extra 
zorg of aandacht vraagt proberen wij deze zo veel mogelijk te geven en dit te bespreken met 
ouders. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat een kind een extra dag kan komen of van 
dag kan ruilen. In dit geval kijken wij naast de beschikbare plaatsen in onze planning ook 
naar de groepssamenstelling op deze dag. Dit doen wij om de emotionele veiligheid van de 
kinderen te kunnen waarborgen. Wij bespreken zo een situatie natuurlijk altijd met u, als 
ouder. 

 
Het Pedagogisch beleidsplan van Tjil! 
De vier richtinggevende basisdoelen uit de wet kinderopvang, beschreven door van 
professor J.M.A. Riksen-Walraven worden door Tjil! als uitgangspunt genomen voor het 
pedagogisch beleid. Zij omschrijft deze doelen als volgt:  
‘Als de vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in gezin en 
kinderopvang beschouw ik het aanbieden aan kinderen van:’ 

- Een gevoel van emotionele veiligheid 
- Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
- Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties 
- De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken.  

 



Een leidster kan 5 manieren inzetten om aan de pedagogische basisdoelen te werken:  
1. De interactie tussen verzorger en kind. Dit gaat over de manier waarop de leidster een 

kind steunt, begeleidt, voorleeft, corrigeert, uitdaagt en beschermt. Wat doe je om 
een goede leidster te zijn? 

2. De binnen- en buitenruimte. Dit gaat over de manier waarop een leidster gebruik 
maakt van alle ruimten waar de opvang plaatsvindt, het indelen en inrichten van de 
fysieke omgeving, de zorg voor kwaliteit van lucht en licht, de aandacht voor sfeer en 
functionaliteit van ruimten. 

3. De groep. Dit gaat over de manier waarop een leidster de aanwezigheid van de 
kinderen en volwassenen binnen de groep inzet voor het leren van en met elkaar. Hoe 
benut zij de kansen die de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zo veel verschillende 
mensen biedt? 

4. Het activiteitenaanbod. Dit gaat over de manier waarop een leidster kiest voor een 
bepaald aanbod. Hoe geeft een leidster kinderen de kans om te ontdekken en om 
spelend te leren, om zichzelf en elkaar te leren kennen in spelvormen? 

5. Het spelmateriaal. Dit gaat over de mate waarin het materiaal beschikbaar is en de 
manier waarop het beschikbaar wordt gesteld voor kinderen. Is er een aanbod van 
gesloten en open materialen, zijn alle middelen aanwezig die bijdragen aan het doel 
van ontwikkelingsgericht spel? 

 
Per basisdoel worden in dit plan de 5 manieren van “pedagogische inzet” omschreven die wij 
belangrijk vinden voor een gezonde ontwikkeling van het kind.  
 

 
Emotionele veiligheid 
Het is belangrijk voor het kind dat het “emotionele veiligheid” ervaart tijdens de opvang. Het 
draagt bij aan het welbevinden en het geluk van het kind. Vanuit de emotionele veiligheid 
kan het kind op ontdekking uit en gaat het nieuwe uitdagingen aan.  
 
1.De interactie tussen de leidster en het kind.  
Er zijn binnen elke stamgroep van kinderopvang Tjil Heikant drie vaste leidsters, altijd is ten 
minste een van deze leidsters aanwezig op de groep. Vooral in de eerste levensjaren is het 
bevorderlijk voor een kind dat het weet waar aan toe te zijn. De vaste leidsters bieden de 
kinderen hun houvast aan het dagelijks leven. 
Een van de belangrijkste punten bij interactie met een kind is jezelf in te kunnen leven in de 
belevingswereld van de kinderen. Door sensitieve responsiviteit (goed communiceren met 
de kinderen) kun je het zelfvertrouwen van een kind al versterken. Daarnaast kun je als 
leidster ook het zelfvertrouwen versterken door hem/haar uitleg te geven en positief te 
benaderen. Als je bijvoorbeeld gaat opruimen met de kinderen, geef je zelf het goede 
voorbeeld door het voor te doen, leg je het uit/ benoem je wat je aan het doen bent en 
complimenteer je wanneer de kinderen mee gaan helpen. Hierdoor versterk je het 
zelfvertrouwen van het kind. 



 
Wanneer je een kind observeert in zijn/haar gedrag, luistert naar de signalen van het kind en 
weet deze signalen te beantwoorden op een manier die door een kind begrepen en 
gewaardeerd wordt. Dan zal het kind deze gevoelens positief beantwoorden. Hierdoor kan 
een hechte vertrouwensrelatie ontstaan tussen leidster en kind. Deze vertrouwensrelatie is 
dan weer van belang om een veilig klimaat te scheppen voor het realiseren van de andere 
pedagogische doelen. Als bijvoorbeeld een kindje aan het koken is in de speelkeuken 
benoem je dat je ziet dat hij/zij aan het koken is en wordt er gevraagd wat ze aan het maken 
zijn en of je misschien een hapje mag proeven. Vaak wordt hier enthousiast op gereageerd 
en voordat je het weet krijg je 4 gangen in een keer voorgeschoteld! 
 
2. De binnen- en buitenruimte. 
Een goed doordachte inrichting van de opvangruimte kan bijdragen aan een gevoel van 
geborgenheid. Met aandacht voor lichtinval, luchtkwaliteit, instelling van juiste temperatuur, 
kleuren, weerkaatsing van geluiden en indeling van de ruimte kunnen we heel veel bereiken. 
We hebben daarom in elke dagopvang ruimte een familie muur gemaakt, waarop de familie 
foto’s van de kinderen hangen. Dit kan kinderen helpen op het moment dat ze hun ouders 
missen. Ook hebben de groepen één gekleurde wand om sfeer aan te brengen in de groep, 
maar is er bewust voor gekozen de overige wanden wit te laten. De groepen zijn gevestigd 
grenzend aan onze tuin, met meerdere buitenramen.  
We zorgen voor vaste, herkenbare plaatsen in de ruimte voor bepaalde spelvormen waarin 
het kind wordt uitgedaagd om te spelen of juist tot rust kan komen, even alleen of samen 
kan spelen. Door een scheiding aan te brengen in spelvormen, materialen, kastindeling en 
dit af te stemmen op de leeftijdscategorie, zorgt de indeling van de ruimte voor een 
structuur aan het spel die aansluit aan de behoefte van het kind.  
In de tuin hebben de mogelijkheid om te fietsen, doordat er groten delen van de tuin 
bestraad zijn. Ook kunnen we dit gebruiken als stoepkrijt gebied en voor overgooispelletjes 
etc.  
 
3. De groep.  
Wanneer kinderen elkaar regelmatig in de week zien, kunnen zij elkaar goed leren kennen en 
ontwikkel je in de vertrouwde groep gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Dit merk je ook aan de kinderen, als hun 
vriendje/vriendinnetje bijvoorbeeld ziek is, krijg je regelmatig de vragen van kinderen waar is 
X. Een vaste groep kan een basis zijn voor het ontwikkelen en leren van het sluiten van 
vriendschappen op een jonge leeftijd. Door rekening te houden met de groepssamenstelling, 
een balans te vinden in leeftijd, geslacht het aantal kinderen en combinaties van kinderen, 
kunnen we van de groep een vertrouwde omgeving maken waarin een kind zich emotioneel 
veilig kan voelen om contact te leggen met anderen. Kinderen samen laten spelen, werken 
en delen bevordert de vriendschap. Maar ook door het afspreken van omgangsregels binnen 
de groep, deze consequent te hanteren en kinderen leren elkaar daarop aan te spreken 
vergroot je de emotionele veiligheid binnen de groep. Het draagt bij tot gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het bepalen van de sfeer, groepsgevoel en ieders welbevinden in 
de groep. 
 



4. Het activiteitenaanbod.  
Het is van belang een balans te brengen in groepsactiviteit, zelfgekozen en individueel spel. 
Door de mogelijkheid te bieden aan een kind dat het zijn eigen activiteit kan kiezen krijgt een 
kind ruimte voor eigen initiatief en de kans om te ontdekken en om spelend te leren. Als we 
een tafel activiteit gaan doen bieden we op allebei de tafels een activiteit aan we laten de 
kinderen dan kiezen wat ze willen gaan doen bijvoorbeeld kleien of puzzelen.  
Door structuur aan te brengen in de dag en te werken met een dagindeling maken we 
ruimte voor verschillende vormen van spelmogelijkheden. Wanneer je een kind de keuze 
laat uit een beperkt aantal, maar verschillende spelmogelijkheden die aansluit aan de 
behoefte en ontwikkeling van het kind kun je optimale betrokkenheid creëren en stimuleren 
in de activiteit. Het bieden van rituelenbij bepaalde activiteiten als de maaltijd, slapen, 
verjaardag, feesten, nieuw kind, afscheid of thema’s breng je herkenningspunten aan in de 
dag van het kind waardoor het kind zich vertrouwd voelt.  
In de ochtend bij het fruit bespreken we met de kinderen de dag, hangen we de dagritme 
kaarten samen op en delen we mee als er een kindje die dag jarig is, voor de eerste keer 
komt of afscheid neemt. Je merkt aan de kinderen dat ze na een tijdje de rituelen bij Tjil 
beginnen te herkennen, dit zie je goed bij het opruimen. Omdat we vaak na het opruimen 
aan tafel gaan, gaan de kinderen vaak uit zichzelf al aan tafel zitten als er is opgeruimd. 
 
