
Pedagogisch beleid
concept november 2017

samen spelen
samen leren
en van alles
uitproberen
onze missie

J



visie

Het recht op vrijetijdsbesteding
Committe van de Kinderrechten | General Comment nr 17

Kinderen hebben recht op vrije tijd en om te kunnen spelen
De ontwikkeling, het welzijn en de gezondheid van het kind zijn van belang om de creativiteit, de zelfstandigheid en de 
voorbereiding op deelname aan de samenleving te bevorderen. 

Kinderen zijn vrij om zelf te beslissen 
Kinderen mogen beslissen of ze wel of niet meedoen aan activiteiten zoals sport, culturele en kunstzinnige activiteiten 
of spel en recreatie. 

Wij willen kinderen de ruimte geven om vrij 
te spelen, om te leren wie ze zijn en met 
respect voor elkaar op te groeien. 

Wij bieden een fijne en veilige omgeving met 
een scala aan activiteiten waar kinderen uit 
kunnen kiezen. 

Kinderen kunnen in Huis de B avonturen 
beleven, leren om elkaar te helpen, om 
samen te lachen en te huilen, hun creativiteit 
ontwikkelen, te hollen, te lachen, aan te 
rommelen, uit te rusten, zich te vervelen en 
weer door te gaan. 

Ieder kind krijgt bij ons elke dag een nieuwe 
kans. We sluiten niemand buiten en we 
helpen kinderen om zichzelf te ontdekken.

De Kinderrechten over vrijetijdsbesteding en 
spel zijn voor ons een belangrijk uitgangpunt.  

J



kern
waarden

Spelen 
in een huis 
waar je je 
thuis kunt 

voelen

Spelen
is leren kiezen 
wat je wilt en 
weten wat je 

kan

Spelen 
en leren en 

groeien gaan 
hand in 

hand

Spelen 
met respect 

voor elkaar en 
ieders 

eigenheid

H



doelen Riksen-Walraven

verantwoorde kinderopvang

Bieden van emotionele veiligheid in een gezonde en veilige omgeving

• Kinderen komen minimaal twee korte dagdelen of één lange middag 

bij ons zodat we elkaar goed leren kennen

• Ieder kind heeft een eigen tafelgroep en mentor

• Er zijn sfeervolle huiskamers, die ieder een eigen karakter hebben

• Er zijn rustige ruimtes én ruimtes om activiteiten in te ontplooien

• We hebben beleid waarin vrijheid en zelfstandigheid wordt 

opgebouwd

• De afdelingen werken zoveel als mogelijk met een vast team

• We hebben diversiteit in het team qua leeftijd, geslacht, 

achtergrond
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doelen Riksen-Walraven

verantwoorde kinderopvang

Bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties

• We bieden een rijk activiteitenaanbod aan

• Kinderen mogen kiezen welke activiteiten ze willen doen

• Er zijn goede spelregels op de groepen over wat mag, wat kan en 

wat niet mag

• We praten veel met kinderen

• Het gebouw is avontuurlijk maar met voldoende toezicht

• Materiaal wordt gebruikt om uitdagend en in vrijheid te ontdekken 

en te spelen

• We waarderen als teamleden ons ‘innerlijke kind’ en zijn op die 

manier een inspirator voor kinderen
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doelen Riksen-Walraven

verantwoorde kinderopvang

Bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties

• De tafelgroep is de basis

• We bieden veel groepsactiviteiten aan

• We staan open voor kinderen uit de buurt

• We werken met sociaal-emotionele programma’s  zoals KIVA, 

Kei-training en de 9-jarigenmiddag

• We hebben speciale sociale activiteiten zoals Huttenbouw, Kamp, 

het zomerfeest, het Honk-vuurspringen

• Er is voldoende bewegingsvrijheid voor sportactiviteiten zoals de 

Grote Zaal, Kleine Zaal, gymzaal en Woeste Willem

• Er is een Kinderraad
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doelen Riksen-Walraven

verantwoorde kinderopvang

Socialisatie door de overdracht van algemeen aanvaarde 
waarden en normen

• We hebben oog voor de drie werelden van het kind: school, thuis en de 

opvang

• We besteden veel aandacht aan interactievaardigheden waarbij respectvol 

omgaan met elkaar centraal staat

• We zorgen voor elkaar en voor onze omgeving (spullen, gebouw)

