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Inleiding 
 
Dit pedagogisch werkplan van KDV de Harlekijn is opgesteld als leidraad voor enerzijds het handelen 
van de pedagogisch medewerkers en anderzijds om inzicht te geven over dit pedagogisch handelen 
aan ouders.  
 
Dit werkplan wordt jaarlijks bijgesteld door de pedagogisch medewerkers in samenwerking met de 
manager. Door deze evaluatie worden pedagogisch medewerkers bewust van hun handelen. Op deze 
wijze wordt de pedagogische kwaliteit en eventuele acties om deze pedagogische kwaliteit te 
verbeteren in kaart gebracht. Ook is het pedagogisch werkplan een instrument om de eigen identiteit 
van de locatie te creëren, waarbij het initiatief, de creativiteit en de ideeën van de pedagogisch 
medewerkers en kinderen van groot belang zijn. Daarnaast worden er risico inventarisaties gemaakt 
betreffende Veiligheid en Gezondheid.   
 
Quadrant Kindercentra stelt het uniek zijn van ieder kind centraal. Dit wordt onder andere geuit door 
middel van de drie principes veiligheid, ruimte en respect. In de Wet Kinderopvang zijn vier 
pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, 
beschreven waar het pedagogisch handelen aan dient te voldoen. Deze visie en doelstellingen dienen 
als uitgangspunt voor dit pedagogisch werkplan.      
 
Het werkplan is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt de algemene informatie van de KDV 
beschreven. Vervolgens komt de visie van Quadrant Kindercentra aan bod en wordt beschreven hoe 
de locatie deze principes tot uiting brengt in de praktijk. In het volgende hoofdstuk wordt besproken 
hoe de locatie de pedagogische doelstellingen op basis van de drie principes in de praktijk brengt. Als 
laatste worden de pedagogische middelen beschreven, die worden ingezet om de pedagogische visie 
en pedagogische doelstellingen te bereiken. Het gaat hierbij om een vijftal middelen: pedagogische 
medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, groep, activiteiten en spelmateriaal.  
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1. Algemene informatie KDV de Harlekijn  
 
Naam:   Kindercentrum de Harlekijn 
Adres:    Ruijs de Beerenbroucklaan 3 
Postcode:  2805 ER 
Plaats:   Gouda 
Telefoonnummer:  0182 – 519759 
Mail:   harlekijn@quadrantkindercentra.nl 
 
Cluster:   Noord 
Manager:   Monique Philip 
Telefoonnummer: 06-81484812 
Mail:    m.philip@quadrantkindercentra.nl 
 
Locatie  
KDV de Harlekijn bevindt zich in de wijk Gouda Noord. De locatie beschikt over 6 groepsruimtes, 
verdeeld over de begaande grond en de eerste verdieping. Er zijn drie combigroepen, twee 
peutergroepen en 1 verticale groep. Een zevende ruimte in het pand wordt verhuurd aan 
peuterspeelzaal Het Visje. Buiten bevindt zich een groot speelplein. 
 
In de omgeving kan er gebruik gemaakt worden van sportvelden van Olympia, een kleine speeltuin en 
diverse winkels. Verder liggen er in de wijk een aantal basisscholen, middelbare scholen en een 
verzorgingstehuis. Andere locaties van Quadrant in Gouda Noord zijn BSO’s  de Kaketoe, de 
Kwikstaart (BSO en peutergroep) en peutergroep het Rozenpoortje. 
 
Aangeboden diensten 
Deze locatie is open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Tot 9.30 uur kunnen 
kinderen gebracht worden. Vanaf 16.30 kunnen kinderen worden opgehaald. Op een ander tijdstip 
brengen en ophalen kan ook, maar er wordt gevraagd aan ouders om dit te laten weten in verband 
met het dagprogramma.  
 
Op deze locatie is het mogelijk om gebruik te maken van verlengde openingstijden op contract in de  
ochtend van 7.00 uur tot 7.30 uur.  
 
Deze locatie biedt naast de reguliere diensten Qflexibel aan. Qflexibel geeft flexibiliteit aan ouders met 
variabele werkdagen en werktijden tussen 7.00 uur en 18.30 uur. De kern van flexibele opvang is dat 
er geen vaste dagen worden afgenomen maar opvang in zogenaamde Q-blokken (1 blok is minimaal 
3 uur). Zo kan de ouder opvang afnemen op wisselende dagen en op wisselende tijden.  
 
De volgende diensten worden op deze locatie aangeboden in de volgende groepen: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep de 
Zeepaarden 

X X X X X 

Groep de 
Pinguïns 

X X X X X 

Groep de 
Schildpadden 

X X X X X 

Groep de 
IJsberen 

X X  X  

Groep de 
Zeehonden 

X X  X  

Groep de 
Dolfijnen 

X X  X  

 
Drie-uurs regeling 
Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio 
(het aantal aanwezige pm’ers afgestemd op het aantal kinderen) gedurende maximaal drie uur per dag. 
Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch 
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medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de 
beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. 
 
Op deze locatie wordt er op de volgende tijden niet afgeweken van de BKR: 
Tussen 9.00 uur en 13.30 uur en 15.00 uur en 16.30 uur. 
En tussen 7.00 uur en 7.30 uur.  
 
Op de volgende tijden wordt er wel afgeweken van de BKR: 
Tussen 7.30 uur en  9.00 uur. 
Er is dan 1 pedagogisch medewerker per open groep aanwezig, Vereiste BKR is:2 pedagogisch 
medewerkers per open groep. 
 
En tussen  16.30 uur en 18.30 uur. 
Er is dan 1 pedagogisch medewerker per open groep aanwezig, Vereiste BKR is:2 pedagogisch 
medewerkers per open groep. 
 
Personeel 
Binnen Quadrant Kindercentra wordt de pedagogisch medewerker-kindratio, zoals deze in de Wet 
Kinderopvang is beschreven, gehanteerd. KDV de Harlekijn heeft 6 groepen. De combigroep vangt 
maximaal 9 kinderen op, een verticale groep vangt maximaal 12 kinderen op en de peutergroep vangt 
maximaal 16 kinderen op. Op combigroep de Pinguïns worden er maximaal 12 kinderen opgevangen. 
Er wordt dan gewerkt met een derde medewerker op de groep. 
 
Er wordt gestreefd naar een vast team van pedagogische medewerkers op de locatie. Bij vakantie, 
vrije dagen en ziekte van pedagogische medewerkers worden er medewerkers vanuit de Flexpool 
ingezet. Ook hier wordt gestreefd naar hetzelfde gezicht. 
 
Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma, zoals bepaald in de CAO Kinderopvang 
en over een VOG. Daarnaast hebben zij een BHV diploma of een Kinder-EHBO diploma. Op deze 
locatie hebben 6 pm’ers een BHV diploma en alle andere pm’ers hebben een Kinder-EHBO diploma. 
 