5. Het spelmateriaal. 
Wanneer speelgoed is geordend naar leeftijd, vaardigheid, gebruik voor binnen of buiten en 
er afspraken zijn gemaakt over hoe, door wie en waar bepaald materiaal gebruikt mag 
worden, draagt dit bij in het herkennen en vertrouwen krijgen in zijn omgeving. Het bieden 
van steun en begeleiding aan het spelmateriaal, aan te sluiten bij het spelmoment en 
spelniveau van een kind, kan helpen om een geluksmoment voor het kind te creëren. Een 
kind ervaart dan een gevoel van trots en tevredenheid over het eigen kunnen, een moment 
van innerlijke groei en toenemend zelfvertrouwen. Het speelgoed in de open kasten is voor 
alle leeftijden, dit kunnen ze zelf pakken. Het speelgoed wat in de dichte kast staat moeten 
ze vragen.  
 
Persoonlijke competentie 
Met persoonlijke competentie wordt bedoeld de brede persoonlijke kenmerken zoals 
veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in 
staat om allerlei problemen aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. Bij jonge kinderen zijn de mogelijkheden om te onderzoeken en spel, de 
belangrijkste middelen om grip te krijgen op hun omgeving. Door de ontdekkingstocht van 
een kind leert hij/zij nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in het spel worden 
geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en verbeterd. Hoe beter de kwaliteit van de 
ontdekkingsmogelijkheden en het spel, hoe beter de kansen voor een kind om hun 
persoonlijke kenmerken als creativiteit, onafhankelijkheid en veerkracht te ontwikkelen.  
 



1. De interactie tussen de leidster en kind.  
Wanneer een kind door uitdaging en begeleiding, wordt gestimuleerd om op 
ontdekkingstocht te gaan en zijn/haar bevindingen in een spel uit kan proberen, worden de 
voorwaarden geschept voor een kind om zich persoonlijk te ontwikkelen. Je stimuleert het 
kind door te benadrukken wat het al kan, grenzen te verleggen, het kind te belonen, prijzen 
en te complimenteren. Tijdens het vrij spel van kinderen speelt de leidster mee in het rollen 
spel van een kind. We laten hierin het kind het spel bepalen of we sturen het spel een 
bepaalde richting in. Doorat de leidster mee speelt in het spel en soms het spel stuurt leer je 
kinderen bepaalde sociale competenties zoals samen werken. Ook door deel te nemen aan 
het spel, te observeren, leermomenten te creëren, een kind de juiste vragen te stellen en 
aanwijzingen te geven kunnen we een kind laten ontdekken. Bij Tjil mag er elke dag een 
kindje het ‘helpend handje’ zijn. Dat betreffende kindje staat die dag in het ‘middelpunt’ en 
mag extra mee helpen. Kinderen genieten daar enorm van! 
 
2. De binnen- en buitenruimte. 
De inrichting van de ruimte is bepalend voor het feit of een kind zich veilig voelt om 
ongestoord te kunnen spelen. Binnen de stamgroepen van Kinderdagverblijf Tjil Heikant 
worden verschillende hoekjes gecreëerd, zoals een poppenhoek, autogarage en bouwhoek. 
Ook is er de gelegenheid om uit te rusten en een boekje te lezen. Jonge kinderen moeten de 
gelegenheid en uitdaging krijgen voor motorisch spel omdat dit voor hen een belangrijke 
bron is voor het opdoen van ervaringen waarin hun persoonlijke kenmerken worden 
ontwikkeld. Dit hoeft niet alleen in het spel te gebeuren maar kan ook door het meedoen 
aan dagelijkse activiteiten in de opvang of daarbuiten. Het is van belang dat de ruimte 
mogelijkheden biedt die aansluit op de leeftijd en ontwikkelingsstadium van het kind.  
Doordat er binnen Kinderopvang Tjil Heikant een gezamenlijke speelruimte is, bestaat de 
mogelijkheid daar spelmomenten te creëren  gericht op de leeftijd van een groep kinderen, 
om zo horizontaal te kunnen werken binnen de verticale groep. Zo is er voldoende uitdaging 
voor de peuters, maar ook rust voor de baby’s. Binnen is er ruimte voor de rollenspellen en 
het individuele ‘rustige’ spel zoals treinbanen bouwen, blokken bouwen en met de auto’s 
spelen. Buiten beschikken we over meerdere fietsjes en is de tuin gevarieerd ingedeeld met 
zowel stenen voor bijvoorbeeld stoepkrijt als kunstgras voor een ballenspel of picknick.  
 
3. De groep.  
De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten is ook hierin bepalend. Wanneer er een 
vaste groepssamenstelling is krijgt het kind de mogelijkheid om andere kinderen beter te 
leren kennen. Zij zullen meer samenspelen en hun spel is van een hoger niveau. Er zijn veel 
leermomenten voor een kind door deel te zijn van een groep zoals: ervaringen delen met en 
van andere kinderen, emoties delen, om te gaan met gewenst en ongewenst gedrag, 
wachten, aanpassen, accepteren, respecteren, incasseren, leiderschap, kleinste of grootste / 
jongste of oudste zijn. Doordat de dagopvang groepen verticale groepen zij van 0-4 jaar zijn 
er diverse samenstellingen van groepjes waar de kinderen veel van elkaar kunnen leren. Ook 
op de peutergroep leren de kinderen van elkaar. Zo kunnen ze zich spiegelen aan een ander 
kind uit de groep.  
 
 
 
 
 
 



4. Het activiteitenaanbod.  
Het kind kan, met de activiteit die worden aangeboden, persoonlijkheidskenmerken 
ontdekken. Waaronder zelfvertrouwen, interesse en initiatief. Het is van belang dat we de 
mogelijkheid bieden voor spel, door een aanbod van activiteiten, die aansluit bij het 
ontwikkelingsniveau de interesse van het kind. Het aanbod van activiteiten geven uitdaging 
in zijn/haar kunnen op verschillende gebieden zoals: communicatie, taal, creativiteit, muziek, 
bewegen, dans, motoriek. De activiteiten die ons kinderdagverblijf aanbiedt scheppen 
kansen voor zowel individuele als groep leermomenten. In de gezamenlijke speelruimte 
kunnen activiteiten worden gedaan specifiek voor een bepaalde groep kinderen, zoals 
peuters, dreumesen of baby’s. De activiteiten wisselen van vaste activiteiten zoals 
buitenspelen en kringspel tot activiteiten die we een keer doen zoals koekjes maken, naar de 
bibliotheek of binnenspeeltuin gaan. Door alles aan bod te laten komen, krijgen kinderen 
veel verschillende activiteiten aangeboden. 
 
5. Het spelmateriaal. 
Binnen ons kinderdagverblijf zorgen we voor spelmateriaal dat past bij de leeftijd van het 
kind, de ontwikkelingsfase, fysieke en geestelijke mogelijkheden van een kind. Het speelgoed 
heeft eigenschappen die leiden tot zowel individueel spel als samenspel. Het speelgoed 
stimuleert de ontdekking van eigen persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen, 
interesse en initiatief. We hebben een divers aanbod van spelmateriaal. Spelmateriaal wat 
terugkomt in de hoeken zoals boeken in de leeshoek en keukenspullen in het keukentje, 
maar ook verkleedkleren die meerdere spelfuncties kunnen hebben en daarmee 
verschillende interesses opwekken. Zo wordt de jurk gebruikt als keukenhulp, prinses, heks 
en mama en de pet als papa, werkman en superman. Wekelijks komt er wel iets nieuws bij. 
De mandjes worden gebruikt als handtas, koffer en werkkist. Vooral in deze rollenspellen 
komen persoonlijkheidskenmerken en interesses naar voren. 
 
Sociale competentie 
Sociale competenties zijn vaardigheden die je bezit om in het maatschappelijke leven sociaal 
en emotioneel te functioneren, waarbij iemand rekening houdt met zowel zijn eigen 
belangen als die van een ander.  
 
1. De interactie tussen de leidster en kind.  
Situatie afhankelijk dient de leidster binnen ons kinderdagverblijf sturend, ondersteunend, 
stimulerend en corrigerend te zijn. De leidster stimuleert het samenwerken, samen delen, 
samen ervaren, samen spelen tussen kinderen onderling. Een leidster biedt een kind sociale 
gedragsregels waarin het kind leert om zich in een ander te kunnen verplaatsen, 
communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Als 
leidster proberen we vaak de kinderen te stimuleren om zelf dingen op te lossen met een 
ander kind. Als een kind bijvoorbeeld naar de leidster toe komt omdat het bijvoorbeeld ook 
op een fietsje wil fietsen, zeggen we tegen het kind: ga maar vragen of jij op het fietsje mag 
zodra X klaar is met fietsen. Of als kinderen ruzie hebben stimuleren wij om het zelf op te 
lossen door de kinderen te laten aangeven als ze iets niet fijn vinden. Wij kijken deze situatie 
aan vanaf de zijlijn en geven tips. Wanneer ze er samen niet uitkomen gaan we bij de 
kinderen zitten en gaan we vragen wat er aan de hand is en hoe we het op kunnen lossen. 
 