• We spelen en lachen graag, maken plezier en werken met grapjes en 

humor

• Door het KIVA-programma leren we dat iedereen anders is maar ook gelijk

• We leven en delen onze omgeving samen met de school en de 

buurtvereniging 

• We werken met het project Buurtkinderen
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HUIS DE B

impressie

Kamp
Kiva
Feest
Samen eten
Kinderraad
Activiteiten aanbod 
Betrokken oudercommissie
9-jarigen op naar zelfstandigheid



kengetallen

groepen

Naam Soort Leeftijd Binnenruimte m2 Kindermax.   Buitenruimte m2

Berend Botje* psz 2-3 Podium 40 -- Peutertuin 375m2

Jong Oranje kdv 2-4 Huiskamer Nest 196 -- Peutertuin
Woeste Willem

Nest bso 4-5 idem 196 45 Peutertuin

Voordek bso 5-7 Huiskamer Voordek 215 50 Plein** + speeltuin***
Atelier Spel

Achterdek bso 7-10 Huiskamer Achterdek 302 84 Plein + speeltuin 5000m2
Huiskamer Glitter
Atelier Crea

Honk bso 10-12 Huiskamer Honk 1 + 2 147 50 Plein + speeltuin
Zolders Honk
Pool-hoek

Gezamenlijk Discokelder 474 -- Plein + speeltuin
Grote Zaal
Kleine Zaal
Binnenkamer
Entree + keuken
Sporthal**

*Berend Botje is van KidsFirst | **Sporthal en plein zijn van de Gemeente Groningen | ***Speeltuin is van de Speeltuincentrale

max. 229 kinderen in huis

1140m2

speelruimte binnen

375m2

peutertuin

5000m2

plein en speeltuin

5m2 

gem. per kind binnen

8,5m2 

gem. peuters-kleuters buiten

27m2 

gem. voor kinderen buiten
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vrijheidsgraden

groepen

V O O R D E K (5-7)
• Je mag zelf naar de Huis de B 

lopen als je het wilt en kan
• Je mag alleen naar de wc
• Je moet het zeggen als je de 

huiskamer verlaat
• Je mag kiezen uit het (begeleide) 

activiteitenaanbod
• Je mag buitenspelen als er één 

of meerdere PM-ers buiten zijn

UITGANGSPUNTEN

We praten met kinderen 
over de regels en maken 
afspraken vanuit vertrouwen

Kinderen mogen naarmate 
ze ouder worden vrijer door 
het gebouw en de 
buitenruimte bewegen.

We kijken wat een kind aan 
kan, we bieden maatwerk.

Doorgaans is in elke 
huiskamer, atelier  of 
buitenruimte een PM-er 
aanwezig

Wij streven naar optimale 
veiligheid en niet naar 
maximale veiligheid

A C H T E R D E K (7-10)
• Je komt zelf naar Huis de B 

maar de mentor is wel bij 
school

• Je moet aan de mentor 
zeggen wat je gaat doen 

• Vanaf 9 jaar mag je zonder 
leiding spelen in de grote 
zaal

• Vanaf 9 jaar mag je zonder 
leiding buiten spelen

• Als je wisselt van activiteit 
informeer je een PM-er

N E S T (4-5)
• Kinderen doen alles onder 

begeleiding van hun eigen 
mentor

H O N K (10-12)
• Je komt zelf naar Huis de B
• Je kunt activiteiten doen 

zonder begeleiding
• Je mag je vrij door het gebouw 

en buitenruimte bewegen
• Kinderen mogen in overleg zelf 

boodschappen doen 
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betrokken medewerkers (intern – extern)

zorgstructuur

Het WIJ-team
Komt af en toe langs, als het nodig is
Kunnen we raadplegen en voor 
kinderen hulp van krijgen in bijzondere 
situaties. Altijd in overleg met de 
ouder(s).