Ondersteunende medewerkers  
Op de locatie zijn er regelmatig stagiaires werkzaam op de groepen. Zij volgen de opleiding 
Pedagogisch Werker niveau 3 of niveau 4. De werkbegeleiders op deze locatie zijn Lianne Heininga-
van Eeuwijk, Martine de Bruin, Carmen Serrato en Sylvia van Winkel. 
 
De clustermanager ondersteunt de pedagogisch medewerkers op de groep indien nodig. Verder is zij 
bereikbaar voor vragen en overleg. De senior pedagogisch medewerker van het cluster ondersteunt 
de groep bij groepsprocessen, voor hulp bij administratie en is bereikbaar bij de afwezigheid van de 
clustermanager.  
 
Personeelsbezetting 01.01.2019 

Combigroep de 
Zeehonden 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Martine de Bruin X X  X  

Robin Vis X X  X  

      

  
Verticale groep de 
Schildpadden 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Melanie Vink X X X X  

Carmen Serrato X X   X 

Claudia Straver   X X X 

 
Combigroep de IJsberen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Linda van Kooten X X  X  

Anita van Tol X X  X  
 
 

Combigroep de Pinguïns Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
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Ester Verkaik X  X X  

Elma Groenewegen  X X  X 

Lianne Heininga-van 
Eeuwijk 

X X  X X 

Tamara van Stralen (3e 
pmer) 

     

 
Peutergroep de 
Zeepaarden  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Nancy Korevaar-Vringer X X  X  

Angela Bennis X  X X  

Leonie van der Roer  X X  X 

 
Peutergroep de Dolfijnen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Marjolijn Verdel  X  X  

Sylvia van Winkel X X  X  

Bianca Kool X     

 
Achterwacht  
Bij calamiteiten kan er een beroep worden gedaan op BSO de Kaketoe en Kindercentrum de 
Kwikstaart. Bij een eventuele ontruiming kunnen de medewerkers met de kinderen terecht bij de 
verderop gelegen basisschool K.W. school. De manager is bereikbaar op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag.  
 
Wenbeleid  
Ouders zijn altijd welkom voor een rondleiding. Voor de start van de opvang kunnen ouders contact 
opnemen met de locatie voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met de pedagogisch 
medewerker, die mentor van het kind wordt. Het is wenselijk om het kind mee te nemen naar het 
gesprek. In dit gesprek wordt naast de kennismaking ook gesproken over de bijzonderheden van het 
kind en de algemene werkwijze van de locatie. Ouders krijgen een intakepakket mee met daarin het 
pedagogisch beleid van Quadrant Kindercentra, informatie en formulieren, die getekend 
geretourneerd dienen te worden (GGD inentingen, toestemming uitstapjes, toestemming foto en 
filmmateriaal voor pr-doeleinden en wanneer dit van toepassing is formulier van allergieën of 
medicijngebruik).  
 
De wenperiode bestaat uit vier momenten.  
1e wendag: 2 uur aanwezig 
2e wendag: 4 uur aanwezig 
3e wendag: 6 uur aanwezig 
4e wendag mogen kinderen de gehele dag komen. Er wordt aan ouders gevraagd het kind op tijd op te 
komen halen. Het zal een intensieve dag voor het kind zijn en daarnaast zal er voldoende tijd zijn voor 
een overdracht. Soms heeft een kind niet voldoende aan deze wenperiode. In overleg met de ouders 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om de wenperiode te verlengen.   
 
Tijdens de wenperiode wordt er extra aandacht aan het kind besteed zodat het makkelijker kan 
wennen. Die aandacht bestaat uit bijvoorbeeld dicht bij het kind blijven, op schoot nemen, helpen met 
spelen, helpen met ontdekken van het speelgoed en de andere kinderen. Ook wordt er aandacht 
besteed aan het aanleren van de gewoontes van de groep, zoals de eet- en drinkmomenten. 
 
Het kind kan binnen de locatie doorstromen naar een andere groep. De wenperiode is in deze situatie 
als volgt;  

� Het wennen is in een periode van twee weken voorafgaand aan de overgang. 
� Het kind wordt naar de nieuwe groep gebracht door de vertrouwde pedagogisch medewerker 

van de oude groep. 
� Het kind gaat eerst een keer even spelen op de nieuwe groep. 
� Als het goed gaat blijft het kind de volgende keer langer spelen op de nieuwe groep. 
� Wanneer het goed gaat kan er in overleg besloten worden om de volgende keer het kind voor 

het fruit eten te brengen. 
� En tot slot blijft het een paar uur spelen en mee lunchen op de nieuwe groep. 
� De pedagogisch medewerkers van de oude groep hebben een eindgesprek met de ouders 
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� De pedagogisch medewerkers van de oude groep dragen de gegevens over aan de nieuwe 
groep met een korte uitleg aan de nieuwe mentor. 

� Het kind gaat over voor de eerste volledige dag. 
� De nieuwe mentor stelt zich voor (wanneer dit nog niet gebeurd is) aan de ouders tijden het 

brengmoment. 
 
Na ongeveer drie maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen mentor en ouders.  
 
Mentorschap  
Elk kind krijgt een mentor. Ouders worden bij de uitnodiging voor het intakegesprek hiervan op de 
hoogte gebracht. Deze pedagogisch medewerker is aanspreekpunt voor ouders tijdens het 
kennismakingsgesprek, de wenperiode en de kindvolggesprekken. De mentor is degene die het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind halfjaarlijks registreert middels het KindVolgSysteem 
(observatie- en registratieprogramma Kijk!). Deze bevindingen worden met ouders op vaste 
momenten besproken.  
 
Tenslotte is de mentor verantwoordelijk voor het registreren van afspraken die gemaakt zijn met de 
ouders van het kind en voor de overdracht daarvan naar andere teamleden. Ook is de mentor 
verantwoordelijk  voor de overdracht naar de basisschool en naar de buitenschoolse opvang. Dit na 
toestemming van ouders. 
 
Voor kinderen van 0 tot 1 jaar is de mentor één van de vaste gezichten. Baby’s zijn vanuit de wet 
verplicht om twee vaste gezichten toegewezen te krijgen. Eén van deze gezichten dient op de dagen 
dat de baby aanwezig is op de groep te zijn. Het vaste gezicht biedt sociaal-emotionele veiligheid aan 
de baby.   
 
Overdracht bij verandering van stamgroep/locatie 
Wanneer het kind van stamgroep of locatie binnen Quadrant verandert, vindt er een eindgesprek 
plaats tussen ouders en mentor. De ‘oude’ mentor geeft een overdracht van informatie aan de 
‘nieuwe’ mentor. Dit na toestemming van ouders. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek 
tussen de ouders en de ‘nieuwe’ mentor plaats.    
 