2. De binnen- en buitenruimte. 
De inrichting en het gebruik van de ruimte biedt kansen voor gezamenlijke en gevarieerde 
spelervaringen. Door afwisseling te brengen tussen rustige plekken en actieplekken. Hoekjes 
te creëren waar kleine groepjes, maar ook meerdere kinderen tegelijk samen iets kunnen 
ondernemen. Zo hebben we voor buiten een aantal speelattributen als stepjes, fietsen 
ballen etc. waar kinderen individueel maar ook een gezamenlijk spel van kunnen maken. 
Als activiteit gaan we ook regelmatig naar de buitenruimte van woonzorgcentrum de 
Heikant. In deze binnentuin staat een speeltoestel van Stichting de Wever en een ruime 
voliére. Vaak zitten er ouderen mensen op het terras en vinden er veel spontane 
ontmoetingen en kansrijke momenten plaats voor de pedagogisch medewerkers om sociale 
vaardigheden op te doen.  
 
3. De groep.  
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 en de mogelijkheid tot het verwerven van sociale kennis en vaardigheden. De 
leidster speelt hierin een belangrijke rol. Door het voeren en begeleiden van 
tafelgesprekken, kinderen leren kijken en luisteren naar elkaar, afspraken maken over het 
om de beurt spreken, conflicten tussen kinderen in goede banen te leiden. Je kunt de groep 
als leeromgeving benutten door emotionele gebeurtenissen in de groep, het gezin, land en 
de wereld onder begeleiding te bespreken met kinderen.  
 
4. Het activiteitenaanbod.  
Wanneer we activiteiten organiseren zorgen we ervoor dat deze aanzetten tot wisselende 
groepssamenstellingen en variatie aanbrengt in bezigheden met kleine groepjes en in de 
grote groep. Het kind leert dan om te gaan met verschillende kinderen in de groep. Dit doen 
we ook tijdens het werken met ons VVE programma uk & Puk, daarin werken we vaak in 
kleinere groepjes kinderen.  
Om sociale vaardigheden mee te geven in het aanbod van de activiteit kijken we naar de 
inhoud van de activiteit, of het kinderen stimuleert tot het gezamenlijk ervaren van o.a. 
spelen, praten, luisteren, werken, plezier maken, pret, succes, delen, wachten, rekening 
houden met anderen. Door het gebruik van het fantasiespel, “doen alsof”-situaties naspelen 
leren we het kind om te laten gaan met emoties in situaties van plezier, grapjes, frustraties, 
conflicten, boosheid en verdriet en het kind de gelegenheid te bieden om competitie en 
zijn/haar eigen verworven vaardigheden te tonen en te ervaren.  
 



5. Het spelmateriaal. 
De keuze voor spelmateriaal voor zowel individueel en gezamenlijk spel draagt bij aan het 
sociaal ervaren en leren van een kind. Kinderen kunnen op verschillende manieren “samen” 
spelen. Parallel spel wil zeggen dat de kinderen naast elkaar spelen met dezelfde speelgoed 
zonder dat er sprake is van interactie tussen beide. Dan heb je nog toekijkend spel; hierbij 
kijkt een kind alleen naar het spel van anderen zonder zelf mee te doen. Hiernaast heb je 
nog het associatief spel; hierbij gaan de kinderen de interactie aan terwijl ze met hetzelfde 
speelgoed spelen. En als laatste heb je nog het coöperatief spel; dit wil zeggen dat ze echt 
met elkaar spelen, vaak zonder materiaal. Bij deze laatste spelvorm bedenken ze 
bijvoorbeeld wedstrijdjes. Dit zie je vaak terug bij wat oudere kinderen in de groep.   
Het kind wordt in een gezamenlijk spel aangezet tot samen ervaren van o.a. plezier, pret en 
succes. Bij het aanschaffen van speelgoedmateriaal letten we op leeftijd, ontwikkeling, 
geslacht, sociale en culturele achtergrond, de verschillen in interesse en concentratie. Ook 
kijken we naar de behoefte van het kind in spanning, rust, gezelligheid en uitdaging in het 
spel. Door te onderzoeken en te observeren in de groep komen we erachter of het 
spelaanbod aansluit in de behoefte van de groep. 

 
Waarden en normen 
Kinderen moeten de kans krijgen om zich waarden en normen, de “cultuur” eigen te maken 
van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Omdat we binnen ons kinderdagverblijf te 
maken hebben met een aantal verschillende culturen, is het dus de bedoeling dat de 
kinderen integreren in de samenleving. In elke groep bestaan regels die bepalen welk gedrag 
goed of fout, beleefd of onbeleefd, toegestaan of verboden is. Deze regels geven aan welk 
gedrag in de groep “normaal” en “abnormaal” gevonden wordt. Deze regels heten dan ook 
normen. Een norm geeft aan wat de groepsleden van elkaar verwachten over hoe men zich 
behoort te gedragen. Deze normen zijn gebaseerd op waarden. Een waarde is de waardering 
die je hecht aan bepaald gedrag, ding of gebeurtenis. Normen vergemakkelijken het 
samenwerken in de groep, omdat je kunt weten wat je van anderen mag verwachten en wat 
er van jou verwacht wordt. Daarom is het erg belangrijk voor een kind te weten welke 
normen er op een bepaald moment in de groep bestaan.  
 
1. De interactie tussen de leidster en kind.  
Door de reacties van een leidster ervaart het kind de grenzen van goed en slecht, van 
anders, van mogen en moeten. De reacties van de leidster geven niet alleen richting en 
correctie aan het gedrag van het kind, maar worden door het kind ook overgenomen in hun 
eigen gedrag tegenover andere kinderen of volwassenen. We maken dan ook de basis 
omgangsvormen als, op je beurt wachten, een hand geven, niet door elkaar praten, 
dankjewel/alsjeblieft gebruiken, duidelijk aan een kind. We doen ook de omgangsvormen 
voor en leren deze de kinderen aan in bepaalde situaties als toiletgebruik, bijleggen van 
ruzie, gedrag tijdens gebruik van maaltijden, gedrag tijdens spel etc. Een kind duidelijkheid 
geven in de aanpak wanneer het zich niet aan de regels houdt is ook van groot belang. Wat 
zijn de gevolgen wanneer het kind zich niet houdt aan de afspraak, leg uit waarom die 
afspraak belangrijk is, geef het kind inzicht in de overtreding en geef uitleg wat er wel wordt 
verwacht van het kind. Het is belangrijk dat je als leidster niet het kind, maar het gedrag van 
het kind afkeurt. Wij doen dit dus door de kinderen regelmatig complimentjes te geven over 
de dingen die goed gaan. Maar ook als er iets minder goed gaat, dan leggen we uit wat we 
niet fijn vinden in het gedrag en wat we wel verwachten van een kind. Bijvoorbeeld ik vind 
het niet fijn dat je gooit met het speelgoed, je mag met je auto op de grond spelen.  
 



2. De binnen- en buitenruimte. 
We regelen het gebruik van de verschillende ruimten door duidelijke afspraken te maken 
over wat er wel en niet kan en mag in de opvangruimte. Afspraken maken over hoe het kind 
en de leidster zich aan de afspraken gaan houden zijn dan ook belangrijk. We geven uitleg 
aan het kind wanneer er zich een uitzondering op de regel voordoet. Door afspraken te 
maken over het gezamenlijk opruimen van de ruimte, taalgebruik, geluid en gedrag zorgen 
we ervoor dat de ruimte leefbaar en aangenaam blijft voor alle kinderen. Zo zingen we altijd 
het opruimliedje voordat we gaan opruimen, de kinderen weten dan dat we gaan opruimen. 
 
3. De groep. 
Kinderen kunnen tijdens de opvang in aanraking komen met andere culturen en 
verschillende levensopvattingen. De groepssamenstelling biedt dan ook een aanvulling op de 
leerprocessen die een kind opdoet binnen het eigen gezin. In een groep doen zich 
“leermomenten” voor, bijvoorbeeld bij conflicten tussen kinderen, bij verdriet, pijn, samen 
iets leuks of ontroerends meemaken, gebeurtenissen die plaatsvinden in en buiten de groep. 
Door het bespreken van deze leermomenten en het maken van afspraken over 
omgangsvormen binnen de groep leren kinderen normen en waarden van elkaar. Wanneer 
een gevoelig kindje aan tafel huilt, omdat het te wild gaat aan tafel, maken we dit 
bespreekbaar. Zien jullie dat zij/hij huilt? Hij/zij vindt het schreeuwen niet zo fijn, zullen we 
iets zachter praten? Of wanneer een kind meerdere koekjes wil pakken, leg je uit dat er nog 
veel meer kindjes aan tafel zitten die ook een koekje willen. 
 