De mentor
Zorgt elke dag voor zijn/haar 
kinderen. Is het eerste 
aanspreekpunt voor kinderen en 
ouders. Geeft de kinderen steun 
bij de dingen van de dag.

Pedagogisch coach
Ontwikkelt het beleid en steunt
de mentoren bij hun taak.
Overlegt met school.
Leidt de PM-ers op en coacht op de 
werkvloer.
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wennen of van groep veranderen

zorgstructuur 

Wenbeleid nieuwe kinderen (KDV)
• Kinderen kunnen twee ochtenden komen wennen
• Afspraken worden verder op maat met de ouders gemaakt

Wenbeleid bij start en doorstroom naar een andere groep
• Kinderen hebben wendagen op de nieuwe groep
• Tijdens Kamp gaan oudste Voordek en Achterdek kinderen naar Achterdek resp. Honkkamp

Overdracht van kinderdagverblijf naar basisschool
• Eindgesprek met de ouders a.d.h.v. een overdrachtsformulier
• Overdrachtsformulier gaat met instemming van de ouders naar de school

Signalering bijzonderheden ontwikkeling kind (intern en extern)
• Stap 1. Bespreking in het team. Afweging: bespreken met pedagogisch coach?
• Stap 2. Bespreking tussen team en pedagogisch coach. Inventarisatie: eigen gedrag + gedrag kind + 

stappenplan (Kinderopvang 2samen).
• Stap 3. Oudergesprek over de gesignaleerde bijzonderheden. Doel: afstemmen handelswijze- en plan.
• Stap 4. In overleg met ouders derden inschakelen als de problematiek te complex is en het handelingsplan 

onvoldoende helpt.
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gesprekkencyclus  

zorgstructuur 

intake
gesprek

overgangs
moment

observatie
welbevinden

ouder
gesprek

drie
gesprek

j a a r c y c l u s (groep) 
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taken

personeel

Mentoraat
• Elke tafelgroep heeft een eigen mentor
• Taken: aanspreekpunt kind en ouder, ontwikkeling en welbevinden monitoren, oudergesprekken, 

overleg pedagogisch coach

Invalkrachten
• Na een half jaar begeleiding in de Kweekvijver (zie protocol) worden invalkrachten beoordeeld en 

kunnen zij als vaste mentor ingezet worden op tijdelijke vacatures. Beoordeling gebeurt door het 
locatiehoofd en de pedagogisch coach.

• Sommige invalkrachten worden breed ingezet als invaller. Het locatiehoofd is hun aanspreekpunt. 

Stagiaires
• Stagiaires werken bij ons onbetaald. Zij worden niet ingezet als invalkracht. Zij werken bovenformatief.

Vrijwilligers
• In het kader van werkervaring en/of re-integratie hebben we af en toe vrijwilligers aan het werk. Zij zijn 

boventallig en worden niet formatief ingezet.
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pedagogische stijl

personeel

In ontwikkelgesprekken en in 
teamgesprekken werken we aan een 
pedagogische stijl die aansluit bij onze 
missie, visie en kernwaarden. 

Het doel is dat medewerkers hun 
talenten kennen en deze inzetten als 
pedagogisch coach. 

De vier pedagogische stijlen zijn 
hiervoor een hulpmiddel.
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3-uur en 0,5-uur regeling

regelingen en documenten

Jong Oranje en Nest op maandag, dinsdag en donderdag
08.00-08.30 uur | 12.00-14.00 uur | 17.30-18.00 uur

Jong Oranje en Nest op woensdag en vrijdag*
08.00-08.30 uur | 10.00-11.00 uur | 16.00-16.30 uur

*Als er slechts één leidster aanwezig is, wordt de drieuursregeling niet toegepast. 
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3  U U R

De drieuursregeling geldt op dagen dat er 
minimaal 10 uur opvang wordt aangeboden. 
Op vastgestelde tijdsblokken kan er met 
minder bezetting (minimaal 50%) op de
groepen gewerkt worden. 

