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INLEIDING 
 

Voor u ligt het Pedagogisch Beleidsplan van peutergroep de Wereldreizigers van De Wereldkinderen.  

 

De Wereldkinderen biedt bij haar opvang verantwoorde kinderopvang. Het welzijn van het kind staat 

hierbij centraal. Als ouders besluiten om hun kind naar De Wereldkinderen te brengen, dan houdt dat 

in dat zij een stukje van de opvoeding, verzorging, verantwoordelijkheid aan de opvang overdragen.  

 

Het is belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in onze opvang. Een goede communicatie tussen ou-

ders en de PM-er is de basis voor dit vertrouwen. De eerste levensjaren van een kind zijn heel belang-

rijk voor de rest van zijn of haar ontwikkeling. Wij geven de kinderen een ruime gelegenheid om zichzelf 

te kunnen zijn en bieden een veilige en uitdagende omgeving. 

 

We willen een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl voor iedereen. Actief bezig zijn is daarin vol-

gens ons onmisbaar, maar ook kennis rondom voeding, ontspanning, gedrag en de manier waarop we 

met elkaar omgaan, plezier en respect! 

 

In ons pedagogisch beleid laten wij hierin kort en krachtig zien welke pedagogische basisdoelen en 

uitgangspunten ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen op onze locatie. Het pedagogisch 

beleid is een belangrijke basis van alles wat we doen.  

 

Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld voor ouders, collega’s en samenwerkingspartners en is te vin-

den op de website van De Wereldkinderen. Ook ligt deze in papieren versie op de locatie. Wij wensen 

u veel leesplezier. Mocht u na het lezen van dit Pedagogisch Beleidsplan nog vragen hebben, neemt u 

dan gerust contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Iwan Boin en Marieke Boin-Elhorst, eigenaren 

De Wereldkinderen 
Peuteropvang en BSO 
 
 
 
 
Clematisstraat 10 
8081 VK  Wezep 
T: 06-47 61 15 12 
E: info@dewereldkinderen.nl 
W: www.dewereldkinderen.nl  
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1. Missie, visie en doel  
 

Missie 

Kinderopvang De Wereldkinderen heeft als missie kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang 

te bieden. We willen deze opvang bieden op een kleinschalige manier met vaste medewerkers, een 

vertrouwde inrichting van de groepsruimte, vaste routines en een voorspelbaar dagritme. Wij willen 

in een veilige omgeving bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen die door 

hun ouders aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 

Visie 

De Wereldkinderen wil een bijdragen leveren aan de ontwikkeling van een kind en een goede basis 

leggen voor de toekomstmogelijkheden in de maatschappij. Vanuit veiligheid en vertrouwen willen we 

de kinderen de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen en willen we de kinderen inspireren bij hun 

ontdekkingsreis door het leven.  

Doel 

Dit pedagogisch beleidsplan heeft als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mo-

gelijke werk- speel- en leefomgeving te bieden. We willen een beleid creëren waar alle medewerkers 

zich verantwoordelijk voor voelen.  

 

 

2. Pedagogische doelen 
Bij De Wereldkinderen staan de vier gefundeerde pedagogische basisdoelen die door Marianne Rik-

sen-Walraven zijn geformuleerd centraal: 

1. Bieden van emotionele veiligheid in een gezonde en veilige omgeving 

2. Bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties 

3. Bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties 

4. Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden 
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2.1 Een veilige en vertrouwde plek… 

Bieden van emotionele veiligheid 

Binnen De Wereldkinderen zijn we van mening dat emotionele veiligheid de basis is voor de ontwikke-

ling van de overige basisdoelen. Zonder een veilig gevoel zal een kind zich niet openstellen om zich te 

gaan ontwikkelen. We doen er daarom alles aan om de kinderen een fijne plek te bieden. Ieder kind 

mag zich ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo. Met de aangeboden activiteiten houden we hier 

volop rekening mee. Maar het belangrijkst is dat het kind vertrouwd is met onze pedagogisch mede-

werkers (PM-ers). Onze PM-ers bepalen de kwaliteit binnen de peutergroep. Zij zorgen elke dag weer 

met veel liefde voor de kinderen. De PM-er kent het kind en weet wat het nodig heeft en waar ze zin 

in hebben. 

Onze PM-ers houden een globaal dagritme aan, wat de kinderen structuur biedt. Lukt er iets niet? Dan 

geven we ze net dat zetje in de rug of helpen we ze een handje. Hebben ze verdriet? Dan drogen we 

hun tranen en zullen we hiermee rekening houden. Kortom, onze PM-ers zijn gevoelig voor de signalen 

die de kinderen afgeven, door goed te kijken naar het kind en te proberen te begrijpen wat ze bedoe-

len. Het kind kan vanuit het vertrouwen gaan ontdekken, steeds een stapje verder. 

 

2.2 Wat kan ik, hoe doe ik dat… 
Gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van persoonlijke competentie 

We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van een sterk karakter en een eigen identiteit. Ieder kind 

heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Tijdens de activiteiten en in de omgang met de andere kin-

deren en de PM-ers ontwikkelen de kinderen eigenschappen zoals zelfvertrouwen, samenwerken, om-

gaan met winnen/verliezen en doorzettingsvermogen. Onze PM-ers en stagiairs helpen hier graag bij 

door een positieve benadering. De PM-ers zien en erkennen alle kinderen in de groep als individuen. 

We geven ruimte aan de kinderen. We stimuleren actief dat kinderen zelf iets doen. En op hun eigen 

manier. 

 

2.3 Ik, jij, wij samen 
Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie 

In de groep met leeftijdsgenootjes leren de kinderen communiceren en samen spelen. Ze leren reke-

ning houden met anderen en om speelmateriaal te delen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf 

keuzes kunnen maken en hun wensen durven aan te geven in de groep. Daarom kijken wij zoveel mo-

gelijk naar wat een kind zelf wil en kan. 

We stimuleren de kinderen hun eigen wensen te laten horen en te luisteren naar en respect hebben 

voor de wensen van andere kinderen. Wanneer er een conflict ontstaat, dan kijken we eerst vanaf een 

afstandje of het de peuters lukt dit zelf op te lossen. Als dit niet lukt, leiden onze PM-ers deze situaties 

in goede banen. Maar wij merken ook positieve interacties tussen kinderen op. We waarderen en be-

lonen de positieve interacties, bijvoorbeeld door complimenten te geven. 

Wij vinden het belangrijk veel te communiceren met de kinderen. Zowel verbaal als non-verbaal. Jonge 

kinderen leren taal door te communiceren met ons en andere kinderen. De PM-ers passen zich aan, 

aan het begripsniveau en de interesse van de kinderen. De PM-ers zorgen ervoor dat kinderen zich 

veilig en vertrouwd met elkaar voelen. We stimuleren verbondenheid in de groep en een wij-gevoel 

door positieve aandacht voor alle kinderen. 
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Vriendschappen tussen kinderen vinden we zeer waardevol en speelt een belangrijke rol in het leven 

van opgroeiende kinderen. Het aangaan van vriendschappen geeft plezier, emotionele veiligheid heeft 

een positieve invloed op de sociale competenties en het gevoel van eigenwaarde. We proberen kin-

deren te stimuleren om samen te spelen door ze met elkaar te verbinden zodat er draagvlak ontstaat 

voor vriendschap.  

 

2.4 Jong geleerd… 

Overdragen van normen en waarden 

Als kinderen opgroeien en hun wereld groter wordt, neemt de zelfstandigheid toe en ze gaan steeds 

meer zelf een mening vormen. Kortom, ze gaan deel uitmaken van onze samenleving. We willen graag 

dat kinderen opgroeien en zelfstandige, actieve volwassenen worden die verantwoordelijkheid kun-

nen en willen nemen voor hun eigen gedrag. 

Bij De Wereldkinderen dragen we de waarden en normen over die wij belangrijk vinden: er is respect 

voor elkaar, er wordt rekening gehouden met elkaar, we helpen elkaar en doen elkaar geen pijn. Tij-

dens de activiteiten is meedoen belangrijker dan winnen. Bovendien willen we bewustzijn bij de kin-

deren creëren dat een gezonde levensstijl in combinatie met een sterk karakter belangrijke ingrediën-

ten zijn voor een gelukkig leven. Onze PM-ers geven hierin het goede voorbeeld. We nemen onze 

voorbeeldfunctie zeer serieus. 