4. Het activiteitenaanbod.  
Door met de keuze van een activiteit aan te sluiten op gebeurtenissen in “het echte leven” in 
het gezin, de omgeving en de wijk brengen we waarden en normen dichter bij het kind. Denk 
daarbij aan bepaalde jaaractiviteiten die aandacht geven aan verschillende culturele en 
religieuze vieringen en rituelen. We zorgen voor vaste terugkerende momenten op de dag 
zoals maaltijden waar we een sociale activiteit van maken door samen aan tafel te eten. 
Door activiteiten te plannen die aansluiten op de leef- en belevingswereld van kinderen en 
bezoekjes te brengen aan plaatsen waar iets gebeurt zoals een bibliotheek, 
consultatiebureau, school, winkel, bakker, slager, fietsenmaker, kinderboerderij enz. 
brengen we een natuurlijke verbinding tussen de verschillende normen en waarden in de 
verschillende culturen binnen de Nederlandse samenleving. Met Pasen, Suikerfeest en 
Kerstmis nodigen we ouders uit hapjes te maken voor op het kinderdagverblijf. Is uiteraard 
niet verplicht, maar ouders voelen zich daardoor betrokken en we vieren samen feest op de 
kinderopvang. Ook gaan we jaarlijks naar het voorleesontbijt in de bibliotheek met de 
nationale voorleesdagen en halen we bij elk Uk en Puk thema en de jaarthema’s boeken bij 
de bibliotheek. 
 
5. Het spelmateriaal. 
Door het aanbieden van speelgoedmateriaal dat het kind wegwijs maakt in het alledaagse 
leven, zoals o.a. keukenattributen, serviesjes, poppen, bedjes, auto’s, verkleedkleren om 
rollenspellen te oefenen, gereedschap, dokterspullen enz. dragen we bij aan het eigen 
maken van de normen en waarden. Door afspraken te maken over het kiezen, gebruiken en 
opruimen van spelmateriaal leer je kinderen bewust om te gaan met het 
speelgoedmateriaal. Ook stimuleren we de fantasie bij de kinderen door deze alledaagse 
spullen 

 



Factoren voor een goede opvangomgeving 
Naast het pedagogisch handelen van een leidster zijn er nog een aantal zaken belangrijk voor 
een goede opvangomgeving bij het kinderdagverblijf en worden in dit gedeelte van het 
pedagogisch beleid beschreven 
 
Visie  
De visie die Tjil! aanhangt heeft vooral te maken met de betrokkenheid van waaruit Tjil! 
werkt. De lijntjes binnen Tjil zijn kort. Zo hebben alle locaties een eigen mobiele nummer, 
zodat er buiten bellen en mailen ook heel makkelijk geappt kan worden en foto’s 
doorgestuurd worden naar de ouders. 
Buiten de pedagogisch medewerkers zijn de leidinggevenden ook mobiel bereikbaar. Daar 
wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Door deze betrokkenheid willen wij het gevoel van 
veiligheid en geborgenheid van de kinderen en ouders vergroten. Ook het (zelf)vertrouwen 
van het kind willen wij hierdoor stimuleren. De kinderen leren elkaar snel en goed kennen en 
voelen zich snel op hun gemak. Daarnaast hebben de kinderen vertrouwde 
leidstergezichten. Er staan maximaal drie vaste leidsters op het kinderdagverblijf en zij zijn 
ook de hele dag aanwezig. Deze gezichten worden daardoor een vertrouwd en herkenbaar 
gezicht voor de kinderen. De leidsters zijn uiteraard gediplomeerd (minimaal SPW-3) en 
bezitten de persoonlijke kwaliteiten om kinderen te begeleiden. Ook worden stagiaires en 
vrijwilligers ingezet, ter ondersteuning van de vaste leidsters en om nog meerpersoonlijke 
aandacht aan elk kind te geven.  
De communicatielijn tussen ouders en Tjil is heel kort, doordat er slechts drie vaste leidsters 
aanwezig zijn. Deze leidsters zijn ook degenen met wie de ouders het meeste contact 
hebben.  Alle kinderen hebben bovendien een eigen vaste leidster, de mentor. Deze mentor 
is de leidster die het intakegesprek met ouders voert en het kind het meeste ziet in de week. 
Deze leidster observeert het kind en bespreekt het welzijn en de ontwikkeling met ouders. 
Wanneer de ouders wijzigen van opvangdag voor het kind, kan het zijn dat de mentor 
daardoor wisselt, bijvoorbeeld wanneer de vaste leidster het kind niet meer gaat zien. 
De ouders leren op deze manier de leidsters snel kennen en kunnen ook vragen stellen, wat 
altijd mogelijk is. Door het goede en zeer persoonlijk contact met de leidster laten ouders 
hun kind met een gevoel van vertrouwen en veiligheid achter. 
Tjil werkt volgens een pedagogisch beleidsplan dat speciaal is afgestemd op onze visie en de 
manier waarop wij inspelen op de 4 competenties van de Wet Kinderopvang; emotionele 
veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van normen en 
waarden. Het pedagogisch beleidsplan gebruiken we als handboek. 
 
Visie met betrekking tot VVE (voor- vroegschoolse educatie) 
Er wordt naar de ontwikkeling van het kind gekeken en hier spelen we op in. We willen het 
kind in zijn ontwikkeling stimuleren en verder helpen. Op deze manier proberen we gelijke 
kansen te creëren voor elk kind. Dit is iets wat Tjil erg belangrijk vindt: Gelijke kansen voor 
iedereen! Wij willen hiervoor vooral de peuters bereiken, natuurlijk worden de baby’s en 
dreumesen niet vergeten.  



Hoe zit dit er in de praktijk uit? De pedagogisch medewerkers volgen met de kinderen hun 
vaste dagritme. Hierin zitten meerdere (VVE)activiteiten. De kinderen krijgen zo een 
gevarieerd ontwikkelingsprogramma aangeboden in een vast terugkerend dagprogramma. 
Voor de kinderen wordt er op deze manier aandacht besteed aan de emotionele veiligheid, 
door een vast dagprogramma aan te bieden en hopen we een hoge funfactor te hanteren 
door een divers aanbod aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen, die wij, als pedagogisch medewerkers, weer kunnen 
volgen. Het volgen van de kinderen gebeurt in ons volgsysteem Kijk. Hierin worden de 
ontwikkelingen gevolgd en geregistreerd. Uit dit volgsysteem halen we 2x per jaar een 
individueel rapport én een groepsrapport, deze rapporten worden samen gevoegd tot een 
groepsplan. In dat groepsplan kijken we naar de verschillende ontwikkelingsgebieden, we 
kijken dan per kind per ontwikkelingsgebied waar dat kind staat. Heeft het kind extra 
ondersteuning nodig, ontwikkelt het kind gemiddeld of heeft het kind extra uitdaging nodig, 
dat wordt allemaal in dat groepsplan vastgelegd. Zo hebben we duidelijk in beeld waar het 
kind staat in zijn/haar ontwikkeling, zodat de kinderen die extra ondersteuning en extra 
uitdaging nodig hebben dit krijgen. De kinderen die gemiddeld ontwikkelen gaan gewoon 
lekker mee in het activiteiten aanbod en de kinderen die iets meer nodig hebben, gaan we 
dit bieden. 
 
Om deze visie te vertalen naar de praktijk werken wij met het VVE programma Uk & puk, dit 
is een totaalprogramma. Alle ontwikkelingsgebieden komen bij dit programma aan bod, 
zoals taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De speelse activiteiten 
lokken interactie uit waardoor een rijk taalaanbod ontstaat. Zo kan er gericht ingespeeld 
worden op  spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische en 
zintuiglijke ontwikkeling. Niet alleen kinderen met een ontwikkelingsachterstand maar ook 
de vaardige kinderen vinden hier voldoende uitdaging in. In ons VVE beleid staat uitgebreid 
beschreven hoe wij werken op de groepen met Uk & Puk. Naast het werken de activiteiten in 
Uk & Puk grijpen wij gedurende de dag allerlei kansen om kinderen te stimuleren in hun 
ontwikkeling. Deze kunnen zich spontaan voordoen tijdens de 
verschoonmomenten/eetmomenten, maar ook wanneer er bijvoorbeeld een broertje/zusje 
geboren wordt. Deze momenten zijn op de dag zelf niet vooraf gepland, maar hier spelen wij 
op in. 
Dan hebben we vooraf ook nog geplande activiteiten met de kinderen die extra 
ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Dit is buiten de Uk & Puk activiteiten en 
vinden meestal plaats in de vrij spel momenten van de groep. We werken niet alleen met het 
programma Uk & Puk, we werken ook met het volgsysteem Kijk wat hier verder in het 
pedagogisch beleidsplan wordt uitgelegd. Doordat we deze twee progamma’s zo met elkaar 
verwerven hebben creëren we de beste ontwikkelingskansen voor de kinderen.  We zetten 
vooral in op de ontwikkeling van de peuters, maar vergeten daarbij de baby’s en 
dreumessen ook niet. Echter willen wij de baby’s en dreumessen ook de tijd geven hun eigen 
ontwikkelingslijn te starten. 
 



