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Inleiding 
 
Kinderdagverblijf de Harlekijn werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Hierin is 
beschreven hoe de Harlekijn denkt over het opvoeden van kinderen op het dagverblijf, wat 
wij hierbij belangrijk vinden en hoe wij met kinderen omgaan.  
 
Ons pedagogisch beleid is tot stand gekomen door gedurende een periode van enkele jaren 
met elkaar te praten over alle onderwerpen die betrekking hebben op ons pedagogisch 
handelen. Een vertaling van het beleid naar ons dagelijks handelen beschreven in het 
pedagogische werkplan.  
 
Omdat opvoeden een proces is dat aan veranderingen onderhevig is en omdat wij ons willen 
blijven ontwikkelen, wordt ons pedagogisch beleid en handelen regelmatig opnieuw 
besproken en zo nodig bijgesteld. 

 

Het pedagogische beleid is uitgewerkt op de volgende punten 
 

 Veiligheid en geborgenheid 
 

 Persoonlijke competentie 
 

 Sociale en emotionele vaardigheden 
 

 Normen en waarden 
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Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn 

 

Kinderdagverblijf de Harlekijn streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend 
en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis.  

In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een 
plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, 
te eten en te slapen. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van 
hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen 
gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden. Tevens leren kinderen al vroeg 
de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en 
opkomen voor je zelf. 

De situatie in de dagopvang is erop gericht het kind in een op kinderen afgestemde 
omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig 
en geborgen voelt. Hier wordt door de pedagogisch medewerkers zowel in groepsverband 
als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt 
Kinderdagverblijf de Harlekijn neemt een deel van de opvoeding van de kinderen over. 
Ouders/verzorgers zijn echter medeverantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen in het 
kinderdagverblijf. Daarom is het noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van hun 
kind met de pedagogisch medewerkers uit te wisselen. Daardoor worden wederzijdse 
inzichten over deze ontwikkeling en de opvoeding vergroot. Goede contacten tussen 
ouders/verzorgers en medewerkers van ons dagverblijf is dus belangrijk. 

Ouders/verzorgers mogen van de pedagogisch medewerkers betrokkenheid bij het kind 
verwachten. Zij kunnen meedenken over opvoedingsvragen als ouders/verzorgers daaraan 
behoefte hebben. Tevens hebben de medewerkers van ons dagverblijf een signalerende 
functie ten aanzien van het welzijn en het functioneren van de kinderen. Een 
kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor de kinderen en biedt daardoor andere 
mogelijkheden dan de thuissituatie. 

De accommodatie is aantrekkelijk, veilig en schoon. Er is tevens voldoende geschikte 
buitenspeelruimte. 
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Een gevoel van emotionele  veiligheid en geborgenheid  bieden 
   

Veiligheid en geborgenheid 
 

Na de geboorte zijn de ouders/verzorgers voor het kind de eerste mensen waar het zich 
veilig en geborgen bij kan gaan voelen. Als de voorwaarden hiervoor in het gezin aanwezig 
zijn zal het kind zich aan de ouders gaan hechten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor 
een evenwichtige ontwikkeling van het kind. 
 
Wennen 
Als de baby, dreumes of peuter vervolgens bij ons op het kinderdagverblijf komt begint er 
een nieuwe wenperiode, niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders/verzorgers, de 
pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Het kind zal zich weer veilig en geborgen 
moeten gaan voelen in het zogenaamde tweede leefmilieu: het kinderdagverblijf. Het zal de 
nieuwe omgeving en de mensen – groot en klein – die erbij horen moeten leren kennen en 
vervolgens leren vertrouwen. 
Voor ieder kind is de duur van deze wenperiode verschillend.  
De belangrijkste factoren zijn de leeftijd waarop het kind voor de eerste keer naar het 
kinderdagverblijf komt en de frequentie, dat wil zeggen het aantal dagen/dagdelen dat het 
kind aanwezig is.  
Wanneer het kind één dagdeel per week komt duurt de periode om te wennen (te) lang. 
Vandaar dat wij kinderen bij voorkeur voor twee dagdelen of één hele dag plaatsen. 
 
In het pedagogisch werkplan staat omschreven hoe wij op de werkvloer handelen ten 
aanzien van de wenperiode van de kinderen. 
 