 

3. Dalton bij onze peutergroep 
Onze peutergroep De Wereldreizigers en onze BSO De Globetrotters zijn gevestigd in openbare basis-

school De Wereldweide. Samen vormen we het Dalton Kindcentrum. Onze inspiratie en missie komt 

bij Helen Parkhurst vandaan: 

“Wat wij nodig hebben in onze maatschappij zijn mensen zonder vrees. Elk mens neemt zijn 

verantwoordelijkheid in de samenleving. Het gaat om een grote mate van zelfvertrouwen en 

tonen van moed om te werken aan een democratische wereld.” 

In een warme, vriendelijke omgeving bieden wij kinderen geborgenheid en werken wij vanuit vertrou-

wen en de Dalton Kernwaarden. Wij stimuleren de kinderen op alle gebieden vanuit onze kernwaarden 

waardoor wij kinderen de ruimte en kansen bieden zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees.  

Bij de peutergroep werken wij vanuit de Dalton kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking, verant-

woordelijkheid, reflectie en effectiviteit. De kinderen worden uitgedaagd om op ontdekkingstocht te 

gaan. Het kind kan volop in contact komen met andere kinderen en al spelend sociale vaardigheden 

opdoen.  

 

Zelfstandigheid  

Zelfstandig leren en groeien op een daltonopvang is actief leren en spelen. Wij zullen 

de kinderen stimuleren om zoveel mogelijk zelf te proberen. Voorbeelden hierbij zijn: 

–zelf jas en schoenen aan- en uittrekken 

– zelf drinken inschenken 

  – conflictjes zelf oplossen 

  – eigen plannetjes maken. 

De inrichting van de ruimte is zo dat de kinderen zoveel mogelijk zelf hun materiaal kunnen pakken of 

kiezen. Als kinderen willen mogen zij ook de pedagogisch medewerkers helpen met taakjes zoals af-

drogen enzovoort. 
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Samenwerking 

Wij willen de kinderen leren om voor zichzelf op te komen en onderdeel te zijn van 

een groep. Kinderen verblijven voortdurend in een groep. Wij zien het als onze taak 

om kinderen steeds in situaties te laten komen die betekenisvol zijn en waar ze kun-

nen oefenen met omgangsvormen, elkaar helpen en opkomen voor jezelf. Wij willen graag dat kin-

deren elkaar leren respecteren en dat ze leren inzien dat iedereen verschillend is. “Samen met elkaar”. 

Voorbeelden daarvan zijn: samen gezellig aan tafel eten en drinken, wachten op elkaar, samen een 

activiteit uitvoeren, opruimen na het spelen, de aandacht van de pedagogisch medewerker delen, luis-

teren naar elkaar, iemand helpen bij een activiteit.  

 

Verantwoordelijkheid 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en wegen te vinden. Wij 

geven de kinderen ruimte en vertrouwen om hun eigen keuzes te maken en te leren 

wat dit inhoudt. Hierbij passen wij de keuzevrijheid en ruimte aan de ontwikkeling en 

leeftijd van elk kind, met respect voor de eigen autonomie van het kind en aandacht 

voor zijn of haar eigen ritme. Voorbeelden: op eigen gelegenheid naar het toilet, zelf spelmateriaal 

kunnen pakken, kunnen kiezen waarmee en met wie je wil spelen, ruimte krijgen voor eigen invulling, 

verantwoord omgaan met materiaal. 

 

Reflectie 

Het kritisch benaderen van ontwikkelingen en inzichten is binnen ons Dalton Kind-

centrum vanzelfsprekend. Wij helpen de kinderen reflecteren door samen met ze te 

reflecteren na spelmomenten, bij conflictjes, tijdens activiteiten en voor de start van 

een activiteit. Wij reflecteren door open vragen te stellen, kinderen de tijd te geven 

even na te denken, onderdelen van de ochtend of een situatie te bespreken, vooraf en achteraf. 

 

Effectiviteit 

Onze Dalton peutergroep is gericht op een effectieve inzet van aandacht voor de kin-

deren, van werktijd en van middelen. Voorbeelden waarbij dit op onze peutergroep 

tot uiting komt: de thema’s aan de hand van Peuterplein en Kiki, tijdens een toi-

let/verschoonmoment tijd nemen voor echt contact met het kind, een vast dagritme, 

het regelmatig observeren van de kinderen en hun ontwikkeling volgen. 

 

 

Borging  

Samen met onze pedagogisch medewerkers wordt er in januari geëva-

lueerd of we nog werken volgens de Dalton kernwaarden. Indien nodig 

passen we onze werkwijze aan.  
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4. Ons pedagogisch handelen 
De pedagogische visie geeft richting aan de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Hoe wij de peda-

gogische doelen willen bereiken beschrijven we per doel in dit hoofdstuk. 

 

4.1 Emotionele veiligheid en geborgenheid bieden 

Voor kinderen zijn geborgenheid en veiligheid erg belangrijk, daarom willen we een omgeving creëren 

waarin ieder kind zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. De PM-ers zijn hierin voorwaar-

denscheppend, evenals de inrichting en de aanwezigheid van leeftijdsgenootjes in een vaste groep. De 

PM-ers worden terecht het meest belangrijke instrument genoemd binnen de groep. 

 

Een vertrouwensband 

Elk moment waarop de PM-er in 

contact is met het kind is een peda-

gogisch moment. Wij bieden het 

kind geborgenheid en veiligheid. De 

PM-er is zichtbaar voor het kind, we 

vangen het kind op bij vreugde en 

verdriet. Alle kinderen krijgen, zo-

wel in groepsverband als individu-

eel, genoeg aandacht geboden en 

onderlinge contacten worden gesti-

muleerd. We zitten op één lijn met 

de regels. We zijn duidelijk als we 

dingen zeggen gaan we ze ook doen, 

dit geeft kinderen houvast. Daarbij 

hebben we altijd oog voor de eigen-

heid van het kind. 

Om te durven ontdekken en onder-

nemen heeft het kind vertrouwen 

nodig. Vertrouwen in eigen kunnen, 

maar ook vertrouwen in de omge-

ving. De PM-ers zijn erop uit het kind 

dit vertrouwen te geven: hun handelen is er voortdurend op gericht om het kind te bevestigen in wie 

het is en wat het kan en het uit te dagen om nieuwe stappen te zetten. Om de kinderen veiligheid en 

geborgenheid te bieden heeft ieder kind een vaste PM-er. Zij volgt het kind in de ontwikkeling en 

bouwt een vertrouwensband op met het kind. Dit doen ze door met het kind in gesprek te gaan over 

wat het kind bezighoudt, maar ook door het kind te vertellen wat het van de PM-er kan verwachten, 

het kind het vertrouwen te geven dat het altijd bij hen terecht kan.  

Omdat de PM-er het kind op veel verschillende momenten ziet weten ze wat het kind leuk vindt en 

goed kan, maar ook wat het moeilijk vindt, waar het hulp bij nodig heeft. In een duidelijke communi-

catie geven zij ook de grenzen aan waarbinnen kinderen en PM-ers zich bewegen, waarmee de struc-

tuur van en de veiligheid op de groep gewaarborgd wordt. 
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Wennen 

Voordat een kind definitief geplaatst wordt, ontvangen de ouders altijd een uitnodiging voor een ken-

nismaking. We vinden het heel belangrijk dat ouder en kind weten waar het kind naar toe gaat en dat 

ouder en kind vast een veilig gevoel kunnen ervaren bij onze PM-ers. Bij de eerste kennismaking stellen 

wij het kind en de ouders in de gelegenheid om te wennen aan de groepsruimte, de andere kinderen 

en de PM-ers. 

Er wordt bewust omgegaan met de wenperiode, omdat het belangrijk is dat een nieuwe peuter snel 

vertrouwen in de PM-er krijgt. Het wennen verloopt bij het ene kind makkelijker dan bij het andere. 

De eerste stap is het kennismakingsbezoek samen met de ouder aan de groep. Ook bij ouders speelt 

het proces van loslaten een rol. In gezamenlijk overleg PM-er/ouder wordt gekeken hoe het wennen 

verloopt en hoe verder te handelen. 