Afspraken doorgaande ontwikkelingslijn van het kind 
Voordat het kind 4 jaar wordt, vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind aan de hand van het KindVolgSysteem (observatie- en 
registratieprogramma Kijk!) besproken. Ouders krijgen deze informatie mee en mogen dit aan de 
basisschool geven. Voor kinderen met een VVE-indicatie is deze overdracht verplicht. Hier hebben 
ouders voor aanvang van plaatsing voor getekend. Aan de basisschool wordt de registratie vanuit het 
KindVolgSysteem en het gemeentelijke VVE-formulier (Gemeente Gouda) gegeven. De mentor heeft 
een ‘warme’ overdracht met de basisschool.  
 
Bij overgang binnen Quadrant Kindercentra naar een BSO wordt het formulier door de mentor 
verstuurd naar de nieuwe locatie, nadat er door ouders toestemming is gegeven.  
 
De overdracht van gegevens gebeurt met in acht neming van de wettelijke privacyregels.  De mentor 
van het kind is hiervoor verantwoordelijk.    
 
Ruilen van opvangdag 
Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid om incidenteel van opvangdag te ruilen. Ruilen is 

mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag plaatsvindt. Het ruilen 

gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker en is o.a. afhankelijk van de pedagogisch 

medewerker-kindratio. Ruilen kan alleen bij identieke diensten. Nationaal erkende feestdagen komen 

niet voor ruilen in aanmerking. Het ruilen vindt plaats op eigen stamgroep. Mocht dit niet mogelijk zijn 

en er is op een andere groep wel ruimte, dan dienen ouders hier vooraf voor te tekenen.  

 

Incidentele opvang 

Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid tot incidentele opvang. Hiermee wordt niet-structurele 

opvang bedoeld op andere dagen dan die overeengekomen zijn in het contract. Ook de mogelijkheid 

tot incidentele opvang gebeurt in overleg en is afhankelijk van de pedagogisch medewerker-kind ratio. 
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Vakantieopvang 

De kinderdagverblijven van Quadrant Kindercentra zijn geopend in de schoolvakanties. Ouders 

kunnen een contract aangaan voor 52 weken (schoolweken plus vakanties), 40 weken (schoolweken) 

of 3 tot 12 weken (alleen schoolvakanties). Ouders kunnen doorgeven van welke dagen zij gebruik 

willen maken in de vakanties. Dit kan ook bij een 40 weken contract als ouders toch opvang in de 

vakanties nodig blijken te hebben. Het ruilen en afnemen van incidentele opvang is ook mogelijk 

binnen de vakantie.   

 

Afhankelijk van het aantal kinderen kunnen groepen op de locatie worden samengevoegd. Ouders 

worden hierover geïnformeerd.  

 

Ouders 

Een belangrijke basis voor vertrouwen tussen ouders en pedagogisch medewerkers is goede 
communicatie en samenwerking. In de relatie met ouders gaat Quadrant Kindercentra uit van 
gelijkwaardigheid. 
 
Bij Quadrant Kindercentra maken we bij het ouderbeleid onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie: 

• Ouderbetrokkenheid bestaat uit het informeren van en communiceren met ouders, en het 
verlenen van ondersteuning aan ouders in de manier waarop ze thuis hun kind kunnen 
stimuleren 

• Ouderparticipatie is het meedoen en de inspraak van de ouders in de organisatie 
 
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vindt op deze locatie als volgt plaats. Op KDV de Harlekijn is 
er een oudercommissie actief. De OC komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar samen met de 
Clustermanager. Tijdens deze overleggen wordt er stil gestaan bij ontwikkelingen en verbeterpunten 
van de organisatie en de locatie. Ook organiseert het OC ieder jaar een zomerfeest voor de kinderen 
en de ouders van de Harlekijn. 
Ouderbetrokkenheid vindt dagelijks plaats tijdens het brengen en halen van de kinderen. In de vorm 
van een overdracht, maar ook het geven van tips en adviezen bij vraagstukken van ouders. De zorg 
en de opvoeding van de kinderen wordt op deze manier echt samen met de ouders gedaan. 
 
Zorgbeleid 
Soms komt het voor dat een kind een ontwikkelingslijn volgt die afwijkt van het gemiddelde. Het kind 
heeft bijvoorbeeld net even meer aandacht en zorg nodig dan de andere kinderen op de groep. Als de 
ontwikkeling niet vanzelf loopt of dreigt verstoord te worden, loopt het kind het risico een 
ontwikkelingsachterstand te krijgen. Het zorgbeleid geeft antwoord op de vraag hoe binnen Quadrant 
Kindercentra met dergelijke kinderen wordt omgegaan. Tevens wordt hierin beschreven op welke 
manier ouders doorverwezen worden naar andere gespecialiseerde instanties en welke 
samenwerkingspartners Quadrant Kindercentra ondersteunen om het aanbod af te stemmen op de 
behoeftes van het kind. Pedagogisch medewerkers worden hierbij ondersteund door de manager. De 
manager bespreekt de hulpvraag van de pedagogisch medewerker en schept met ouders/verzorgers 
en de pedagogisch medewerkers de optimaal mogelijke begeleiding van het kind. Ook coördineert zij 
mogelijke verwijzingen en hulpvragen naar andere instanties.  
 
Opvallend gedrag bij kinderen kan ook te maken hebben met een zorg over huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het beleid over dit onderwerp is vastgelegd in de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
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2. Pedagogische visie en doelstellingen op KDV de Harlekijn 
 
In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het 
kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, beschreven waar het pedagogisch handelen van de 
pedagogisch medewerkers aan dient te voldoen. Hieronder staat beschreven hoe de pedagogisch 
medewerkers op KDV de Harlekijn deze doelstellingen op basis van de drie principes van Quadrant 
Kindercentra tot uiting brengt.  
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
Daarbij gaat het om een sensitieve en responsieve manier van omgang, respect voor de 
autonomie, grenzen stellen en structuur bieden. 
 
Een basisgevoel van veiligheid, in de brede zin van het woord. Emotionele veiligheid is de basis van 
elk handelen binnen de kindercentra en daarbuiten. Vanuit emotionele veiligheid kan een positieve 
ontwikkeling van een persoon worden ingezet. Een onveilig gevoel staat het realiseren van de andere 
pedagogische doelstellingen in de weg.  
 