 
Groepssamenstelling 
Op de Kinderdagverblijf de Harlekijn werken wij met vaste verticale (stam)groepen, dat wil 
zeggen dat ieder kind vaste opvang dag(en) heeft. Een stamgroep bestaat uit 12 kinderen 4 
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 1½, 4 kinderen in de leeftijd van 1½ t/m 2½ en 4 kinderen in 
de leeftijd van 2½ t/m 4 jaar. Op sommige dagen hebben wij een stamgroep van 16 
kinderen.  In dit geval staan er drie pedagogisch medewerkers op de groep. Op de groepen 
tot 12 kinderen zijn altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig.  
Ons streven is dat er altijd een paar kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd op een groep 
zitten. 
 
Stamgroep 
 

4 kinderen In de leeftijd 0 ½t/m 1½ jaar 
4 kinderen In de leeftijd 1½ t/m 2½ jaar 
4 kinderen  In de leeftijd 2½ t/m 4 jaar 

 
 
Werkwijze 
De stamgroep wordt altijd begeleid door twee of drie pedagogisch medewerkers.  
Tijdens het openen, sluiten en tijdens de middagpauze kan het voorkomen dat een  
medewerkers maximaal een half uur alleen op de groep staat. De medewerker kan dan 
uiteraard een beroep doen op medewerkers van een andere groep. Ook werken wij met 
groepshulpen en stagiaires. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat een medewerker 
alleen op de groep komt te staan.  
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Wanneer er kinderen de stamgroep verlaten, om bijvoorbeeld in de speelhal een activiteit te 
gaan ondernemen, wordt er altijd gekeken naar de leeftijden van de kinderen. De 
pedagogische medewerkers die achterblijft, heeft dan een kinderaantal van maximaal zes 
kinderen in verschillende leeftijden. 
 
Groepsleiding en ondersteuning 
Onze medewerkers hebben vaste werkdagen en uren. Vertrouwde en regelmatig 
terugkerende gezichten bevorderen het hechtingsproces. Voor het invallen beschikken wij 
over een vast aantal invalkrachten, deze worden zoveel mogelijk op vaste groepen ingezet. 
Dit zijn voor de kinderen dus ook vertrouwde gezichten. De pedagogische medewerkers 
worden regelmatig ondersteund door stagiaires en groepshulpen. Een stagiair en groepshulp 
worden niet meegerekend bij het inroosteren van onze pedagogisch medewerkers. Zij 
worden gezien als extra ondersteuning. 
 
Extra ondersteuning 
Om vooral zoveel mogelijk effectieve tijd aan de kinderen te besteden hebben wij een 
huishoudelijke hulp die het eten, drinken, de afwas en de was van het kinderdagverblijf 
verzorgd. Tevens geeft zij ondersteuning in het schoon houden van de ruimten en het 
schoon maken van het speelgoed. 
 
Voor de thema’s aangaande het voorschools taalprogramma Puk en Ko krijgen wij 
ondersteuning van de Bibliotheek. 
 
Als extra ondersteuning hebben wij een nauw contact met de wijkverpleegkundige van het 
consultatie bureau. Enkele malen per jaar komt zij langs en kunnen wij zaken met haar 
bespreken en vragen stellen. 
Tevens kunnen wij haar altijd inschakelen wanneer wij ons zorgen maken over bepaalde  
kinderen. 
  
Daarnaast hebben wij een contact met een logopediste. Deze is met regelmaat op ons 
dagverblijf aanwezig om de kinderen te observeren. Wanneer de logopediste signaleert dat 
een kind taalkundige ondersteuning nodig heeft, kan deze ondersteuning in overleg met de 
ouders/verzorgers van het kind, geboden worden. Ook is het uiteraard mogelijk voor de 
ouders/verzorgers van het kind om een verzoek tot observatie/ondersteuning neer te leggen. 
 
Dagritme 
Op ons kinderdagverblijf hebben we vaste tijden waarop gegeten, verschoond en gespeeld 
wordt. Dit vaste dagritme bevordert het gevoel  van veiligheid en geborgenheid.  
Wij komen op deze manier tegemoet aan de behoefte aan regelmaat die kinderen hebben.  
Voor baby’s proberen wij rekening te houden met het dagritme van thuis. 
Voor een uitwerking van hoe het dagritme verwijzen wij u door naar het pedagogisch 
werkplan. 
 