 

Vaste dagindeling 

Voor peuters is het belangrijk dat ze zich veilig en vertrouwd voelen. Een vast programma geeft het 

kind houvast, vergroot het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. Op de peutergroep wordt daarom 

gewerkt met een vaste dagindeling. Er worden activiteiten aan de kinderen aangeboden die aansluiten 

op het ontwikkelingsniveau van kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Op een ochtend is er, na 

het binnen komen en afscheid nemen altijd ruimte voor vrij spel. Er is een gezamenlijk gedeelte waar 

wordt gedronken en gegeten. Meestal wordt er een gezamenlijke activiteit gedaan en wordt er dage-

lijks buiten gespeeld met Daltonschool De Wereldweide. Zie ook bijlage 1. 

 

4.2 Het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie 

De peutergroep is voor kinderen een plek waar ze spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Door te spelen 

in de nabijheid van en samen te zijn met andere kinderen, ontmoeten ze anderen en leren daarvan. 

Door ontmoeten en spelen, ontwikkelen kinderen zich. De groep is een plek waar kinderen kennisma-

ken met nieuw spel en spelmateriaal. De kinderen komen daarnaast vaak voor het eerst in aanraking 

met leeftijdsgenootjes. Het verblijven in een groep maakt dat kinderen, onder leiding van een PM-er, 

leren van en met elkaar.  

 

Zelfvertrouwen 

Wij benaderen de kinderen positief. Wij laten de kinderen zien dat we vertrouwen in hen hebben door 

kinderen de mogelijkheid te geven om dingen zelf te proberen en op te lossen. Door de kinderen te 

laten ervaren dat ze zelf situaties op kunnen lossen, krijgen ze zelfvertrouwen en leren voor zichzelf 

op te komen. De PM-er observeert hoe kinderen omgaan met conflicten en ondersteunt waar nodig. 

In de begeleiding van de kinderen hebben we in het bijzonder aandacht voor het stimuleren en aan-

moedigen om dingen zelfstandig te doen. Hierdoor dagen we de kinderen uit en geven we ze de mo-

gelijkheid om zich te ontwikkelen tot kinderen met zelfvertrouwen. 

 

Leren van elkaar 

Kinderen leren van elkaar en zijn elkaars voorbeeld. In de groep leren kinderen om te gaan met elkaar, 

waardoor zij zichzelf ook weer beter leren kennen. We benutten de groep als pedagogisch middel, om 

de kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. Het belangrijkste is om kinderen 

te leren dingen samen te doen. Doordat de kinderen met andere kinderen van verschillende achter-

gronden op de groep spelen, leren ze dat iedereen anders is. En om daar op een respectvolle manier 

mee om te leren gaan. Als de verschillen leiden tot vragen van kinderen, gaan we hierover in gesprek 
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met de kinderen. We gebruiken andere kinderen als voorbeeld. Op de groep is samenspel een onder-

werp wat veel terugkomt. Omdat er meerdere peuters in het lokaal aanwezig zijn moeten zij leren met 

elkaar te spelen, te delen, samen opruimen en elkaar helpen. De PM-er vervult hierin een begelei-

dende rol, wanneer kinderen hier zelf niet uitkomen. De kinderen leren hierdoor goed hun eigen gren-

zen te kennen. 

 

Creativiteit 

Er zijn activiteiten die gericht zijn op de creatieve vorming 

van kinderen: met allerlei verschillende materialen kan geëx-

perimenteerd en gecreëerd worden. Ook zijn er activiteiten 

die aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling: een 

spel in het speellokaal of buiten, waarbij een gezamenlijk 

doel centraal staat. De PM-ers proberen in hun activiteiten-

aanbod zoveel mogelijk te variëren, zodat er voor ieder wat 

wils is en er genoeg uitdaging is voor elk kind.  

Creatieve activiteiten nemen een grote plaats in het activi-

teitenaanbod, omdat creatieve uitingen worden beschouwd 

als een manier van communiceren; daarmee laat het kind zien wat er in hem omgaat. Het eindproduct 

is in dit gedachtegoed geen doel, veel belangrijker is het proces dat het kind doormaakte bij het cre-

eren van het product. De PM-ers van peutergroep de Wereldreizigers geven het kind daarom alle 

ruimte om, ook bij een gerichte activiteit, naar eigen inzicht te werken en leren het kind trots te zijn 

op hun gemaakte werk.  

 

De inrichting 

Peutergroep de Wereldreizigers deelt haar groepsruimte binnen met BSO de Globetrotters. Tijdens 

schoolweken maakt de peutergroep in de ochtend gebruik van de ruimte, na schooltijd maakt de BSO-

groep ’s middags en tijdens schoolvakanties de hele dag, gebruik van deze ruimte.  

De inrichting van de groepsruimte levert een bijdrage aan een gevoel van geborgenheid. De ruimte is 

aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Er is plaats om samen te eten en te drinken en er zijn hoeken 

gecreëerd waarin kinderen worden uitgedaagd om tot spel te komen en om te ontdekken. Hoeken 

waarin gespeeld kan worden met speelgoed, knutselhoek en leeshoek. Ook zijn er plekken om tot rust 

te komen. Door zelfstandig te kunnen spelen in verschillende hoeken bouwen kinderen eigenwaarde, 

zelfredzaamheid en zelfvertrouwen op.  

De groepsruimtes richten we zodanig in dat sfeer en uitstraling passen bij onze visie en bij de leeftijd 

van de kinderen. De indeling in activiteitenplekken is overzichtelijk en de verschillende activiteiten-

plekken zijn compleet ingericht en voor kinderen duidelijk herkenbaar. Dit draagt bij aan de emotio-

nele veiligheid en de autonomie van kinderen: kinderen weten wat ze waar kunnen vinden en kunnen 

ook zelfstandig materialen pakken en gebruiken. Hoeken voor druk en rustig spel zijn van elkaar ge-

scheiden zodat kinderen elkaar niet hoeven te storen in hun spel.  

We hechten veel waarde aan het buiten spelen. Bij De Wereldkinderen hebben wij een speelplaats 

waar we ons helemaal kunnen uitleven. Bij de inrichting van de speelplaats wordt rekening gehouden 

met het belang van voldoende beweging voor de kinderen. Er is ruimte om te rennen, klimmen, schom-

melen, kortom, om de energie goed kwijt te kunnen. De speelplaats wordt zoveel als mogelijk uitda-

gend ingericht met mogelijkheden en veilig buiten speelmateriaal. Ook buiten zijn er plekken om indi-

vidueel en samen, te kunnen spelen.  
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4.3 Socialisatie 

Bij De Wereldkinderen heerst een sfeer waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, waarin zij worden uitge-

daagd om zich te ontwikkelen en waarbij rekening wordt gehouden met ieders interesses. Jong of oud. 

Vol passie en enthousiasme willen we van iedere dag een feestje maken waarin plezier centraal staat. 

Wij zijn trots op de sfeer bij onze peutergroep. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel bij ons kunnen achterlaten. Ons 

gezamenlijke doel is elke dag weer om de kinderen die bij ons komen, met een voldaan gevoel en een 

lach op hun gezicht naar huis te zien gaan. 

Bij De Wereldkinderen mogen de kinderen zichzelf zijn. De belangrijkste eigenschappen die we stimu-

leren zijn: zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, zelfbeheersing, optimisme, sociale vaardigheden, door-

zettingsvermogen en dankbaarheid. 

Op de groep werken zoveel mogelijk dezelfde PM-ers, zodat de kinderen met hen een goede band op 

kunnen bouwen. Om samen prettig in een groep te kunnen functioneren, zijn regels nodig. Regels 

bieden structuur, waardoor de kinderen weten waar ze aan toe zijn, wat een gevoel van veiligheid 

geeft. Door heldere regels en de voorbeeldfunctie die wij hebben, leren kinderen het belang kennen 

van normen en waarden.  

 

5. De ontwikkeling van het kind staat centraal 
Samen zorgen wij dat een kind stappen in de goede richting zet 

 

Wij vinden het belangrijk om met ouders contact te hebben over hoe het met de kinderen gaat. Ook 

horen wij het graag als er thuis iets speelt, zodat we hier rekening mee kunnen houden en samen 

zoveel mogelijk één lijn bieden in de opvoeding. 