….Veiligheid. De indeling van de ruimte is er op gericht om het kind zich veilig te laten voelen. Vanuit 
die veiligheid gaat het kind op zoek naar de grenzen van zijn eigen kunnen en durft hij uitdagingen 
aan te gaan.  
• door een vaste dagstructuur te bieden, waardoor kinderen snel gewend zijn 
• door de kinderen welkom te heten bij binnenkomst en ze echt te zien 
• door het speelgoed regelmatig te controleren en weg te gooien als het stuk is 
• door het invullen van de ongevallenregistratie zodat duidelijk wordt of bepaalde plekken gevaarlijk 
zijn 
• de ruimte huiselijk inrichten zodat je een thuisgevoel kan creëren 
• de kinderen uitleggen dat ze niet met speelgoed van de glijbaan af mogen gaan, omdat dat 
gevaarlijk is 
 
….Respect. Respect voor elkaar, respect voor alles wat leeft, respect voor ouders, pedagogisch 
medewerkers en kinderen, voor spullen en afspraken. Een kind dat gerespecteerd wordt, voelt zich 
veilig en gewaardeerd zoals hij/zij is. De kinderen worden gerespecteerd door de pedagogisch 
medewerkers en zij vragen ook respect van hen. De gevoelens van het kind worden daarbij serieus 
genomen.  
•conflictsituaties naar leeftijd bespreek te maken. De kinderen leren om gevoelens te benoemen. 
•door te luisteren naar wat een kind te vertellen heeft. Door op ooghoogte te gaan zitten. 
• de kinderen worden geleerd dat als je klaar bent met spelen, je het speelgoed gaat opruimen 
• als een kind iets afpakt, het ene kind stimuleren om aan te geven dat hij daarmee aan het spelen 
was en het andere kind uitleggen waarom je niet mag afpakken. 
 
…..Ruimte. Binnen Quadrant Kindercentra wordt de ruimte voor kinderen belangrijk gevonden. De 
persoonlijke ruimte van iedereen wordt gerespecteerd en de fysieke ruimte op de locatie nodigt het 
kind uit om te gaan spelen en het stimuleert het kind in zijn ontwikkeling. Zowel het samenspelen met 
andere kinderen als het alleen zijn heeft zijn plek.  
• het aanbieden van een open deuren activiteit waarbij kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen 
• door de groepen regelmatig anders in te richten waardoor kinderen (beter) tot spel komen 
• de ruimte is ingedeeld in hoeken. Dat geeft duidelijkheid over waar je met wat kan spelen. 
• ook de gang wordt gebruikt als speelruimte voor de kinderen die ’s middags niet meer hoeven te 
slapen 
• door de kinderen te laten kiezen wat ze op hun brood willen hebben of uit welk boek ze voorgelezen 
willen worden. Hun mening doet er toe. 
• een kind mag boos of verdrietig zijn. Er wordt naar ze geluisterd en stil gestaan bij hun gevoelens. 
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie 
Daarbij gaat het om het spelenderwijs uitdagen van ontwikkeling van motorische, cognitieve, 
taal- en creatieve vaardigheden, zodat kinderen steeds zelfstandiger kunnen functioneren. 
 
Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om greep op de omgeving te 
krijgen. De inrichting van de ruimte, aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de 
pedagogisch medewerkers en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de 
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persoonlijke ontwikkeling.  
 
….Veiligheid. Een veilig gevoel is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 
Binnen de vertrouwde omgeving wordt het kind gestimuleerd om zijn grenzen te verleggen. Het gevoel 
van veilig zijn, wordt gecreëerd door zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep te hebben. Kinderen 
kennen de pedagogisch medewerkers en zij kennen de kinderen. Ze kennen de sterke punten van 
kinderen, maar ook hun onzekerheden. Hierdoor is het kind meer ontspannen en durft het stappen te 
nemen die anders moeilijk zijn.  
• kinderen worden gestimuleerd om dingen zelf te kunnen. Bijvoorbeeld uit en aankleden. 
• als het kinderen lukt om samen uit een conflict te komen, dan krijgen ze daarvoor een compliment 
 
….Respect. Door de veiligheid die wordt geboden, wordt de persoonlijke ontwikkeling van het kind 
bevorderd. Het kind mag zijn eigen tempo bepalen, zijn sterke en zwakke punten. Het kind durft 
zichzelf te zijn en leert daardoor zichzelf en zijn mogelijkheden kennen. Het kind worden geprikkeld 
door hem/haar uit te dagen met activiteiten en spel, maar beperken de negatieve ervaringen door de 
grenzen van het kind te respecteren. De pedagogisch medewerker staat achter het kind om zijn spel 
te ondersteunen en activiteiten aan te bieden die de ontwikkeling van deze persoonlijke kenmerken 
stimuleren. 
• door het aanbieden van verschillende activiteiten worden kinderen uitgedaagd en oefenen ze 
verschillende vaardigheden 
• door kinderen kleine taakjes te geven, zoals samen een pak rijst wafels te halen bij een andere 
groep 
 
… Ruimte. Het is belangrijk om een kind de ruimte te geven die hij/zij nodig heeft. Elk kind heeft een 
persoonlijke ruimte. Ruimte om te ontdekken, ruimte om aan te passen, ruimte om zichzelf te kunnen 
zijn. Ruimte om te ontwikkelen in zijn eigen tempo. De inrichting van de ruimte nodigt uit tot 
onderzoek, en daarmee tot het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
• de kinderen mogen zelf weten waar ze mee gaan spelen. Samen of alleen. 
• buiten is er alle ruimte; een zandbak, fietsjes, stoepkrijt, een verkeersplein. 
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie 
Daarbij gaat het om begeleiding in interacties, waarbij spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, zodat kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen 
kunnen opbouwen en onderhouden. 
 
Een scala van sociale kennis en vaardigheden, zoals inleven in anderen, communiceren, 
samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. 
Interactie met anderen, deel zijn van een groep en deelnemen aan groepsgebeurtenissen helpen het 
kind zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen. De volwassene is belangrijk om de interacties tussen 
de kinderen te ondersteunen en waar nodig te begeleiden.  
 
….Veiligheid. In de groep is het kind in interactie met anderen. Hij/zij is een onderdeel van een groep, 
maar toch een uniek kind. Om te kunnen functioneren in de groep moet een kind zijn sociale kennis 
en vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, communiceren, conflicten oplossen en het 
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De aangeboden activiteiten stimuleren samenspel en 
de pedagogisch medewerker volgt en begeleidt de kinderen waar nodig in het spel. 
• kinderen de ruimte geven om samen te spelen en ze te begeleiden in conflicten 
• taalgericht werken; alles benoemen. Kinderen leren zo sociale verbanden te leggen. 
 