Huis de B heeft elke dag tien uur opvang 
heeft bij Jong Oranje (kinderopvang) en 
op de buitenschoolse opvang in vakanties 
en op margedagen. 

0,5  U U R 

De halfuursregeling geldt op alle schooldagen 
dat er buitenschoolse opvang wordt 
aangeboden. 

Op normale schooldagen mag er op de BSO 
een half uur met minder bezetting (minimaal 
50%) op de groepen gewerkt worden. Dit kan 
op een vooraf vastgestelde tijd.

Voordek, Achterdek en Honk op gewone dagen
17.30-18.00 uur

Voordek, Achterdek en Honk op vakantie/margedagen*
08.00-09.30 uur | 16.30-18.00 uur

*De vakanties zijn zo gepland dat er tussen 11.30 – 14.30 uur overbezetting is, 

collega’s kunnen dan in overleg met elkaar pauzeren



praktische zaken voor ouders

regelingen en documenten

Ruilen van dagen en extra dagen
Kinderen mogen binnen één week (ma t/m vr) ruilen van dag, mits er plek is op de gewenste dag. Dit geldt ook in vakanties en 
tijdens margedagen (tot een maximum van vijf per schooljaar). Extra dagen kan, tenzij de BKR wordt overschreden. We plaatsen 
een kind bij voorkeur bij de mentor.

Zieke kinderen
Als een kind ziek is of wordt in Huis de B bellen we de ouders voor overleg; afhankelijk daarvan wordt het kind al dan niet 
opgehaald. In principe is de ouder leidend. Als volgens de GGD-regels een kind een besmettelijke ziekte heeft, kan het kind 
geweigerd worden in Huis de B. Dit checken we per geval dat zich aandient.

Breng- en haaltijden
Wij bieden opvang aan vanaf 7.30 uur tot 19.00 uur. Dit gebeurt op contractbasis. We hebben geen vaste haaltijden. De 
voorkeurstijd is ná 17.00 uur zodat de activiteiten afgemaakt kunnen worden.

Vakanties en margedagen
Ouders moeten zich vooraf intekenen voor vakanties en margedagen. Dit gebeurt via digitale formulieren die ruimschoots van 
tevoren naar de ouders gezonden worden. Er is een sluitingsdatum aangegeven, die circa drie weken voor aanvang van de 
vakantie of margedag ligt. Na de sluitingsdatum kan Huis de B de kinderen weigeren voor opvang.

Samenvoegen van groepen
Op dagen met lage bezetting (meestal vrijdag) kunnen twee kleinere groepen samengevoegd worden in verband met de 
bezetting en verdeling van de werkdruk. We zoeken in dit geval ook naar een pedagogisch uitdagende situatie voor de kinderen.

Vriendjes meenemen of uit spelen gaan
Eenmaal in de  zes weken mag je een vriendje meenemen. Over uit spelen gaan wordt per kind met de ouders afspraken 
gemaakt. Dit wordt afgestemd op de persoonlijke situatie  en wensen van de  ouders.

Flexibel

Zo veel mogelijk 
in overleg

Ja, tenzij…

All inclusive

Nee als de visie 
in de knel komt
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protocollen en verwijzingen

regelingen en documenten

• Jaarplan Huis de B 

• Scholingsplan en regeling scholing

• Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

• Vertrouwenspersoon beschikbaar en bekend

• Protocol Medicijngebruik

• Protocol Kweekvijver voor nieuw personeel

• Stappenplan bij signalering en ontwikkeling van gedragsproblemen (Kinderopvang 2samen)

• Standaard meldcode Huiselijk geweld en Kinderopvang

• Standaard Klachtenregeling

• Standaard regelgeving privacy persoonsgegevens

• Standaard regelgeving beeldrecht
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