 

5.1 Mentorschap 

Elk kind heeft bij ons een vaste mentor: een PM-er van zijn eigen groep. Hij of zij volgt de ontwikkeling 

van een kind met bijzondere aandacht en is altijd goed op de hoogte van hem of haar. Dat is fijn voor 

het kind en prettig voor de ouders. Tijdens het intakegesprek vertellen wij de ouders wie de mentor 

van hun kind is. De betreffende mentor zal ook de intake en de rondleiding leiden zodat zij zich direct 

kan voorstellen en kan aangeven dat zij dus het eerste aanspreekpunt is voor de ouder. Ook staat het 

aangegeven op de plaatsingsovereenkomst en wordt het meerdere malen verteld tijdens de opvang. 

 

5.2 Observatie van het kind 

Kinderen die zich veilig en prettig voelen, zullen zich beter ontwikkelen. Daarom vinden wij het heel 

belangrijk dat de kinderen de peutergroep als een fijne plek zien, met een goede sfeer. Uiteraard komt 

het wel eens voor dat er iets gebeurt wat niet door de beugel kan. In deze gevallen hebben we goed 

contact met de ouders. 

Onze PM-ers observeren alle kinderen na de wenperiode van 2-3 maand, (zie bijlage 2, Observatie-lijst) 

zowel individueel als in groepsverband om hen beter te leren begrijpen, adequaat op hun behoeftes, 

mogelijkheden en beperkingen in te kunnen spelen en activiteiten te kiezen die hierbij aansluiten. 

Daarbij worden het welbevinden en de ontwikkeling van het individuele kind én het 

groepsfunctioneren gevolgd. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind a.d.h.v. ontwikkelings-

verslagen, overdrachtsformulier (Bijlage 3), deze worden ingevuld met 3 jaar, en 3 jaar en 10 maanden.  
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Ouders/verzorgers ontvangen per mail het ontwikkelingsverslag. Voor de input van de 

ontwikkelingsverslagen en gesprekken maken onze mentoren ook gebruik van de waarnemingen en 

observaties van andere collega’s. Optioneel vindt er naar aanleiding van dat verslag een gesprek plaatst 

tussen de medewerker en de ouders over de ontwikkeling van het kind. 

De mentor bespreekt dan samen met de ouders hoe hun kind zich in onze ogen en in de ogen van de 

ouders ontwikkelt, hoe hij zich bij ons voelt en gedraagt en eventueel andere bijzonderheden. Tijdens 

dit gesprek kunnen we samen bepalen of het nodig is een kind extra te ondersteunen of te stimuleren. 

Om gezamenlijk te kijken naar een passende instantie zoals logopedie, fysiotherapie et cetera. Andere 

momenten kunnen ook aanleiding zijn voor een oudergesprek. Wanneer ouders behoefte hebben aan 

een gesprek met ons, dan is dat altijd mogelijk. 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich bij ons goed kan ontwikkelen en zich fijn voelt. Helaas lukt 

dit niet in alle gevallen. Onze PM-ers kunnen altijd advies inwinnen bij onze pedagogische coach als zij 

vragen hebben hoe zij een kind het beste kunnen ondersteunen of stimuleren.  

 

5.3 Doorgaande ontwikkellijn  

De peutergroep staat met haar activiteiten niet op zichzelf. De inhoudelijk kwalitatieve aspecten van 

de peutergroep zijn naast het bieden van speelgelegenheid erop gericht het kind voor te bereiden op 

de basisschool. Kinderen leren sociale, cognitieve en motorische vaardigheden. Hiervoor is een goed 

overleg en een goede afstemming met de basisscholen van belang. Met in acht neming van de priva-

cyregels en dus in overleg met de ouders wordt relevante informatie betreffende het functioneren van 

het kind besproken met de basisschool. Het is belangrijk dat het pedagogisch beleid van de buiten-

schoolse opvang en de peutergroep en ook de methodiek zoals toegepast door PM-ers op elkaar afge-

stemd zijn. Dit bevordert een eenduidige en professionele begeleiding en overdracht naar de basis-

school. Daarnaast is er een samen-

werkingsverband met Daltonschool 

De Wereldweide waarbij de thema’s 

en leerlijnen op elkaar aansluiten. 

Deze afstemming zorgt voor een 

professionele en praktische uitwer-

king van thema’s en activiteiten. Zo 

kan zowel De Wereldkinderen als de 

school profiteren van elkaars kennis 

en expertise. 

 

5.4 Als er zorgen zijn… 
Iedere peuter ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Bij de meeste peuters is geen 

reden tot bezorgdheid, maar soms kunnen er vragen opkomen over het gehoor, het gezichtsvermogen, 

de motoriek, taal- en spraakontwikkeling, de opvoeding of het gedrag. De PM-er observeert het kind 

dan en wordt hierbij ondersteund door de pedagogisch coach. De PM-er bespreekt haar bevindingen 

met de ouders. In dit gesprek is er ruimte voor het uitwisselen van informatie met als uiteindelijke doel 

een oplossing te vinden waar iedereen zich prettig bij voelt. Wij werken samen met het CJG (Centrum 

voor Jeugd en Gezin) die we in samenspraak met ouders kunnen inschakelen om met ons mee te kij-

ken. Als de benodigde begeleiding de kennis en kunde van onze medewerkers te boven gaat, zullen wij 

met hulp van deze instanties ouders zo goed mogelijk doorverwijzen naar alternatieve vormen van 

opvang of begeleiding. 
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Tijdige signalering van een eventuele achterstand of ontwikkelingsstoornis maakt het mogelijk om ad-

vies en hulp in te schakelen waardoor de nadelige gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. De Wereldkin-

deren heeft ten aanzien van opvoedvragen een verwijzende taak en kan fungeren als intermediair bij 

het tot stand brengen van een aanbod voor opvoedingsondersteuning. 

Een PM-er kan gebruik maken van advies van externe deskundigen. Mensen die gespecialiseerd zijn in 

problemen die kunnen optreden bij opgroeiende peuters, zoals een logopediste of CJG. Ouders hebben 

de primaire verantwoordelijkheid voor hun peuter. Wanneer ouders niets doen met het advies, geen 

verdere stappen ondernemen of toestemming geven tot, dient de PM-er dit te allen tijde te respecte-

ren. Hierop is één uitzondering: bij een vermoeden van kindermishandeling wordt gehandeld volgens 

de meldcode kindermishandeling. Deze meldcode hebben alle medewerkers in hun bezit en staat ook 

op onze website. De Wereldkinderen organiseert vier keer per jaar een werkoverleg waarin de meld-

code wordt herhaald. 

De toelating van kinderen met een opvallende ontwikkeling gebeurt in nauw overleg met de ouders 

en eventueel hulpverlenende instanties. Elke vraag wordt samen met de pedagogisch coach apart be-

keken op de volgende punten: Kan de peutergroep het kind bieden wat het nodig heeft? Zijn er speci-

ale voorzieningen nodig? Na plaatsing is er regelmatig overleg met de ouders en evt. andere betrokken 

instellingen die het kind bezoekt. Doel van het overleg is, een zo goed mogelijk afgestemde begeleiding 

voor het kind. In alle gevallen weegt de  PM-er zorgvuldig af of er voldoende tijd, deskundigheid, erva-

ring en middelen in de groep aanwezig zijn om de peuter met een beperking goed op te kunnen van-

gen. 

 

6. Voorschoolse educatie (VE) 
De Wereldkinderen is een erkende VE-locatie (Voorschoolse Educatie). Op peutergroep De Wereldrei-

zigers bieden we voorschoolse educatie aan. De pedagogisch medewerkers hebben hiervoor een spe-

ciale VE-opleiding afgerond. Met de voorschoolse educatie richten wij ons op de brede ontwikkeling 

van de peuters met extra aandacht voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Op deze manier stimuleren wij de ontwikkeling van de peuters, kunnen we eventuele ontwikkelings-

achterstanden voorkómen en peuters goed voorbereiden op de basisschool. Over signalering en toe-

leiding van peuters met een VE-indicatie hebben we elk half jaar overleg met het CJG (Centrum voor 

Jeugd en Gezin). 