…. Respect. Bij de sociale ontwikkeling is respect een belangrijk aspect van het omgaan met anderen 
en omgaan met spullen. In onze optiek één van de belangrijkste aspecten. Het kunnen inleven in 
anderen, conflicten oplossen en communiceren met elkaar zijn sociale vaardigheden, die wij 
gebruiken om respectvol met elkaar om te gaan. Kijken naar de ander en denken aan de ander helpen 
het kind om die vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.  
• tijdens een kringgesprek kinderen op hun beurt laten wachten. Jij mag zo wat vertellen, we luisteren 
nu even naar… 
• kinderen leren om zelf hun grenzen aan te geven aan elkaar maar ook aan de medewerkers 
 
….Ruimte. De inrichting van een ruimte is van invloed op de manier waarop kinderen spelen. De 
ruimte nodigt uit, lokt uit, leidt en begrenst. Sommige delen van de ruimte zijn ingedeeld om samen te 
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kunnen spelen. Het kind leert om te gaan met anderen en deel te zijn van een groep. De inrichting 
nodigt uit tot verschillende soorten spel en de pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert dat 
met het oog op wat het kind wil en nodig heeft. Afwisseling van speelkameraadjes wordt gestimuleerd, 
maar het kind krijgt ook de ruimte om een eigen invulling aan het spel te geven.  
• een gedeelte van de groep kan afgebakend worden zodat kinderen in alle rust kunnen spelen met 
iets. 
• oudste kinderen van verschillende groepen mogen samen op de gang of bij elkaar op de groep 
spelen als de jongste kinderen slapen.  
 
Gelegenheid bieden om normen, waarden en cultuur van een samenleving eigen te maken 
Daarbij gaat het om het stimuleren om op een open manier kennis te maken met algemeen 
aanvaarde normen en waarden, met het oog op een respectvolle omgang met anderen en 
actieve participatie in de maatschappij.  
 
Een kindercentrum is een samenleving waar verschillende culturen, normen en waarden elkaar 
ontmoeten. Volwassenen zijn belangrijk voor de morele ontwikkeling van kinderen in verband met het 
omgaan met verschillende mensen, verschillende culturen en verschillende normen en waarden. Van 
de manier waarop volwassenen reageren en met elkaar omgaan leren kinderen de grenzen van goed 
en slecht, van anders mogen zijn, van mogen en moeten.  
 
Binnen de verscheidenheid van de groep leert het kind om te gaan met normen en waarden en 
verschillende culturen. Wij verdiepen ons in andere meningen, gebruiken, eetgewoontes en taal. Wat 
vindt iemand belangrijk? Waar staat hij voor? Dit zijn zaken die ontdekt moeten worden. Waar liggen 
de grenzen? We geven de kinderen ruimte om vragen te stellen en beantwoorden die zo goed 
mogelijk, met respect voor de vraag en voor het onderwerp. De specifieke regels met betrekking tot 
omgaan met elkaar zijn vastgelegd in de groepsregels van de locatie. 
 
In de veilige omgeving waarin er serieus wordt omgegaan met vragen en meningen durven kinderen 
vragen te stellen over het hoe en waarom van regels, omgangsvormen en zaken die vaak 
vanzelfsprekend worden gevonden.   
• respect tonen voor de wensen van kinderen en ouders en samen bekijken wat er mogelijk is.  
• als er een medewerker een hoofddoek draagt, of een kind die twee moeders heeft en geen vader, 
dan wordt daar open en eerlijk over gesproken en uitleg gegeven. 
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3. Pedagogische middelen op KDV de Harlekijn 
 
Om de pedagogische visie en pedagogische doelstellingen te bereiken kunnen een vijftal middelen 
worden ingezet: groep, pedagogische medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, activiteiten 
en spelmateriaal.  
 
Groep 
Elke KDV is uniek. Elke locatie maakt gebruik van stamgroepen. Een stamgroep is een vaste groep 
waar het kind verblijft bij rustmomenten. Daarnaast heeft elke locatie zijn eigen ritme, regels en 
tradities. Deze middelen geven het kind structuur en veiligheid en worden hieronder beschreven. 
 
De stamgroepen op KDV de Harlekijn zijn ingedeeld op basis van wat staat beschreven in Wet 
Kinderopvang. De meest voorkomende groepsindeling op de kinderdagverblijven is opvang in de 
zogenaamde samengestelde groepen, namelijk van 0-2 jaar, van 2-4 jaar en van 0-4 jaar. De 
pedagogisch medewerker-kindratio is als volgt: 

- Van 0 tot 1 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 3 kinderen staat met een 
maximaal van 12 kinderen 

- Van 0 tot 2 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 4 kinderen staat met een 
maximaal van 16 kinderen 

- Van 0 tot 3 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 5 kinderen staat met een 
maximaal van 16 kinderen 

- Van 0 tot 4 jaar geldt dat er één pedagogisch medewerker op 6 kinderen staat met een 
maximaal van 16 kinderen. Hierbij gelden specifieke eisen voor het maximum aantal kinderen 
van een bepaalde leeftijdsgroep. Zo mogen op een verticale groep van 0 tot 4 jaar waar 14 
kinderen worden opgevangen, maximaal 8 kinderen jonger zijn dan één jaar.    

 
De stamgroepen op KDV de Harlekijn zijn als volgt ingedeeld: 
 
Stamgroep 1: combigroep de Zeehonden 
Maximaal 9 kinderen van 0-3 jaar 
 
Stamgroep 2: peutergroep de Dolfijnen 
Maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar  
 
Stamgroep 3: peutergroep de Zeepaarden 
Maximaal 12 kinderen van 2-4 jaar 
 
Stamgroep 4: combigroep de Pinguïns 
Maximaal 12 kinderen van 0-2 jaar 
 
Stamgroep 5: combigroep de IJsberen 
Maximaal 12 kinderen van 0-2 jaar 
 
Stamgroep 6: verticale groep de Schildpadden 
Maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar 
In deze groep vindt naast de reguliere opvang ook de flexibele opvang plaats.  
 
Opvang in meerdere stamgroepen 
Bij Quadrant vangen we kinderen op in stamgroepen (0-4 jaar). We streven naar de plaatsing van het 
kind in 1 stamgroep. Wanneer er geen plaats is op de vaste stamgroep of de vaste stamgroep is op 
de gewenste dag gesloten dan is het mogelijk dat een kind naast zijn eigen stamgroep ook kan 
worden opgevangen in een andere stamgroep van de locatie. 
De ouders/verzorgers worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Betreft dit een structurele 
plaatsing dan worden beide stamgroepen in de  plaatsingsovereenkomst vermeld. Wanneer het een 
incidentele wijziging betreft wordt er op de locatie vooraf getekend door de ouders. 
 
Q-Flexibel 
Binnen Kindercentrum de Harlekijn wordt er naast de reguliere opvang ook flexibele opvang geboden. 
Deze opvang wordt geboden op verticale groep de Schildpadden. 
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De flexibele opvang vindt plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en 18.30 uur. Ouders hebben de 
mogelijkheid om op wisselende dagen en wisselende tijden opvang af te nemen voor hun kind(eren). 
De ouder koopt een aantal Q-uren per kalenderjaar in. De ouder krijgt een contract met daarin het 
aantal ingekochte Q-uren en de daarbij behorende prijs. Deze Q-uren zijn te plannen in onderstaande 
Q-blokken. In het contract wordt het volgende voorbehoud opgenomen: Er geldt een maximaal aantal 
kinderen binnen de Q-blokken. Voor Q-flexibel zijn de Algemene Voorwaarden van Quadrant van 
kracht.  
 