VVE met betrekking tot onze groepsruimtes en materialen 
Bij binnenkomst in de entree loop je recht op onze VVE uitleg af. Deze is gemaakt door de 
pedagogisch medewerkster voor de ouders van locatie de Heikant.  
De  4 groepsruimtes hebben een aantal identieke elementen die duidelijkheid bieden voor 
de kinderen en uitdagen tot spel en dus ontwikkeling: 

- Puk! 
- Een familiemuur met foto’s (emotionele ontwikkeling) 
- Een bloemenwand met foto’s van de mentoren en de kinderen van die groep 

(emotionele ontwikkeling) 
- Een leeshoek (taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling) 
- Een speelkeukentje met kookbenodigdheden (fijne motoriek en sociaal-

emotionele ontwikkeling) 
- Een open kast om zelf spelmateriaal te pakken (taalontwikkeling, 

rekenontwikkeling, fijne motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling) 
- Pictogrammen in de verschillende spelhoeken (sociaal-emotionele 

ontwikkeling) 
- Een wand met de dagritmekaarten (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
- Bouwmogelijkheden (rekenontwikkeling en fijne motoriek) 
- Buiten fietsjes/loopklossen/stoepkrijt en ballen (grove motoriek, 

tekenontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling) 
Verder zorgen wij ervoor dat er voor elk leeftijd passend ontwikkelingsgericht materiaal 
aanwezig is op de groepen. Materialen waar kinderen tijdens het vrij spel mee kunnen 
spelen die ze uitdagen tot ontwikkelen. Maar ook materialen die in de kasten staan, die we 
erbij kunnen pakken als we een op een of in een kleine groep met kinderen een activiteit 
gaan doen. Verder zorgen we ervoor dat onze ‘huishoek’ bij elk thema opnieuw wordt 
ingericht en wordt aangepast aan het thema waardoor dit steeds nieuwe impulsen geeft aan 
het spel van de kinderen.  We kijken jaarlijks naar onze materialen en kijken of er nog 
voldoende aanwezig is.  
 



Stagiaires  
Elke stagiaire krijgt een stagebegeleider toegewezen. Deze stagebegeleider is 
verantwoordelijk voor haar stagiaire, ook zal deze stagebegeleider de stagiaire begeleiden 
tijdens activiteiten op de groep en stage opdrachten. Stagiaires worden nooit mee genomen 
in het kind ratio, en zijn dus altijd boventallig op de groep. Waardoor ze extra ondersteuning 
bieden aan de vaste leidsters op de groep. Hierdoor is het mogelijk om nog meer 
persoonlijke aandacht aan elk kind te geven.  
Een stagiaire is er om het vak te leren, en daar is dan ook de ruimte voor binnen Tjil. 
In het begin van de stage periode kijken de stagiaires vooral mee op de groepen. Hier bij is 
het belangrijk dat ze de namen van de kinderen leren kennen en het dagprogramma.  
Na een tijdje wordt er verwacht dat de stagiaires het dagprogramma kennen en dus mee 
kunnen helpen. Bijvoorbeeld met het schoonmaken/opruimen na een tafel moment.  
Tijdens het dagprogramma is er voor de stagiaire ruimte om geplande activiteiten te doen 
met de kinderen, dit gebeurt altijd in overleg en onder toezicht van de stage begeleider of 
een andere pedagogisch medewerker op de groep. Ook helpen stagiaires mee met de 
verzorging van kinderen. In het begin van de stage periode kijken de stagiaires mee tijdens 
het verschonen en het op bed leggen van de kinderen. Daarna mogen ze onder begeleiding 
van de stagebegeleider ook zelfstandig kinderen verschonen en op bed leggen. De 
stagebegeleider is altijd verantwoordelijk voor haar stagiaire, dus de stagebegeleider 
bepaald wanneer de stagiaire zelfstandig dit mag uitvoeren. Wel zal de stagebegeleider altijd 
een laatste ‘check’ doen als de kinderen op bed gelegd zijn.   
Stagiaires mogen altijd met de kinderen boekjes lezen, spelletjes uit de kast doen en mee 
spelen tijdens het vrij spel. In ons stagiairebeleid staat uitgebreid verteld wat de stagiaires 
uit mogen voeren op de groepen.  
 
Dagprogramma 
Tjil! hanteert een dagprogramma welke als richtlijn gebruikt wordt. 
Dagprogramma van Tjil!: 
6.30 – 9.30 Kinderen worden gebracht / speeltijd 
9.30 – 10.00 opening van de dag met fruit en drinken 
10.00 – 11.30 Speeltijd/ activiteit 
11.30 – 12.30 Broodmaaltijd 
12.30 – 14.30 Slapen / activiteit 
14.30 – 15.00 Koekje en drinken 
15.00 – 16.00 Speeltijd/activiteit 
16.00 – 18.30(19.00) Kinderen krijgen een tussendoortje aangeboden en 
worden opgehaald. 
Wij merken dat het dagprogramma veel houvast biedt aan de kinderen. Kinderen herkennen 
het dagprogramma en dit biedt veiligheid. 
Kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar volgen het dagprogramma. Voor de baby’s hanteren wij 
zoveel mogelijk het dagritme van de baby zelf. Wij bieden de mogelijkheid om kinderen hier 
overdag te laten slapen. Dit gaat in overleg met de ouders. Soms wordt er van het 
dagprogramma afgeweken voor bijvoorbeeld een activiteit buiten de deur. 



Activiteiten 
Tjil! onderneemt regelmatig verschillende activiteiten met de kinderen. Sommige activiteiten 
vinden plaats op locatie maar we gaan er ook wel eens op uit met de kinderen.  
Een kleine greep uit de activiteiten op locatie: 
o buitenspelen 
o knutselen of tekenen 
o dansen/zingen 
o muziek maken met instrumentjes 
o puzzelen 
o boekjes lezen en voorlezen 
o verkleden/rollenspellen 
o spelen in de verschillende hoeken zoals keukenhoek, bouwhoek of poppenhoek. 
o Koekjes bakken 

 
Activiteiten buiten de groep: 
o wandelen met de kinderen, dit doen we met onze stint en/of dubbele wandelwagen 

▪ Naar de kinderboerderij 
▪ Naar de speeltuin 
▪ Naar de bibliotheek  
▪ Naar een andere locatie 
▪ Naar de winkel 

o Samen werking met de wever   
▪ Elke dinsdag peuterproject 
▪ Carnavallen in de Harmonie 
▪ Op bezoek bij de opa’s en oma’s  

Tjil! hanteert de Nederlandse feestdagen en probeert hier ook met activiteiten zoveel 
mogelijk op in te spelen. Hierbij kun je denken aan Carnaval, Pasen, Moederdag, Vaderdag, 
Sinterklaas en Kerstmis. Ook gaan de verjaardagen van de kinderen niet onopgemerkt 
voorbij. 
 
Openen en sluiten 
Tjil kinderopvang is vanaf 6.30 ’s ochtend open. Om 6.30 opent er een collega dit kan van 
groep 1, groep 2, groep 3 of van de BSO zijn. Dit gebeurd op groep 1. Dan komt om 
7uur/7.30(afhankelijk van het ratio) de eerste dagopvang collega. De tweede dagopvang 
collega start dan 7.30 en vanaf dan gaan alle kinderen naar hun eigen groep.  
Vanaf 17.30 voegen we dan samen op groep 2, waar er een collega tot 18.00 uur werkt en 
een tot 18.30. Het kan dus zijn dat je na 17.30 iemand anders treft van de leidster van de 
eigen groep. Dit omdat we een collega niet van 6.30-18.30 in kunnen plannen. In het stukje 
afwijkende 3-uurs regeling vertellen we hier ook over. 
 



Afwijkende 3-uurs regeling 
Het kinderdagverblijf werkt uiteraard volgens de wettelijk geldende Leidster-Kindratio. 
3 uur per dag mag er afgeweken worden van de leidster-kindratio. Hierin wordt gekeken 
naar de locatie en waarin deze afwijkende uren de minste invloed hebben op de dag en het 
dagritme. 
Bij Tjil kinderdagverblijf de Heikant hebben wij ervoor gekozen om bij het brengmoment  
niet af te wijken van de leidster-kindratio. Wij, als Tjil, ervaren de contactmomenten in de 
ochtend en middag als heel waardevol en willen hier graag de tijd aan besteden. 
Vanaf 12.30 echter is het rustiger omdat er over het algemeen continu kindjes in bed liggen. 
Na de lunch gaan de leidsters omstebeurt pauze houden. Daarom is het tijdvak waarin Tjil 
Kinderdagverblijf de Heikant onderbezet mag staan van 12.30-15.00 uur. 
De laatste 30 minuten zetten we in van 17.30-18.00 uur. We streven ernaar om in dit 
moment ook niet onderbezet te staan. Wel is het zo dat er om 17.30 leidsters klaar zijn met 
werken, omdat zij in de ochtend ook vroeg begonnen zijn. Vandaar dat we dit om deze 
manier wel willen dekken. 
 