 

6.1 Onze visie op de voorschoolse educatie 
Met De Wereldkinderen peutergroep willen we op een zeer speelse manier bijdragen aan de ontwik-

keling en voorschoolse educatie van de peuters. De voorschoolse educatie die De Wereldkinderen 

biedt op haar peutergroep is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociaal-emo-

tionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Dit doen wij door kinderen een omgeving te bieden 

waar ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen, en zeer belangrijk, ze zich middels spelen en bewegen 

mogen ontwikkelen. Plezier is bij ons altijd het uitgangspunt. Onze werkwijze met veel beweging is het 

middel om dat te bereiken. 

 

6.2 Voorschools educatief aanbod 
Wij bieden de peuters een activiteitenprogramma aan waarbij we het spel van de kinderen actief be-

geleiden en verrijken. In ons aanbod is ruimte voor vrij spel en ook voor begeleide activiteiten. Wij 

maken gebruik van thema’s uit de erkende educatieve methodes Peuterplein en Kiki. Wij werken met 

een (school)jaarplanning en iedere 3-5 weken werken we met een ander thema, passend bij het sei-

zoen en wat er leeft bij de kinderen.  
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Om de ontwikkeling van het kind te stimuleren wordt er door de PM-er een combinatie van twee be-

naderingswijzen gehanteerd. Ten eerste de ontwikkelingsgerichte benadering. Wij gaan ervan uit dat 

kinderen veel ruimte tot eigen initiatief nodig hebben. De invloed van de omgeving en de rol van de 

PM-er speelt daarbij een belangrijke rol. De ontwikkeling van het kind wordt als het ware ‘uitgelokt’. 

De PM-er volgt het ontwikkelingsproces en probeert het kind een stapje verder te brengen door het 

kind te ondersteunen en te begeleiden. Ten tweede de programmagerichte benadering. Wij plannen 

van tevoren activiteiten die gebaseerd zijn op de algemene ontwikkelings- of leerlijnen. Hierbij heeft 

de PM-er een sturende rol. De inbreng van de kinderen vinden wij hierbij erg belangrijk. De nadruk ligt 

vooral op de taalvaardigheid spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.  

 

Evaluatie 

Elk jaar (in oktober) delen wij de resultaten van de VE-trajecten met de gemeente Oldebroek. Elk jaar 

evalueren, verbeteren en borgen wij de kwaliteit en resultaten van de VE-trajecten. En rapporteren dit 

kort in een jaarverslag. In dat jaarverslag vermelden we het aantal bereikte kinderen, beschrijven we 

de uitgevoerde activiteiten en verantwoorden we ontvangen subsidiegelden. Het CJG wordt betrokken 

bij de evaluaties over de ontwikkeling van het kind en de betrokkenheid van de ouders.  

 

960 uur 

Sinds 1 augustus 2020 bieden wij kinderen met een VVE-indicatie een VE-aanbod van in totaal 960 uur. 

Gedurende 1,5 jaar (van 2,5 tot 4 jaar) bieden wij 40 weken per jaar 16 uur per week een VVE-aanbod. 

Peuters met een VVE-indicatie komen daarvoor vier dagdelen per week, van maandag tot en met don-

derdag van 8.15-12.15 uur naar onze peuteropvang. In totaal krijgt iedere peuter met een VVE-indica-

tie dus een VVE-aanbod van 960 uur. Peuters met een VVE-indicatie zijn trouwens al vanaf een leeftijd 

van 24 maanden welkom op onze peutergroep. 

 

6.3 Ontwikkelingsstimulering 
Op peutergroep de Wereldreizigers stimuleren we de hele, brede ontwikkeling van de peuters. Bij de 

peuters met een VVE-indicatie stimuleren we in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek 

en sociaal-emotionele ontwikkeling, individueel of in kleine groepjes 

 

Motoriek 

Wij zien de motorische en zintuiglijke ont-

wikkeling als de basis voor de andere ont-

wikkelingsgebieden. Daarom bieden wij de 

peuters volop de gelegenheid om de omge-

ving te ontdekken door bewegen, voelen, 

zien, ruiken, horen en proeven. Het ontwik-

kelen dus van hun motoriek en zintuigen. 

Het ondersteunen van de bewegingsont-

wikkeling is daarbij van groot belang. Wij 

respecteren daarbij dat ieder kind deze ont-

wikkeling op zijn/haar eigen manier en 

tempo doorloopt. Wij gaan elke dag met de 

peuters buiten spelen, organiseren wekelijks gymactiviteiten in het speellokaal en hebben binnen de 

groepsruimte uitnodigend ingericht zodat de peuters daardoor letterlijk de ruimte krijgen om de om-

geving te ontdekken en zo hun motoriek en zintuigen te ontwikkelen. 
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Voorbeelden van motorische ontwikkeling stimuleren: 

Zelfstandig aan- en uittrekken van kleding/schoenen, bewegingslessen in de speelzaal, bouwen met 

duplo, treinbaan, autobaan, insteekmozaïek, kralen rijgen, kleien, zelfstandig fruit schoon maken, man-

darijn pellen, puzzel maken, fietsen en steppen, hinkelen, springen, rennen.  

 

 

Taal 

Wij beseffen dat taalaanbod (input) erg belangrijk is voor het ondersteunen van de taalontwikkeling 

van een kind. Wij verwoorden wat een peuter doet of waar het bij betrokken is (het zogenoemde 

taalbegeleidend handelen). Op deze manier ondersteunen we het taalbegrip. Daarnaast geven we een 

peuter veel verbale feedback op wat het zegt en doet. Door de peuters regelmatig voor te lezen on-

dersteunen we hun beginnende geletterdheid en leren we de peuters nieuwe woorden. We hebben 

boekjes op de groep waar de peuters zelf in kunnen bladeren. 

Om kinderen met een taalachterstand op een kwalitatief goede manier te kunnen stimuleren in hun 

taalontwikkeling, is het goed dat deze kinderen naast de reguliere groep, twee extra dagdelen de speel-

zaal bezoeken. Ze krijgen dan extra aandacht om hun vaardigheden of gebrek hieraan uit te breiden.  

Samen met Peuterplein leggen we een basis voor de Nederlandse taal zodat de peuters met een rede-

lijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs kunnen beginnen. De nadruk ligt bij de taalvaardigheid 

vooral op het spreken, luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. 

 

 

Voorbeelden van taalontwikkeling stimuleren: 

PM-er leest voor in de kring, PM-er leest individueel met peuter, peuter kijkt/leest zelfstandig een boek, 

PM-er bespreekt praatplaat individueel met peuter, PM-er bespreekt praatplaat in kleine groep peu-

ters, PM-er benoemt tijdens een activiteit alles, PM-er herhaalt woorden in de juiste vorm/zinsopbouw, 

liedjes en opzegversjes met de peuters, etc. 

 

 

Rekenen 

Wanneer we bij onze peutergroep het ‘rekenen’ stimuleren, zijn we natuurlijk niet bezig met het 

schoolse rekenen. Het gaat om ruimtelijk inzicht, meten en bouwen, vormen, constructies maken, hoe-

veelheden en getalbegrip. Wij stimuleren dat ‘rekenen’ van de peuters door in de speelsfeer aan te 

sluiten bij de spontane nieuwsgierigheid van de peuters.  

 

 

Voorbeelden van voorbereidend rekenen: 

Met PM-er alle aanwezigen in de kring tellen, bij het eet- en drinkmoment alle bekers en bakjes tellen, 

spelmoment bakjes sorteren, tellen, vormen, reken/telmuizen, etc. 
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Sociaal-emotioneel 

Wij stimuleren de zelfstandigheid van de peuters, hun zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. 

Er wordt uitgegaan van de potentie en de 

mogelijkheden van een kind. De kinderen 

worden positief benaderd; er wordt uitge-

gaan van de competenties van het kind. Dit 

bevordert het zelfvertrouwen. Kinderen le-

ren en ontwikkelen zich voortdurend. We 

vinden het belangrijk om hier als PM-er op 

in te spelen. Wanneer kinderen ervaren en 

te horen krijgen dat wat ze doen goed is, be-

vordert dit hun zelfvertrouwen. Het vormt 

vaak een extra stimulans voor de kinderen 

om een stap verder te gaan. Wij stimuleren 

de kinderen om zelfstandig dingen te doen.  