De Q-blokken zijn:     7.00 - 13.00 uur � 6 uur 
     9.00 - 13.00 uur � 4 uur 
    13.00 - 16.00 uur � 3 uur 
    13.00 - 18.00 uur � 3 uur 
    15.00 – 18.30 uur � 3,5 uur 
    13.00 – 18.30 uur � 5,5 uur 
 
De Q-blokken mogen aaneengesloten afgenomen worden. Tijdens de Q-blokken die om 18.30 uur 
eindigen is het mogelijk een maaltijd voor de kinderen te verzorgen. 
De planning wordt via onze website door de ouder zelf gedaan. Een Q-blok kan tot 5 werkdagen voor 
aanvang gepland worden. Het geplande Q-blok kan tot 10 werkdagen voor aanvang geannuleerd 
worden. De geplande uren worden dan niet in mindering gebracht op het aantal ingekochte Q-uren. Is 
de annulering later dan brengt Quadrant het blok wel in mindering op het aantal ingekochte Q-uren. 
Plaatsingsverzoeken van ouders korter dan 5 werkdagen worden door de afdeling Planning & 
Plaatsing afgehandeld. 
 
  Emotionele veiligheid binnen flexibele opvang 
Een goed dagritme en groepssamenstelling komen tegemoet aan de basisbehoeften van de 
kinderen. Beide zijn belangrijke voorwaarden voor veiligheid, welzijn en leren van de kinderen. 
Kindercentra zorgen voor: 

 
Een dagritme dat past bij de ontwikkeling van de kinderen  
Bij baby’s wordt in principe aangesloten bij het bioritme van het kind thuis. Naarmate kinderen 
ouder worden, kunnen ze zich beter aan passen bij een dagritme voor de hele groep. 
De pedagogisch medewerkers observeren en passen het dagritme aan gedurende de 
dag/samenstelling van de groep.  
 
Een dagritme dat kinderen (en ouders) begrijpen en duidelijk gemarkeerd is 
Hierdoor krijgen de kinderen overzicht. Ze snappen de opeenvolgende gebeurtenissen. 
Het is belangrijk om te weten voor kinderen waar/op welk moment van de dag zij instromen en ook 
voor de andere kinderen duidelijk wat er gebeurt. 
Het instroommoment in de ochtend is van 7.00 – 9.00 uur.  
Er is uitstroom en instroom rond 13.00 uur. 
Het onrustigste deel is de middag. Instroom om 15.00 uur en uitstroom vanaf 16.00. Deze is 
mogelijk tot 18.30 uur. 
Om de dagindeling overzichtelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van duidelijke 
dagritmekaarten. Een pijl geeft aan waar we zijn in de dag. Belangrijk is het om geen kaarten weg 
te halen als iets geweest is. De pijl moet het werk doen.  
 
Een dagritme met een goede balans  
Gedurende de dag is er balans tussen rust en activiteiten, structuur en flexibiliteit. 
Dat is altijd afhankelijk van de groepssamenstelling.  
 
Basiscommunicatie 
Naast bovenstaande voorwaarden is de hechting een belangrijk punt. Een belangrijk onderdeel 
daarin is de basiscommunicatie.  
Door een goede basiscommunicatie scheppen de pedagogisch medewerkers een warme positieve 
sfeer van wederzijdse betrokkenheid in de groep. Er ontstaan vertrouwde relaties tussen 
pedagogisch medewerkers en de kinderen. 
 
De basiscommunicatie omvat: 
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Sensitieve responsiviteit  
De pedagogisch medewerkers hebben individuele aandacht voor alle kinderen. Ze luisteren naar de 
kinderen en gaan in gesprek. 
De pedagogisch medewerkers haken in op het moment van de dag bij in en uitstroom. Welke 
kinderen zijn er en hoe ziet het dagritme van deze kinderen er uit. Bij de instroom om 13.00 uur is 
het belangrijk om aandacht te hebben voor wat het kind al gedaan heeft die dag. Zo krijgt het kind, 
ondersteunt door de dagritmekaarten, aandacht voor wie hij is en zijn situatie. 
 
Respect voor de autonomie van het kind 
De pedagogisch medewerkers geven kinderen gelegenheid om zelf oplossingen te vinden en 
keuzes te maken. Het vertrouwen van de pedagogisch medewerker in de capaciteiten van het kind 
helpt hem bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, vertrouwen in eigen kunnen. 
 
Praten, uitleggen en luisteren  
De pedagogisch medewerkers maken de buitenwereld en gevoelswereld voor de kinderen 
begrijpelijk door te praten, uit te leggen en naar de kinderen te luisteren. 
Bij de flexibele opvang op de Wasberen is het belangrijk dat er een vast gezicht is die de kinderen 
herkent en een band opbouwt. Er wordt veel aandacht geschonken aan de kinderen die instromen 
gedurende de dag.  
 
Structuur en rituelen  
De pedagogisch medewerkers geven duidelijk leiding en stellen grenzen. Ze geven positieve 
gedragsaanwijzingen en leren de kinderen wat ze moeten doen door rituelen en door zelf het goede 
voorbeeld te geven. Ze voorkomen gedragsproblemen door een goede inrichting van de ruimte en 
een goed dagritme. De dagritmekaarten geven hier houvast aan. 
 
Ondersteunen van positieve relaties tussen de kinderen  
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig en vertrouwd met elkaar 
voelen. Ze stimuleren verbondenheid in de groep en een wij-gevoel door rituelen en positieve 
aandacht voor alle kinderen. Ze stimuleren vriendschap tussen de kinderen en plezier in samen 
spelen. Ook hierbij geldt weer het belang van extra aandacht aan de kinderen die gedurende de 
dag instromen. 

 
Dagritme 
Het dagritme van KDV de Harlekijn ziet er als volgt uit: 
 
7.00-9.30 uur                  
Kinderen worden gebracht. Ouders  wisselen informatie uit met de leidsters en nemen afscheid van 
het kind. De kinderen spelen vrij. 

 
9.30-10.00uur  
Samen aan tafel om fruit te eten en diksap te drinken, de leidsters zingen liedjes of lezen voor. 

 
10.00-11.30uur  
Tijd voor een activiteit binnen of buiten. Het woord activiteit is een ruim begrip en kan variëren van 
knutselen, muziek met dans en beweging, buitenactiviteiten zoals balspelen, stoep krijten of een 
wandeling. 
 
11.30-12.30uur  
Broodmaaltijd. Voor en na het eten handen en gezichten wassen. 
 
12.45-13.15uur  
De kinderen die nog slapen gaan ’s middags naar bed. De kinderen die niet meer slapen blijven op en 
gaan spelen of iets met de leidster ondernemen. 
 