 
Mentor     
Aan ieder kind op het kinderdagverblijf wordt een mentor toegewezen, dit gebeurt op basis 
van wie het kindje het meeste ziet op de groep. Dit is een pedagogisch medewerker die 
werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de 
ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Om de ontwikkeling van het 
kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind goed kennen en dus regelmatig zien. De 
ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is, dit gebeurt bij het 
intake gesprek. Ook is dit terug te zien op de groepen, namelijk op elke dagopvang groep 
hang een foto van de pedagogisch medewerken met daar onder/naast de foto’s van haar 
mentor kinderen.  
Als het kind (op verzoek van ouders) van dagen of groep moet veranderen, kan het zijn dat 
het kind ook van mentor gaat veranderen. Dit omdat dan een andere pedagogisch 
medewerker het kind vaker gaat zien. In dit geval wordt het kind van de pedagogisch 
medewerker overgedragen aan de andere pedagogisch medewerker. Dit wordt ook goed 
naar ouders gecommuniceerd en hiervoor tekenen ze ook schriftelijk op hetzelfde formulier 
als waar de gewijzigde tijden/momenten op  staan. 
Ook flexibele kinderen krijgen een mentor toegewezen, dit is soms wat lastiger omdat 
flexibele kinderen heel onregelmatig of weinig komen. De mentor zorgt er voor dat het kind 
juist op deze momenten geobserveerd wordt om toch een beeld van de ontwikkeling te 
kunnen krijgen.   



Wenbeleid 
Wanneer er een nieuw kind start bij Tjil!, vindt vooraf een gesprek plaats tussen de ouders 
en een leidinggevende van Tjil!. In dit gesprek wordt de visie van Tjil vertaald, de werkwijze 
en is er de mogelijkheid voor ouders vragen te stellen.  
Wanneer ouders ervoor kiezen hun kind daadwerkelijk bij Tjil te plaatsen, vullen zijn online 
het aanmeldformulier op onze website in en kan het contract worden gemaakt. 
Op het moment dat het kindje gaat starten wordt er eerst een intakegesprek gehouden 
tussen ouders en een leidster op de groep. Hierin wordt onder andere het dagelijks ritme, 
eetgewoonten, gezinssamenstelling en slaapgewoonten van het kind besproken. Ook wordt 
er versteld/uitgelegd wie de mentor van het kind is.  
Daarnaast mag een nieuw kind eenmaal gratis komen oefenen. Zo kan een kind alvast een 
keer komen wennen, voordat de ouder ‘echt’ werken is. Ook voor de ouder kan dit prettig 
zijn. Wanneer de medewerk(st)er van Tjil in de loop van deze wendag vragen heeft, zal altijd 
telefonisch contact worden gezocht met de ouders. Ouders worden dan ook verzocht op een 
wendag telefonisch bereikbaar te zijn. 
Bij Tjil is het de afspraak dat een kind minimaal de eerste 3 keer door één, uiterlijk 2, 
pedagogisch medewerkers begeleid en verzorgd wordt. Dit om de emotionele veiligheid van 
een kind in een toch al nieuwe omgeving beter te waarborgen. Deze pedagogisch 
medewerker begeleidt het kind ook in het kennismaken met de andere kinderen en andere 
pedagogisch medewerkers. 
 
Samenwerking met ouders 
Om goede opvang voor het kind te kunnen realiseren, moet er specifieke informatie worden 
overgedragen en uitgewisseld over de gedragingen en de verzorging van het kind. Het 
pedagogisch werkplan wordt aan de ouders voorgelegd zodat de ouders kunnen beoordelen 
of deze opvoeding enigszins op eenzelfde lijn ligt als de opvoeding in de thuissituatie. Het is 
voor een kind veilig en herkenbaar wanneer de verzorging bij ons kinderdagverblijf en thuis 
op elkaar worden afgestemd. Tijdens een intake gesprek met een ouder, die bij voorkeur 
plaatsvindt voor aanvang van de opvang, wordt de verzorging en het gedrag van het kind 
besproken en schriftelijk vastgelegd in een intakeformulier. Tijdens de opvang vindt er 
overdracht plaats tussen de ouder en leidster, over gebeurtenissen tijdens het verloop van 
de dag bij het kinderdagverblijf en thuis. Zodat iedere verandering in de verzorging en het 
gedrag van het kind wordt besproken tussen de partijen om de opvang in de toekomst goed 
te kunnen blijven uitvoeren. Ook zijn we bezig om de verschillende culturen binnen ons 
kinderdagverblijf in te zetten. Dit willen we met name doen door de hapjes die ze laat in de 
middag krijgen. Nu hebben we alleen Nederlandse hapjes, maar zouden ook andere 
gerechten willen maken zodat kinderen het gevoel hebben thuis te zijn. Immers zijn de 
kinderen vaak ook hele dagen bij ons en we willen hen dat gevoel van geborgenheid bij ons 
meegeven. 
Wanneer ouders incidenteel een middag extra opvang nodig hebben, kunnen ze dit 
aanvragen bij Pauline via mail pauline@tjil.net  Samen gaan we dan kijken wat er mogelijk is. 
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Ouderbetrokkenheid  
Ouderbetrokkenheid heeft Tjil hoog in het vaandel staan. Een goed contact met de ouders 
vinden wij erg belangrijk. Wij als Tjil willen graag een verlengde zijn van thuis, het is 
voor een kind veilig en herkenbaar wanneer de verzorging bij ons kinderdagverblijf en thuis 
op elkaar worden afgestemd. De ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het 
leerproces van het kind. Het is dan ook van belang om de ouders bij de thema’s te 
betrekken, zodat de doorgaande lijn thuis ook wordt gestimuleerd. Ouders worden 
geïnformeerd via het whiteboard in de gang en via de nieuwsbrief, wat het thema is en wat 
de onderdelen zijn. Vanaf 2015 zijn we gestart met VVE activiteiten voor thuis in de vorm 
van koffers die meegaan met het kind. Vanaf 2017 is dit aanbod compleet en worden voor 
elk thema een voorleeskoffer, knutselkoffer en logeerkoffer ontwikkeld.  
  
Voorleeskoffer  
De voorleeskoffer is ontwikkeld om het actuele thema op de groep thuis door te trekken 
d.m.v. van een prentenboek. In deze koffer zit een prentenboek, een handleiding voor de 
ouders en attributen die aansluiten bij het prentenboek. Zo worden ouders gestimuleerd om 
thuis ook met taal bezig te zijn. En het sluit aan bij het actuele thema op de groep, waardoor 
dit thuis ook meer leeft. 
  
Knutselkoffer  
De knutselkoffer is ontwikkeld om ouders te stimuleren om thuis op een creatieve manier 
met het actuele VVE thema bezig te zijn. In de koffer zit een knutselidee, de uitleg hiervan en 
de benodigde materialen. In de koffer zit een schriftje waarin ouders hun ervaringen kunnen 
delen en eventueel een resultaat in kunnen opplakken. Het gaat niet om hoe mooi het 
knutselwerkje wordt maar juist om de ervaring van het knutselen met je kind.  
  
Logeerkoffer 
De logeerkoffer is de koffer van vriendje Sam dat met een kind mee naar huis mag. Sam is 
een vriendje van Puk aan wie de kinderen kunnen laten zien waar ze wonen, hoe hun kamer 
eruit ziet en wat ze thuis allemaal doen. Sam mag overal mee naar toe. In de koffer zitten 
kleertjes die passen bij het betreffende seizoen en spullen waar Sam zich mee kan 
verzorgen. Sam kan kinderen helpen om te ontdekken hoe je jezelf verzorgt en zorgt voor 
een brug van het VVE programma van Tjil naar thuis. Sam heeft een vriendenboekje bij, 
waarin ouders met hun kind kunnen opschrijven wat ze samen met Sam hebben gedaan. 
Terug bij Tjil kunnen de kinderen aan Puk en de andere kinderen vertellen wat ze allemaal 
gedaan hebben.  
  
Thema-afsluiting met ouders  
Elk jaar wordt tenminste één van de VVE thema’s samen met ouders afgesloten. We doen dit 
om ouders te betrekken bij het thema en om ouders een kijkje te laten nemen in het 
kindcentrum. Op initiatief van de pedagogisch medewerkers en naar behoeften van de 
ouders worden af en toe extra momenten georganiseerd waarop ouders worden 
uitgenodigd voor een viering.  
  



Ouder(-kind) informatie avonden  
Elk jaar worden bij de Heikant verschillende informatiemomenten georganiseerd. Twee van 
deze momenten zijn formele bijeenkomsten met als doel om ouders te informeren, dit is 
vaak gericht om de ontwikkeling van de kinderen en twee activiteiten zijn meer informeel en 
vaak gericht op ouders met hun kind. Samen met alle andere ouderactiviteiten worden deze 
momenten verspreid over het jaar georganiseerd en wordt er voor gezorgd dat er zowel 
voor ouders van baby’s, van dreumesen, als van peuters of van kinderen alle leeftijden een 
activiteit wordt georganiseerd.  
  