Wij stimuleren de onderlinge contacten 

door de kinderen met elkaar te laten spelen. Er zijn kinderen die het moeilijk vinden om contact te 

maken met andere kinderen. Wij stimuleren hen door situaties te creëren, waarin een kind de moge-

lijkheid heeft om toenadering te zoeken tot andere kinderen. We vinden het belangrijk om te respec-

teren dat ook kinderen hun voorkeuren hebben voor bepaalde kinderen. Dit respecteren wij door kin-

deren niet te dwingen om met het betreffende kind te spelen.  

 

 

Voorbeelden van stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling 

De peuter hangt bij binnenkomst zijn eigen foto op het aanwezigheidsbord, PM-er vraagt aan de 

peuter aan de hand van emotiebekers hoe hij/zij zich voelt vandaag, PM-er maakt gebruik gezichts-

uitdrukkingen tijdens het voorlezen, PM-er stimuleert de peuter eigen wensen aan te geven, opko-

men voor zichzelf als er bijvoorbeeld speelgoed wordt afgepakt, samen spelen, samen delen, PM-er 

complimenteert als iets goed gaat, PM-er benoemt als er iets anders kan, PM-er vraagt aan de peu-

ter aan het eind van een activiteit hoe hij/zij vindt dat het is gegaan, PM-er vraagt of zijn werk af is 

en daarna mag hij/zij het aftekenen op het planbord, etc. 

 

 

Doorgaande leer- en ontwikkellijn  

Net als bij de niet-doelgroeppeuters (zie hoofdstuk 5 kopje ‘Doorgaande ontwikkellijn’) zorgen wij 

ook/juist bij de peuters met een VE-indicatie voor een doorgaande leer- en ontwikkellijn. Wij volgen 

de ontwikkeling van de peuter en passen ons VE-aanbod daarop aan. Tevens zorgen we -na toestem-

ming van de ouders- voor een warme overdracht richting de basisschool met daarin alle relevante 

informatie van de voorschoolse periode. De pedagogisch beleidsmedewerker zal de mentor onder-

steunen bij het invullen van het overdrachtsformulier en de warme overdracht naar de basisschool. 

Door de dag heen worden de kinderen geobserveerd door de PM-ers. Aan de hand van deze observa-

ties wordt de ontwikkeling van de peuters bijgehouden. Daarnaast wordt gekeken op welk gebied een 

peuter extra stimulering kan gebruiken. Bovendien wordt aan de hand van deze observaties gekeken 

waar de interesses van de peuters liggen, zodat middels activiteiten in de kleine kring hieraan tege-

moetgekomen wordt. De pedagogisch beleidsmedewerker speelt hierbij een ondersteunende rol.  
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Zij zal iedere doelgroeppeuter minimaal vier keer per jaar observeren en samen met de mentor van 

het kind een gericht begeleidingsplan opstellen en bijstellen. Dit in samenhang met andere begeleiding 

(bijvoorbeeld logopedie) en in nauw overleg en samenwerking met de ouders van de betreffende peu-

ter. 

Per half jaar wordt er met de onderbouwleerkrachten van de Daltonschool en de PM-ers van De We-

reldweide geëvalueerd over de thema’s die tot dan toe zijn gebruikt. Aan het einde van het schooljaar 

wordt er geëvalueerd welke thema’s er nogmaals gebruikt kunnen worden, eventueel met aanpassin-

gen. 

 

6.4 Pedagogisch beleidsmedewerker en coach in de VE 

Conform een besluit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (d.d. 20 september 

2019) zetten wij sinds 1 januari 2022 extra uren pedagogisch beleidsmedewerker en coach (PBM) in 

op onze peutergroep: voor elke peuter met VVE-indicatie 10 uur per jaar. De PBM wordt extra ingezet 

om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en van het pedagogisch beleid van de VE te verho-

gen. Wij zien de PBM als de spil in de ontwikkeling van ons pedagogisch VE-beleid en de implementatie 

daarvan op de werkvloer. Zij houdt de pm-ers  ‘scherp’ op de doelen van VE en zorgt voor verankering, 

inspiratie en vernieuwing van de VE.  

Met vier doelgroeppeuters per 1 januari 2022, betekent dit dat we 40 uur extra inzet van de pedago-

gisch beleidsmedewerker en coach hebben in 2022. We zullen daarvan circa 70% besteden aan extra 

coaching en circa 30% aan extra beleidsontwikkeling.  

De PBM wordt bovenformatief ingezet. Door middel van coaching zullen we de VE-vaardigheden van 

de pm’ers versterken. De coach zal ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van de begeleidingsplan-

nen, ze zal kind-observaties doen op de groep, een vaardigheden-training bieden met oefensituaties 

en gebruik maken van video interactiebegeleiding. 

De beleidsontwikkeling zal zich richten op het verder ontwikkelen en implementeren van beleid om-

trent ouderbetrokkenheid en de doorgaande ontwikkellijn. Tevens zal er een VE-gerelateerde scholing 

gegeven worden aan de medewerkers. 

 

6.5 Ouderbetrokkenheid  
Per thema krijgen de ouders een uitgebreide nieuwsbrief waarin uitleg wordt gegeven over het thema: 

de woorden die we aanleren, het themaboek en de liedjes worden benoemd en ‘tips voor thuis’.  

Bij De Wereldkinderen maken we gebruik van het prentenboekenproject van de bibliotheek. Een paar 

keer per jaar hebben we 

ook een boek, dat aansluit 

bij het thema. De peuters 

krijgen dan dat boek mee 

naar huis, met daarbij in-

formatie over het boek en 

tips bij het voorlezen voor 

de ouders. Door thuis dit 

boek voor te lezen, wor-

den de peuters nog meer 

vertrouwd met de woor-

den die bij het thema ho-

ren.  
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Tips of oefeningen die we bijvoorbeeld aan ouders meegeven: Rekenen; Tel thuis de borden op tafel 

bij het tafel dekken, tel je knuffels op je bed, etc. Bij taalontwikkeling; uitgebreide woordenlijst met 

afbeeldingen mee, die gelijk zijn aan de woordenlijst op de groep, prentenboeken voor stimuleren 

voorlezen, advies; met peuter Zappelin te kijken voor Nederlandse woordenschat, etc. Net als bij de 

niet-doelgroeppeuters, worden ook/juist bij de peuters met een VE-indicatie de ouders nauw betrok-

ken. Er zijn vier vaste gespreksmomenten met ouders: bij de intake, bij drie maanden na plaatsing, 

rond de derde verjaardag en rond de vierde verjaardag. Voor peuters met een VE-indicatie zijn er twee 

extra vaste gespreksmomenten: een half jaar na plaatsing en met anderhalf jaar na plaatsing. Het be-

geleidingsplan van de peuter wordt dan besproken en geëvalueerd. 

 

6.6 Kwaliteit 
De Wereldkinderen biedt opvang van een goede kwaliteit, zodat peuters met een VE-indicatie die 

Voorschoolse Educatie kunnen krijgen die ze nodig hebben. Wij werken volgens de principes van posi-

tief opvoeden en bieden een veilig klimaat.  

Wij werken via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in onze gemeente Oldebroek en via de VE werk-

groep. 

Er geldt voor professionals in de kinderopvang een wettelijk meldplicht om (vermoedens) van kinder-

misbruik en – mishandeling te melden. De Wereldkinderen werkt volgens de Meldcode Kindermishan-

deling. Meer hierover is de vinden in ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 

 

Inrichting van de ruimte 

Een passende inrichting van de ruimte is natuurlijk voor alle peuters van belang en zeker voor peuters 

met een VE-indicatie. De groepsruimte is op een passende wijze ingericht met een aantal duidelijke 

hoeken: de huishoek, de leeshoek, puzzel/spelletjeshoek en de auto/bouwhoek. In de verschillende 

hoeken is passend materiaal te vinden voor voorschoolse educatie, waar de kinderen veel ervaringen 

mee op kunnen doen. Zie ook paragraaf 4.2 kopje Inrichting. 

 

Opleidingsplan medewerkers 

In de eerste helft van 2022 zal de pedagogisch beleidsmedewerker en coach de PM-ers gerichte scho-

ling bieden bij het ontwikkelen van begeleidingsplannen voor VE-peuters en zal ze als ondersteuning 

een communicatietraining in de zogenoemde Gordonmethode aanbieden. In het najaar van 2022 zul-

len de PM-ers zich scholen op het gebied van ouderbetrokkenheid en de doorgaande leerlijn. 