±15.00uur  
De kinderen komen uit bed en krijgen iets te drinken met een tussendoortje (groente). 
 
15.30uur  
Gelegenheid tot vrij spel of een georganiseerde activiteit binnen of buiten tot de kinderen worden 
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opgehaald. 
 
17.30 uur  
De kinderen die nog niet zijn opgehaald krijgen nog een keer iets te drinken aangeboden met een 
tussendoortje 
 
De volgende regels en tradities zijn afgesproken om het verblijf op KDV de Harlekijn plezierig te 
maken.  
 
Halen en brengen: 

• Alle ouders begroeten, vragen naar bijzonderheden van het kind. 

• Mededelingen en bijzonderheden in het overdrachtschrift schrijven (dit wordt vervangen door 
de ouderapp). 

• Ouders en leiding nemen duidelijk afscheid.  

• Kinderen zwaaien in de groep bij het raam/ hekje. 

• Van thuis meegebracht speelgoed gaat in het mandje. 
 
Vrij spel: 

• Met puzzels en nette boeken aan tafel zitten. 

• Spelen met speelgoed uit de gesloten kasten moet gevraagd worden en aan tafel gebruikt 
worden. 

• Binnen rennen beperken tot veilige en overzichtelijke situaties 

• Niet lopen of met speelgoed op de glijbaan 

• Als leidster houd je de groep in de gaten: je observeert en stimuleert de kinderen en speelt 
mee daar waar nodig. 

• Binnen speelgoed is voor binnen. Dus niet voor buiten. 

• Iedereen helpt op zijn niveau met opruimen. 

• Binnen wordt er niet gegooid met voorwerpen. 
 
Het aanbieden van activiteiten: 

• Activiteiten worden niet dwangmatig of prestatiegericht aangeboden, maar gekoppeld aan de 
wensen en ontwikkeling van het kind (het kind mag kiezen). 

• Op verschillende tijden worden diverse activiteiten aangeboden.  
Op dagen dat wij met het open deuren beleid werken is er voor de kinderen de mogelijkheid 
om in verschillende ruimte activiteiten te doen. Wanneer zij zijn uitgekeken op een activiteit 
bestaat er de mogelijkheid om een andere activiteit te doen. 

• Bij het aanbieden van de activiteiten wordt ernaar gestreefd verschillende 
ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. 

• Activiteiten doen we voor het plezier van de kinderen en voor het ontdekken en 
experimenteren met verschillend materiaal, waarbij de keuze van de activiteit bij het kind ligt. 

 
Regels buiten spelen: 

• Controleren van het plein, de bosjes en de zandbak op afval 

• Tijdens warme dagen kinderen petjes op en goed insmeren. Houd kinderen bij extreme 
warmte uit de zon. 

• Na het aantrekken van de jassen en schoenen wachten bij de deur. 

• Kinderen moeten wachten tot leidster speelgoed uit de schuur pakt. 

• Altijd schoenen aan in de zandbak 

• Einde van de dag fietsen e.d. opruimen 

• Baby’s onder begeleiding in de zandbak 

• Deuren van de groepen dichthouden of hekjes ervoor plaatsen 

• Als bij warm weer een zwembadje wordt opgezet, mogen alleen de kinderen met een 
zwemluier of zwembroek erin spelen. Om hygiënische redenen mogen dus geen kinderen met 
blote billen of een gewone luier in het badje spelen! 

• Na het buiten spelen handen wassen of afdoen met washand. 
 
Verschonen/toiletgang: 

• In de verschoonruimte hangt een lijst met wie er een luier aan heeft en wie alleen met slapen. 
Ook staat er vermeld wie er op de wc of pot plast. 
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• De verschoontijden zijn rond 10 uur, 12.30 uur en 16 uur. Wanneer kinderen tussendoor een 
vieze luier hebben worden zij natuurlijk gelijk verschoond. 

• Kinderen die zindelijk zijn mogen zelfstandig naar het toilet. Zij moeten dit wel even zeggen. 

• Bij poepen op de wc blijven zitten tot de billen geveegd zijn. De kinderen die zelf hun billen 
vegen controleren voordat zij hun broek aan doen. 

• Kinderen die gebruik maken van de wc of pot wassen daarna hun handen. 

• Leidsters wassen hun handen na een verschoning. 

• Na het verschonen wordt het aankleedkussen en de aankleedtafel, de wc’s en de potjes 
schoongemaakt met schoonmaakmiddel. 

• Bij diarree gebruiken de leidsters handschoen. Het aankleedkussen, de wc of de pot wordt 
daarna direct gereinigd met schoonmaakmiddel. 

 
Drinken en fruit eten: 

• Kinderen worden niet gedwongen tot eten. Zij worden wel gestimuleerd, vooral ook in het 
proeven en proberen. 

• Kleine kinderen eten een fruithap, grote kinderen eten stukjes fruit. 

• Het fruit gaat in partjes op een bord rond.  

• Wachten tot iedereen klaar is. 

• ’s Morgens wordt er fruit gegeten. 

• Flesvoedingen staan beschreven in een map of op een lijst op de groep of in de keuken. 
 
Brood eten: 

• Leidsters en kinderen wassen hun handen voor het eten. 

• Voor het eten zingen we. 

• De grote kinderen smeren zelf hun brood. 

• Kinderen pakken zelf geen beleg. 

• Boterhammen worden met een vork gegeten of met de handen. 

• Er wordt gevarieerd gegeten.  

• Kinderen eten in principe maximaal 3 boterhammen. 

• De leidsters eten mee en geven het goede voorbeeld 

• We wachten tot iedereen klaar is. 

• Na de maaltijd krijgt ieder kind een eigen washand. 
 
 
Pedagogisch medewerker-kind interactie 
Binnen Quadrant Kindercentra wordt voor de communicatie de visie van ontwikkelingspsycholoog 
Thomas Gordon gebruikt. Thomas Gordon gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Op deze wijze 
krijgen kinderen gelegenheid tot zelfontplooiing en groei op sociaal en emotioneel gebied. De rode 
draad binnen zijn visie is de taal van de acceptatie, kinderen worden serieus genomen en in hun 
waarde gelaten. In de praktijk betekent dit dat pedagogisch medewerkers een actieve kijk en 
luisterhouding aannemen, zodat het kind zich begrepen en gehoord voelt. Er wordt gesproken vanuit 
de ik-boodschap. Het kind wordt aangesproken op zijn gedrag en niet op zijn persoon. Wij willen het 
volgende hiermee bereiken: 

• Bijdragen aan een positief zelfbeeld 

• Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor je eigen behoeften 

• Luisteren naar wat het kind eigenlijk bedoelt en wil 

• Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind 

• Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren 

• Het kind helpen bij het oplossen van problemen 

• Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van waarden en normen 
 
De volgende situatie kan zich op de groep voordoen: de kinderen spelen in het ballenbad, maar een 
kind gooit alle ballen er uit. 
De pedagogisch medewerker kan, volgens de visie van Thomas Gordon, het volgende zeggen: Ik zie 
dat je alle ballen uit het bad gooit. Als je daarmee doorgaat dan zitten er zo meteen geen ballen meer 
in het bad en kunnen jullie er niet meer in spelen. Dat vind ik jammer. Zullen we samen alle ballen er 
weer in terug doen? 
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Binnen- en buitenruimte  
KDV de Harlekijn beschikt over een binnen- en buitenruimte. De ruimte heeft invloed op het 
welbevinden en gedrag van het kind. De ruimte dient te stimuleren en uit te dagen, tot alleen kunnen 
zijn en samenspel. 
 