Volgen & Signalering 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en eigen manier. Wij vinden het ook erg 
belangrijk dat kinderen de ruimte en de vrijheid krijgen om zich op hun eigen tempo te 
kunnen ontdekken en ontwikkelen.  
Bij Tjil volgen wij de ontwikkeling van de kinderen door middel van het observatie 
instrument KIJK!. Kijk! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van 
kinderen en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht 
activiteitenaanbod. Kijk! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop 
van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden 
geobserveerd en geregistreerd. Het Kijk! registratiemodel wordt twee keer per jaar ingevuld 
door de mentor van het kind. Het observatie instrument Kijk wordt door veel organisaties 
binnen Tilburg gebruikt. Het voordeel hiervan is dat het observeren op de basisschool met 
grote regelmaat op dezelfde manier gebeurd en een kind dus goed in beeld is en blijft. 
In de tussentijd worden de kinderen dagelijks geobserveerd, tijdens door de kinderen zelf 
gekozen activiteiten en de door de leidster georganiseerde activiteiten. 
Vanaf 3 jaar worden er buiten de Uk en Puk activiteiten de zelfredzaamheid nog meer 
gestimuleerd. Zo mogen ze zelf gaan proberen hun boterhammetje te smeren, zelf proberen 
kleding aan te doen en schoenen aan te doen. Ook gaan ze steeds vaker alleen naar het 
toilet en helpen we, indien nodig, net iets later of instrueren we via aanwijzingen. Het doel 
hiervan is dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen in hun kunnen en hierdoor 
zelfverzekerder naar school/BSO gaan.  
Gegevens worden per ontwikkelingsgebied en leerlijn verzameld en genoteerd.  
Twee keer per jaar worden de gegevens per kind digitaal verwerkt door de mentor van het 
kind. Na het invullen van de observatie, worden de ouders uitgenodigd voor een 
oudergesprek. Ouders kunnen zich inschrijven voor een 10minuten gesprek bij de mentor 
van hun kind. Tijdens dit gesprek wordt de actuele observatie besproken met ouders. Buiten 
de ontwikkeling van hun kind wordt er rondom de leeftijd van 3 jaar met ouders gesproken 
over de keuze van de Basisschool. Hebben ze hier al over nagedacht? Kunnen wij eventueel 
de ouders van informatie voorzien? Staan de kinderen al ingeschreven? Maar ook de vraag 
of ze naschoolse opvang wensen bij Tjil wanneer de kinderen 4 jaar worden. Zo kunnen we 
ruim op tijd ouders informeren over de verschillende Buitenschoolse opvang mogelijkheden, 
locaties en eventueel kinderen een keer op de Buitenschoolse opvang mee laten kijken of 
bijvoorbeeld langs wandelen. 



Het Kijk! Instrument geeft aan dat een kind 4 maanden achter of voor mag lopen in de 
ontwikkeling, zonder dat dit als 'zorgwekkend' beschouwd wordt. Mocht er na deze 
observatie blijken dat een kind achterloopt, wordt dit met ouders besproken dit kan tijdens 
het 10 minuten gesprek maar meestal plannen we hier een apart gesprek voor in.  
Ook hebben de collega’s na de registratie periode, samen een kindoverleg, om de kinderen 
te bespreken die extra aandacht nodig hebben. Dan kan er besloten worden om een 
individueel handelingsplan te maken voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft. 
Wanneer in het kindoverleg blijkt dat we binnen Tjil niet kunnen voorzien in een bepaalde 
hulpvraag of wanneer we inschatten dat peuters in aanmerking komen voor een VVE 
indicatie, verwijzen we kinderen en ouders door. In zo’n geval vragen we samen met ouders 
vaak advies bij het consultatiebureau. Samen met een jeugdverpleegkundige kunnen we 
bepalen welke hulp passend is. Voorbeelden hiervan zijn logopedie of fysiotherapie. We 
bekijken bij Tjil steeds per situatie samen met ouders hoe deze doorverwijzing er uit gaat 
zien. Wanneer we inschatten dat een kind in aanmerking komt voor een VVE indicatie, 
maken we gebruik van het protocol toeleiding VVE in de gemeente Tilburg. In dit protocol is 
een formulier ‘verzoek onderzoek VVE-indicatie’ opgenomen dat wij samen met ouders gaan 
invullen als dit aan de orde is. Dit doen we na de registraties of al eerder als dat nodig is. 
Wanneer een kind buiten Tjil hulp krijgt, betekent dit niet dat er binnen Tjil geen extra 
aandacht meer is voor het kind. In het geval van een doorverwijzing of specialistische hulp 
wordt altijd gekeken naar welke extra activiteiten er bij Tjil aangeboden kunnen worden. 
Concrete manier van extra ondersteuning aanvragen/aanbieden: 

• Er wordt opvallend gedrag geobserveerd door pedagogisch medewerkers of 
eventueel door ouders zelf.  

• Dit wordt onderling besproken met de vaste pedagogisch medewerkers en eventueel 
al voorzichtig met ouders 

• Het desbetreffende kindje wordt al geobserveerd door middel van Kijk, maar hier 
wordt nu nog bewuster naar gekeken en vooral naar de algemene 
ontwikkelingslijnen. Wanneer hier een groot verschil in is, wordt de coach en 
leidinggevende ook ingelicht. 

• Er wordt een gesprek met ouders ingepland. Dit gesprek wordt gepland tussen 
ouders, mentor en leidinggevende of coach. 

• In dit gesprek wordt besproken wat onze bevindingen zijn en/of ouders dit ook 
herkennen. Ook wordt er samen gekeken naar mogelijkheden. Is een individueel 
handelingsplan voldoende? Is het fijn om het consultatiebureau in te schakelen of 
wanneer een kind al ingeschreven is op de Basisschool zijn er mogelijkheden om te 
vragen of de Intern begeleider van de Basisschool komt observeren bij Tjil. Ouders 
zijn de bepalende factor hierin. Wij proberen in dit gesprek aan te geven wat wij 
denken dat het fijnste is voor het kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek gaan we verder. Wanneer er een 
individueel handelingsplan opgesteld wordt, wordt dit gedaan door mentor met hulp 
van de coach. Ouders blijven we betrekken in overdrachten, zoals we altijd doen. 
Wanneer we naar 3 maanden merken dat de ontwikkeling verder achter gaat lopen 
en/of stagneert wordt er weer een gesprek gepland zoals bovenstaand punt en gaan 
we nogmaals bespreken dat extra ondersteuning misschien echt wel wenselijk is. 
Wanneer het beter gaat met de ontwikkeling heeft het individueel handelingsplan 
zijn vruchten afgeworpen. 

• Wanneer na het allereerste gesprek meteen blijkt dat ouders openstaan voor extra 
ondersteuning wordt er bekeken of dit het consultatiebureau gaat zijn of de 
Basisschool. Het eerste contact wordt gelegd door het Kinderdagverblijf met 
toestemming van ouders. Na het eerste contact wordt er door deze 3 partijen (kdv, 
ouders en externe hulp) bekeken of het contact via het Kinderverblijf loopt en dat wij 
ouders op de hoogte houden of dat de externe hulp contact houdt met ouders en dat 
wij via hen op de hoogte gehouden worden. Ook hierin zijn ouders bepalend voor 
welke weg we bewandelen. 

 
Naar groep 1 
Wij werken met het overdrachtssysteem naar groep 1. Dit is een overdrachtssysteem voor 
kinderen die naar de basisschool gaan. Het overdrachtsysteem is gebaseerd op ons 
observatie systeem Kijk, in naar groep 1 komen de zelfde ontwikkelingslijnen aanbod als in 
Kijk! waardoor de doorgaande lijn met de basisschool gewaarborgd wordt.    
Naar groep 1 wordt eenmalig voor een kind ingevuld wanneer het kind 3 jaar en 9 maanden 
is. Op het moment dat naar groep 1 ingevuld is, wordt de inhoud van de observatie 
besproken met ouders. Na het gesprek krijgen de ouders een brief mee die ze zelf op school 
afmoeten geven. In die brief staat een code, waarmee de school de observatie kan ophalen 
en inzien. Doordat ouders zelf de brief af moeten geven op school, kiezen ouders er zelf voor 
om de gegevens op school.  
 
Overdracht naar de BSO 
Als kinderen binnen Tjil overgaan van de dagopvang naar de BSO wordt er een overdracht 
gedaan tussen dagopvang en BSO. Daarbij wordt het overdracht formulier binnen tjil 
ingevuld door de pedagogisch medewerker van de dagopvang. Mochten er vragen of 
onduidelijkheden zijn vanuit de BSO kan er altijd een mondelinge overdracht gedaan 
worden. Ook proberen we voordat het kindje start een keertje langs te gaan op de BSO, 
zodat het kind de ruimte en de medewerkers al een keer gezien heeft. Dit is echter 
afhankelijk van de mogelijkheden binnen de BSO, maar vooral de regelmaat waarmee het 
kindje Tjil bezoekt. 
   