 

7. Ouderbeleid  
Ouders die voor peutergroep de Wereldreizigers hebben gekozen, vertrouwen daarmee ons de zorg 

toe van hun kostbaarste bezit. Wij zijn ons hiervan bewust en vinden het belangrijk dat ouders hun 

kind(eren) met een goed gevoel bij ons achter kunnen laten. 

Om kinderen optimale ontwikkelkansen te kunnen bieden, heeft de groep een taak ten opzichte van 

ouders. Niet in de laatste plaats omdat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor hun kinderen. Ook 

bij het vormgeven van de doorgaande ontwikkelingslijn, tussen peuteropvang en thuis, is de hulp van 

de ouders in de thuissituatie gewenst. Informatie-uitwisseling, overleg en  afstemming m.b.t. de aan-

pak van de individuele peuter zijn taken ten opzichte van ouders. Voor veel ouders werkt deze infor-

matie-uitwisseling als ondersteuning.  
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Onze peuteropvang vervult voor veel ouders op het gebied van opvoeding een vraagbaakfunctie. Door 

het laagdrempelige karakter leggen ouders vrij gemakkelijk vragen, zorgen en/of andere kwesties neer 

bij de PM-ers. De Wereldkinderen heeft ten aanzien van vragen een verwijzende taak en kan bemid-

delen bij het tot stand brengen van een aanbod van ondersteuning. De mentor kan hierin een rol spe-

len.  

 

Uitgangspunten 

In een goed contact tussen PM-er en ouder is er wederzijds vertrouwen in elkaar, een vertrouwens-

band. De Wereldkinderen hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 

•  Doel is dat alle ouders zich thuis en welkom voelen op de locatie; 

•  Ouders krijgen regelmatig informatie over hoe met hun peuter wordt om gegaan zodat de ou-

ders weten waar zij aan toe zijn; 

•  Ouders krijgen voldoende gelegenheid om hun wensen en hun kritiek over te brengen; 

•  Ouders hebben invloed op de uitvoering; 

•  Ouders met verschillende visies en gewoonten in de opvoeding voelen zich geaccepteerd en 

gerespecteerd; 

•  Ouders kunnen advies krijgen ten aanzien van de opvoeding en verzorging. 

 

Verwachtingen t.a.v. oudercontacten 

•  Een open contact, omdat dit de basis legt voor de 

ontwikkeling van de peuter; 

•  Betrokkenheid, zij delen de zorg en de opvoeding; 

•  Respect voor de werkwijze, medewerking en erken-

ning van regels en grenzen die er zijn; 

•  Het contact tussen de ouder en de PM-er betreft al-

tijd zaken die te maken hebben met hun eigen kind. 

Dit betekent dat er geen informatie wordt gegeven over andere kinderen 

 

Communicatie met ouders 

Om goed in te kunnen spelen op kinderen hebben wij informatie van ouder(s) over het kind nodig. Het 

gaat hierbij om informatie over bereikbaarheid, specifieke gewoontes en gedrag, bijzondere wensen 

etc. Bij plaatsing op de peutergroep besteden we hier veel aandacht aan. Zo worden voor plaatsing de 

ouders door de PM-er uitgenodigd voor een intakegesprek op de groep. 

Bij bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind wordt er contact opgenomen met de ouder(s), of 

er al passende ondersteuning aanwezig is van instanties, zo nee, dan adviseren wij de ouders. 

Vaste gespreksmomenten: intake van een peuter (na drie weken toezeggen mentorschap), drie maan-

den gesprek (hoe gaat het nu enz.), half jaar gesprek (bij VE), een jaar gesprek (is vaak rond de derde 

verjaardag), anderhalf jaar gesprek (bij VE), eindgesprek (rond/met de vierde verjaardag. 

Flexibele gespreksmomenten: dit kan zijn bij breng- en haalmomenten. 

PM-ers en ouder(s) hebben elkaar nodig om het kind goed te kunnen steunen in zijn ontwikkeling. Wij 

vinden het belangrijk dat ouders tijd en aandacht aan afstemmen besteden en ons van relevante in-

formatie voorzien. Andersom kunnen ouders rekenen op een eerlijke overdracht en informatie van 

ons. 

Soms komen de normen en waarden zoals gehanteerd bij De Wereldkinderen, niet overeen met die 

van ouders. Het is belangrijk hier te allen tijde met ouders over in gesprek te gaan.  
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Soms kan een middenweg gevonden worden, maar de PM-ers zullen nooit iets doen, wat tegen hun 

eigen normen en waarden of die van De Wereldkinderen indruist.  

 

Ouders betrekken bij De Wereldkinderen 

Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief. De Wereldkinderen is een kleinschalige opvang met 

minder dan 50 kinderen en heeft momenteel geen oudercommissie. Regelmatig plaatsen we een op-

roep in onze nieuwsbrief wie er zin heeft om deel uit te gaan maken van de oudercommissie, tevens 

staat er een oproep op de site van De Wereldkinderen. De ouders blijven betrokken bij belangrijke 

beslissingen/gebeurtenissen door middel van een enquête, door mailing en door ouderavonden te 

organiseren, zodat de ouders met het team blijven meedenken. Dit om de betrokkenheid van de ou-

ders te waarborgen. Er worden niet zomaar beslissingen genomen, ook de ouders staan bij De Wereld-

kinderen centraal. 

 

Klachtenregeling 

Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als ouders vinden dat wij tekort schie-

ten of ons niet aan onze afspraken houden, dan horen wij dat graag. Van kritiek van ouders kunnen 

we namelijk leren. Daarom maken wij gebruik van een klachtenregeling. Deze staat vermeld in ons 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en is tevens te vinden op onze website. 

 

Covid 19- Corona 

Vanwege Corona is ons beleid qua brengen en halen gewijzigd. Er mag één ouder mee naar binnen om 

te brengen en één ouder naar binnen om op te halen.  

 

8. Onze werkwijze 
Maximale omvang en leeftijdsopbouw 

Wij vangen bij peutergroep de Wereldreizigers de kinderen op in één vaste, verticale groep van maxi-

maal 14 kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in een eigen vaste groepsruimte. Wij zorgen daarbij voor een goede 

beroepskracht-kind-ratio (BKR, 1ratio.nl), zodat de kwaliteit van de opvang gewaarborgd is. Wanneer 

onze peutergroep niet groter is dan 8 peuters, werken we volgens de BKR met één beroepskracht. Bij 

meer dan 8 peuters werken we met twee beroepskrachten. 

 

Stam- of basisgroep 

De Wereldkinderen heeft één groepsruimte waar peutergroep de Wereldreizigers gebruik van maakt. 

Die ene, vaste groep en groepsruimte is tevens de stam- of basisgroep voor de peuters. 

 

Drieuursregeling 

Onze peuteropvang is minder dan 10 uur per dag geopend en dus is daar de drieuursregeling niet van 

toepassing. 

 

Extra dagdelen 

Bij De Wereldkinderen hebben wij flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Indien mogelijk accepteren 

wij ruilverzoeken en verzoeken voor extra dag(delen). We zorgen daarbij dat de beroepskracht-kind-

ratio altijd in orde is.  
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Veiligheid en Gezondheid 

De Wereldkinderen wil een veilige en gezonde kinderopvang zijn. 

Wij hebben daarom een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid op-

gesteld waarin wij de belangrijkste risico’s in kaart brengen. We 

beschrijven daarin tevens welke maatregelen we tegen deze ri-

sico’s treffen. Meer informatie is te vinden in ons Beleidsplan Vei-

ligheid en Gezondheid. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach 

Om de kwaliteit van De Wereldkinderen te waarborgen hebben 

wij een externe Pedagogisch Beleidsmedewerker en Coach inge-

huurd. Deze pedagogisch beleidsmedewerker zetten we in ten behoeve van het coachen van de peda-

gogisch medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerker houdt de beleids-

stukken actueel en verzorgt eventueel bijscholingen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de ontwik-

keling en implementatie van de pedagogische beleidsvoornemens. 

 

Toerusten van de medewerkers 

Wij werken bij De Wereldkinderen met gediplomeerde medewerkers (diploma volgens cao Kinderop-

vang), die beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en geregistreerd staan in het 

Personen Register Kinderopvang (PKR). Wij bieden onze medewerkers goede werkomstandigheden.. 