Tot slot 
De inrichting, de omgeving en de pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke 
bijdrage in het wennen en op den duur het veilig en geborgen gaan voelen van het kind. 
Ook hiervan treft u een uitwerking aan in ons pedagogisch werkplan. 
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Persoonlijke competentie 

Ieder kind is uniek 
Ieder kind heeft het vermogen en de drang om zich te ontwikkelen. Afhankelijk van aanleg en 
temperament doet elk kind dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.  
Het bieden van ontplooiingskansen aan ieder kind, individueel en behorend tot een groep, 
rekenen wij tot onze taak. Er wordt uitgegaan van de eigenheid van elk kind zodat er flexibel 
kan worden omgegaan met verschillen in ontwikkeling. 
 
De Harlekijn biedt de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Met dit 
begrip wordt gedoeld op brede persoonlijkheidskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.  
Het is aan onze pedagogisch medewerkers de persoonlijke competenties van de kinderen te 
signaleren en te stimuleren. Dit doen ze door het kind ruimte te bieden om zichzelf te zijn en 
door actief een relatie aan te gaan met het kind waardoor de medewerker het kind leert 
kennen. 
Spelmaterialen, activiteiten en inrichting zijn aantrekkelijk en bieden de mogelijkheid aan 
kinderen eigen ervaringen en ontdekkingen te doen. 
Onze medewerkers gebruiken situaties die zich voordoen en spel als een leermomenten.  
Er is bijzondere aandacht voor taal, motoriek en sociale vaardigheden. 
Voor de diverse ontwikkelingsgebieden en de verschillende leeftijden beschikt de Harlekijn 
over spelmateriaal. Onze werkwijze m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling is uitgewerkt in ons 
pedagogisch werkplan. 
   
 

Sociale en emotionele competenties 
 
Wij zijn van mening dat door opvang op een kinderdagverblijf allerlei sociale en emotionele 
vaardigheden bij kinderen bevorderd worden. Daarom vindt Kinderdagverblijf de Harlekijn 
dat pedagogisch medewerkers de kinderen moeten stimuleren om deze vaardigheden, zoals 
bijvoorbeeld samen spelen en samen een conflict op lossen, optimaal te ontwikkelen.  
Het is dan ook een taak van de pedagogisch medewerkers om hier zorg voor te dragen. 
 

 De pedagogisch medewerker stimuleert het groepsgebeuren door op bepaalde 
momenten van de dag als groep iets samen te doen; 

 de pedagogisch medewerker stimuleert kinderen om conflicten en ruzies te 
voorkomen en anders samen op te lossen; 

 de pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen in de interactie onderling; 

 de pedagogisch medewerker probeert de kinderen bewust te maken van het 
gevoel van de ander. 
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Normen en waarden 
Zodra de zorg van het kind aan ons kinderdagverblijf wordt toevertrouwd, voelen wij ons 
medeverantwoordelijk voor de opvoeding. Het overbrengen van een aantal waarden en 
normen zien wij als onze taak.  
Hierbij moet u denken aan respect hebben voor elkaar en voor de dingen in de omgeving, 
belangstelling en zorg hebben voor elkaar. Deze waarden en de hieruit voortvloeiende 
normen geven een gevoel van veiligheid en houvast bij kinderen. Kinderen weten waar ze 
aan toe zijn, er is duidelijkheid. 
Kinderdagverblijf de Harlekijn draagt bij aan het eigen maken van waarden en normen, 
‘cultuur’, de samenleving waarvan de kinderen deel uit maken. Onze pedagogisch 
medewerkers zijn vanuit hun functie verantwoordelijk voor het overdragen en handhaven van 
de waarden en normen van de ons dagverblijf. 
Op de groep zijn afspraken, regels en omgangsvormen duidelijk en bekend. 
Afspraken ,regels en omgangsvormen worden, waar dit kan, uitgelegd aan kinderen. 
Onze medewerkers zien toe op de naleving van regels, afspraken en omgangsvormen en 
grijpen in als er onwenselijke situaties ontstaan 
 

 