Bij kdv de Heikant is een HBO coach welke week op de vve groepen aanwezig is. Ze bied 
ondersteuning op/voor de groep, waar we ook terug vallen met vragen. Ook heeft elke 
locatie een vast aanspreekpunt waarbij de collega’s terecht kunnen. Bij kdv de Heikant is dat 
Pauline Wouters. 
 



Social media en digitale communicatie 
Om de samenwerking  met en betrokkenheid van ouders verder te stimuleren maken wij 
gebruik van digitale communicatiemiddelen. Denk hierbij aan onze website www.tjil.net of 
sociale media zoals www.facebook.com. Ook delen we soms met ouders foto’s van kinderen 
via bijvoorbeeld WhatsApp, e-mail of SMS. Via deze communicatiemiddelen laten wij zien 
wat we met de kinderen (gaan) ondernemen en welke zaken op de achtergrond van onze 
organisatie spelen. Een opgave van de zaken die wij delen via deze middelen: 
www.tjil.net:    

• -activiteiten 

• -maandelijkse nieuwsbrieven 

• -nieuws mbt onze organisatie 

• -spellen en kleurplaten voor de kinderen 

• -oproepen voor hulp tijdens activiteiten 
www.facebook.com:   

• -verslag van activiteiten die we hebben ondernomen 

• gebeurtenissen tijdens de opvang 

• aankondigingen van activiteiten 

• reacties op berichten en foto’s van anderen 
e-mail, SMS en whatsApp:   

• niet openbaar delen van foto’s van kinderen 

• delen van niet openbare informatie persoonlijke uitnodigingen voor deelname aan 
activiteiten 

• administratieve zaken 
Bij het gebruik van deze middelen houden wij rekening met een aantal belangrijke zaken; 

• wij zullen nooit openbaar foto’s verspreiden waarop kinderen herkenbaar in beeld 
zijn. 

• zonder toestemming van de ouders zenden wij geen foto’s van kinderen naar 
anderen. 

• persoonlijke gegevens van ouders of kinderen zullen wij nooit openbaar maken. 

• persoonlijke gegevens van ouders of kinderen zullen wij nooit zonder toestemming 
delen met anderen. 

 
Pedagogisch Medewerkers 
Onze pedagogisch medewerkers beschikken over minimaal een SPW3 opleiding en zijn in het 
bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. Onze medewerk(st)ers worden door het 
ministerie van veiligheid en justitie continue gescreend. Ook is er te allen tijde een 
volwassene met kinder EHBO aanwezig. 
Onze pedagogisch medewerk(st)ers kunnen ook extra advies vragen en informatie inwinnen. 
Zij kunnen bij pedagogische vragen ten aller tijden terugvallen op onze interne pedagogisch 
coach, of zij kunnen een beroep doen op Sabrina, Raymon en Pauline voor alle overige 
vragen of een eventuele doorverwijzing. 
Wanneer vermoedt wordt dat een kind extra hulp of begeleiding nodig heeft, verloopt het 
contact met ouders via Pauline. Een eventueel plan van aanpak wordt besproken met de 
ouders, de pedagogisch medewerk(st)er en Pauline. 
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Groepsgrootte 
Kinderdagverblijf Tjil Heikant bestaat uit drie verticale groepen en een peutergroep waar 
maximaal in totaal 64 kinderen per dagdeel kunnen komen spelen. 
Door deze stamgroepen te realiseren optimaliseert het de vertrouwensbanden, sociale 
contacten en waarborgt de veiligheid voor een kind. 
 
Oudercommissie 
Kinderdagverblijf Tjil! heeft een oudercommissie ingesteld, welke vertegenwoordigd wordt door 
een voorzitster of voorzitter. U kunt de oudercommissie bereiken via e-mail 
oudercommissietjil@hotmail.nl of via info@Tjil.net. 

Vier ogen principe 
Vanaf 1 juli 2013 is de wet van het vier ogen principe in werking. Dit houdt in het kort in dat 
ten aller tijden minimaal 2 volwassenen aanwezig dienen te zijn in het kinderdagverblijf, of 
er dient iemand te kunnen meeluisteren of kijken wanneer slechts 1 medewerk(st)er 
aanwezig is. Als kinderdagverblijf waarborgen wij dit uiteraard ook. 
Omdat het een kinderopvanglocatie op zich betreft hebben wij gekozen voor onderstaande 
oplossing: 

• 2 pedagogisch medewerkers wanneer de groep dit nodig heeft. 

• 1 pedagogisch medewerker met stagiaire op een groep. 

• Tussen de groepsruimtes is glas aangebracht, zodat medewerkers van de 
verschillende groepen elkaar kunnen zien. 

• We werken met stagiaires 

• Er zijn ook regelmatig mensen boventallig aanwezig: een leidinggevende die op 
kantoor is en de pedagogisch coach die boventallig op de groepen is.  

 
Achterwacht 
We hebben het rooster zo opgesteld dat we altijd met minimaal 2 personen aanwezig zijn. 
Dit kan zijn 2 of meerdere pedagogisch medewerksters, dit kan zijn 1 pedagogisch 
medewerkster met een stagiaire. We kunnen altijd terug vallen op een pedagogisch 
medewerker van de andere groep, of op een collega van de BSO. Bij noodsituaties kan er ook 
altijd terug gevallen op de leidinggevende/calamiteiten telefoon. 
 
VVE 
Kinderdagverblijf Heikant is een VVE locatie. Bij Kinderdagverblijf Heikant werken we met 
het VVE programma Uk en Puk.  VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. 
We werken hierbij met thema’s. Puk, de handpop van Uk en Puk, wordt overal bij betrokken 
op de groep en kan dus ook bijna niet meer gemist worden. We proberen ouders zoveel 
mogelijk te betrekken bij de activiteiten die we uitvoeren met de kinderen. Dit doen we door 
middel van mondelinge overdrachten, nieuwsbrieven, het delen van foto’s en berichten op 
onze Facebook pagina. 
 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Bij het vermoeden van kindermishandeling maken wij gebruik van demeldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld. De ouder kan bij vermoeden contact opnemen met 
Tjil! of de meldcode raadplegen via onze website. Wij verplichten ons ertoe elke melding 
discreet in behandeling te nemen en na onderzoek door te verwijzen naar de daartoe 
bevoegde instanties. Men kan zich ook anoniem melden bij veilig thuis.  
www.vooreenveiligthuis.nl 
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Klachtenregeling 
Bij klachten van ouders, betreffende zaken die te maken hebben met  Tjil! of een medewerker 
vanTjil! , kan men een beroep doen op de interne klachtenprocedure van Tjil! kinderopvang. Wij 
zijn daarnaastaangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang 
(www.degeschillencommissie.nl) . 
 
Interne klachtenregeling Tjil! 
Ouder kan schriftelijk een klacht indienen via het hiervoor bestemde formulier, interne 
schriftelijke klacht Tjil, te vinden op onze website www.tjil.net . Dit formulier mag gemaild 
worden naar klachten@tjil.net 
Op dit moment bestaat ons managementteam uit 5 personen: 2 houders, 2 leidinggevenden  en 1 
coach. De klacht wordt opgepakt door een leidinggevende samen met 1 van de houders. 
De ouder wordt op de hoogte gebracht dat de klacht is ontvangen en door wie deze opgepakt 
wordt. De klacht wordt binnen uiterlijk 3 dagen in behandeling genomen (ligt aan dag en moment 
van binnenkomst). Ouder wordt schriftelijk op de hoogte gehouden en ontvangt minstens 1 keer 
per week een mail met de voortgang van de klacht. De klacht wordt zo snel mogelijk, ligt aan de 
aard van de klacht, maar uiterlijk binnen zes weken afgehandeld. De ouder ontvangt een eindmail 
van de houder met daarin beschreven waar het om gaat, wat er besproken is en onderzocht is 
met hierbij de redenen daarvan. 
Daaruit voorvloeiend een onderbouwd oordeel en in het oordeel een concrete termijn 
waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd. 
 
Oudercommissie 
Tjil!KDV de Heikant, welke een nauwe samenwerking heeft met Tjil! kinderopvang, heeft een 
oudercommissie ingesteld, welke vertegenwoordigd wordt door een voorzitster of voorzitter. U 
kunt de oudercommissie bereiken via e-mail oudercommissietjil@hotmail.nl of via info@Tjil.net. 

Klachtenregeling Oudercommissie 
Bij klachten van de oudercommissie, betreffende zaken die te maken hebben met Tjil! of een 
medewerker van Tjil!, kan met een beroep doen op de klachtenprocedure Oudercommissie van 
Tjil!.Wij zijn hiervoor aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang 
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/). 
 
Recht op bescherming van privacy 
Persoonlijke gegevens van ouders en kind worden vanzelfsprekend  vertrouwelijk 
behandeld. 
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