Daarnaast worden ze regelmatig bijgeschoold en gecoacht zodat zij hun vakbekwaamheid kunnen bij-

houden en verder ontwikkelen.  

De pedagogisch coach is regelmatig aanwezig op De Wereldkinderen en voert op basis van observaties 

op de groep, gesprekken met onze medewerkers met als doel de PM-ers verder te helpen in hun ont-

wikkeling. 

 

Over stagiaires en leerlingen 

De Wereldkinderen is een officieel erkend leerbedrijf (SBB) voor het begeleiden van stagiaires Peda-

gogisch Werk (niveau 3 en 4). Locatiemanager Marieke Boin-Elhorst of pedagogisch medewerker 

Romynique begeleiden de stagiaires. Naarmate de stage vordert mogen stagiairs steeds meer werk-

zaamheden uitvoeren. Eerst onder begeleiding, later steeds meer zelfstandig maar altijd onder toe-

ziend oog van een gekwalificeerde PM- er. Stagiaires ondersteunen bij de verzorging van de kinderen 

en bij de activiteiten die we doen. 

PM-ers in opleiding die een BOL-traject volgen, staan boventallig op de groep, dus naast gediplo-

meerde pedagogisch medewerker. Incidenteel (uitsluitend in geval van last minute ziekte van vaste 

PM-er of vakantie van de student/stagiaire) kan de stagiair als volwaardig pedagogisch medewerker 

worden ingezet. Tijdens deze inzet staan pedagogisch medewerkers in opleiding nooit alleen op de 

groep. De BOL-er kan niet in het eerste leerjaar worden ingezet (hier worden geen uitzonderingen op 

gemaakt). 

Leerlingen van de BBL-opleiding hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn pedagogisch me-

dewerker in opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar school. Wij stellen de mate waarin 

iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken vast op basis van informatie 

van de begeleider vanuit de opleiding en BBL-begeleider. Het tweede jaar is elke BBL-er 100% inzet-

baar.  



Pedagogisch beleidsplan De Wereldkinderen, Peutergroep de Wereldreizigers – 10 januari 2022 

 

22 
 

Bijlage 1: Pedagogisch Werkplan peuteropvang de Wereldreizigers 
 

Openingstijden 

De peutergroep is 40 weken per jaar, vier dagen per week geopend.  

Tijdens basisschoolvakanties is de peutergroep gesloten.  

 

 Peutergroep Peutergroep extra 

maandag 8.15 – 12.15 uur 12.15 – 14.30 uur 

dinsdag 8.15 – 12.15 uur 12.15 – 14.30 uur 

woensdag 8.15 – 12.15 uur - 

donderdag 8.15 – 12.15 uur 12.15 – 14.30 uur 

 

Dagindeling peutergroep 

08.00 - 08.15 uur. 
De PM-ers nemen bijzonderheden door over de gang van zaken. 
Materialen worden klaar gelegd voor het komende dagdeel. 
 
08.15- 08.30 uur. 
De PM-ers ontvangen ouders/verzorgers en kind. Eventuele bijzonderheden worden uitgewisseld, 
zodat je van elkaar weet wat er speelt. Tijdens de inloop zoeken de kinderen zelf, of samen met ou-
der/verzorgers een activiteit. De PM-er helpt ouder/verzorger en kind bij het afscheid nemen, waar 
nodig wordt het kind getroost.  
We vinden het belangrijk dat een ouder duidelijk afscheid te nemen van hun kind, omdat anders de 
mogelijkheid bestaat dat het kind denkt dat de ouder  niet meer terugkomt.  
Het kind bepaalt zelf het afscheidsritueel. Als een kind samen met de PM-er wil zwaaien gaan we met 
ze mee naar het raam. Als een kind liever alleen wil zwaaien respecteren we dat ook. Sommige kin-
deren willen helemaal niet zwaaien. Als de ouders weggaan, wordt het kind begeleid bij het vrij spe-
len. 
 
08.30 - 09.15 uur (Vrij spelen) 
De peutergroep is ingedeeld in verschillende hoeken, bijvoorbeeld bouwhoek en een leeshoek. Er 
zijn verschillende tafels, waaraan kinderen kunnen kleien, puzzelen, insteekmozaïeken, enzovoort. 
Op de ochtenden wordt er een knutselactiviteit aangeboden aan een knutseltafel op hoogte. We bie-
den knutselactiviteiten aan die op het thema zijn afgestemd. We maken een voorbeeld maar het kind 
is vrij om zelf zijn eigen creativiteit te gebruiken. Het is niet erg als er bijvoorbeeld iets anders zit. Dat 
maakt het zijn eigen werk. De kinderen leren omgaan met verschillende materialen. De thema’s slui-
ten aan bij de belevingswereld van het kind, met knutselen stimuleer je de fijne motoriek en de ont-
wikkeling van de fantasie. Kinderen spelen met elkaar of zelfstandig. De PM-ers bieden ook in het 
vrije gedeelte regelmatig leuke activiteiten aan (binnen en buiten) waar kinderen aan mee kunnen 
doen. 
 
09.15- 10.00 uur. 
Er wordt door de PM-er een liedje gezongen om het opruimen te stimuleren. Als alles is opgeruimd, 
gaan de kinderen die zindelijk zijn onder begeleiding van de PM-er naar de wc. Na het plassen wor-
den de handen gewassen. De luiers worden indien nodig verschoond. De kinderen gaan aan de lage 
groepstafel zitten. Als alle kinderen terug zijn, zingen we een liedje, smakelijk eten/drinken, waarna 
ze hun fruit en fruitwater krijgen. Als dit op is brengen ze zelf hun beker en bakje naar het aanrecht, 
ze pakken een boek en gaan deze lezen totdat ieder kind klaar is. 
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10.00- 10.30 uur. 
Als alle kinderen klaar zijn met eten en drinken, gaan zij de jassen aan doen. De kinderen die de jas al 
aan hebben gaan zitten op de grond, en wachten tot de PM-er zegt dat ze naar buiten mogen.  
(Om 10.15 uur komen de kinderen van Daltonschool de Wereldweide ook naar buiten, hier wordt 
dan even gezellig samen met de oudere kinderen gespeeld op het plein, dit om de stap voor de peu-
ters naar de basisschool minder groot te maken). 
 
10.30 - 11.15 uur (VVE-activiteit in thema) 
Kringgebeuren;  
Start van de kring, welke kleur dag is het vandaag, dan worden de namen genoemd van de peuters 
en de PM-ers. Hoeveel kinderen zijn er aanwezig? Hoeveel juffen zijn er vandaag? 
Liedje, Goedemorgen/Good morning. 
Geplande VVE-thema activiteit, deze staat op de weekplanning. 
 
11.15 - 11.50 uur (Vrij spelen). 
Na de activiteiten krijgen de kinderen de mogelijkheid om te spelen, spelen in de groep in een van de 
hoeken of om hun activiteit af te maken. 
 
11.50 -12.00 uur 
Extra toiletbezoek en eventueel verschonen van luiers. 
 
12.00 – 12.15 uur 
Buiten spelen totdat de ouders/verzorgers de peuters ophalen. 
 
Middag Peutergroep extra 
 
12.15 – 12.45 uur 
Gezamenlijke lunch met de peuters die blijven voor de peutergroep extra. 
 
12.45 – 13.15 uur 
Rustige activiteiten zoals voorlezen themaboek. 
 
13.15 – 13.30 uur 
Toiletmoment en jas aandoen. 
 
13.30 – 14.00 uur 
Gezamenlijke activiteiten met groep 1 en 2, b.v. buiten spelen kleuterplein. 
Het kan ook zijn dat we met de peuters naar de bibliotheek/ kinderboerderij of markt gaan. 
 
14.00 – 14.30 uur 
Vrij spelen totdat de ouder/verzorgende komt. 
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Bijlage 2. Observatielijst 
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Bijlage 3. Overdrachtsformulier 
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Bijlage 4: Format begeleidingsplan 
 

Naam kind: 

Geboortedatum: 

Op peutergroep sinds: 

Komt op dagdelen: 

Mentor: 

 
 

Aanleiding tot het opstellen van dit plan 
 
 
 
 
 

Observatie 
-doel 
-vraagstelling 
-datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekplan 
-periode 
-doel 
-aanpak 
-datum evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