In de binnenruimte zijn er verschillende hoeken gecreëerd, zoals poppenhoek, autohoek, bouwhoek, 
klimhuis, bibliotheek, brede gang. 
 
De buitenruimte beschikt over een groot gezellig plein met aardig wat groen. Er is ruimte om te 
fietsen, er is een grote zandbak, er is een gezellig grasveld en is een groot klimtoestel in de vorm van 
een vrachtauto en er is een gezellig huisje om in te spelen. Ook is er een verkeersplein waar de 
kinderen met hun fietsjes kunnen rijden. Verder nodigt het plein uit tot fantasiespel en lekker bezig zijn 
in de natuur. Bij de Pinguïns is een babyveranda gebouwd waar de allerkleinsten veilig buiten kunnen 
zijn en lekker kunnen bewegen. 
 
Kinderen spelen onder toezicht van een pedagogisch medewerker buiten. 
 
Activiteiten 
Op KDV de Harlekijn worden verschillende activiteiten aangeboden. Er zijn dagelijkse activiteiten, vrije 
activiteiten en georganiseerde activiteiten. Dagelijkse activiteiten zijn de activiteiten die elke middag 
terugkomen, zoals het eet- en drinkmoment en slapen. Vrije activiteiten kiezen kinderen zelf, zij 
nemen initiatief tot spel en gaan zelfstandig aan de slag. Georganiseerde activiteiten worden 
georganiseerd door pedagogisch medewerkers of door externe deskundigen. Hierbij wordt gekeken 
naar wat het kind nodig heeft. Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de 
ontwikkelingsstimulering bij het kind. Het ontwikkelingsgericht werken is gebaseerd op de theorie van 
Vygotsky. Dit betekent dat de pedagogisch medewerker het kind stimuleert en begeleidt om hem/haar  
een stap verder te brengen in zijn/haar ontwikkeling.     
 
Op de locatie wordt gewerkt met thema’s waar de activiteiten aan gekoppeld zijn. De thema’s en 
activiteiten komen tot stand door de inzet van de activiteitenwerkgroep. Iedere twee maanden is er 
een nieuw thema waar de activiteiten aan gekoppeld worden. We gaan hierbij uit van: 

- dat de Harlekijn een activiteiten aanbod heeft dat aansluit bij de leeftijd (en doorgaande 
ontwikkeling) van de kinderen. 

- Dat het activiteitenaanbod is opgesteld rond de 4 pedagogische basisdoelen: fysieke en 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van 
waarden en normen. 

- Dat het activiteitenaanbod een variatie bevat in activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling, op 
ontspanning en welzijn van de kinderen. 

- Dat de opvang bij de Harlekijn niet geassocieerd wordt met “passief” maar dat ons aanbod als 
actief / educatief wordt ervaren. 

 
De thema’s en activiteitenplanning worden op de locatie zichtbaar gemaakt voor kinderen en ouders. 
Dit wordt gedaan door knutsels en foto’s uit de verschillende groepen op te hangen op het paarse 
bord bij de ingang en het opendeurenbord. Ook op de groepen hangen er diverse werkjes van de 
kinderen. 
 
Activiteitenplanning  

maand Thema 

Januari en februari Winter+ nationale voorleesdagen 

Maart en april Kleuren en vormen 

Mei en juni Lente + Western 

Juli en augustus Zomer  

September en oktober Herfst+ Boeken 

November en december Winter + Sinterklaas en Kerst 

 
Quadrant Kindercentra zorgt voor een rijke leer- en leefomgeving door een gevarieerd, uitdagend 
activiteitenaanbod aan te bieden waarbij elk kind de kans heeft op zijn eigen manier te ‘leren’ en te 
ontwikkelen. Hierbij staat meervoudige intelligentie, groenbeleving en kinderparticipatie centraal. 
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Meervoudige intelligentie betekent dat er voor ieder kind iets aangeboden wordt wat zijn/haar 
ontwikkeling verder prikkelt. Volgens Howard Gardner heeft elk mens acht verschillende intelligenties 
(woordknap, rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, mensenknap en 
zelfknap). Ieder mens heeft deze alle acht, maar men heeft er slechts vaak enkele sterk ontwikkeld. 
De sterk ontwikkelde intelligenties bepalen voor een groot deel de manier waarop de mens leert, 
informatie tot zich neemt en bepaalt de voorkeuren voor activiteiten. Om elk kind de kans te geven 
zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij zijn/haar belevingswereld past, wordt er gewerkt 
met meervoudige intelligentie. Op deze locatie komt dit tot uiting door op de groepen en buiten 
activiteiten aan te bieden op basis van de verschillende intelligenties. Zo zijn er muziekactiviteiten, 
beweegactiviteiten, handvaardigheidactiviteiten, voelactiviteiten, poppenkast, voorlezen en activiteiten 
met ontwikkelingsmateriaal.  
 
Open deurenbeleid 
Binnen deze locatie krijgen kinderen de mogelijkheid om andere groepsruimtes te ontdekken en 
kinderen van andere groepen te leren kennen. Elk kind behoort tot een basisgroep met vaste 
pedagogisch medewerkers. Als het kind zich voldoende veilig voelt en de behoefte heeft, kan het kind 
op onderzoek uit gaan dankzij het open deurenbeleid. Bij KDV de Harlekijn werken we met een open 
deuren beleid. Dit betekent dat de deuren (en hekjes in de gangen) letterlijk open gaan. 
Dit gebeurt  elke week 1 keer op een roulerende dag. Zodat alle kinderen regelmatig open deuren 
hebben tussen aangrenzende groepen. 
De kinderen kunnen dan zelf gaan kijken waar ze willen gaan spelen. Op de gangen en in de lokalen 
worden er verschillende activiteiten en/of materialen aangeboden. Bijvoorbeeld: knutselen, dansen, 
met de matten spelen, met (tennis)ballen spelen, scheerschuim, e.d. 
Op deze manier kunnen de kinderen zelf gaan ontdekken. Waar willen ze spelen en waarmee? 
Sommige kinderen hebben nog wat begeleiding nodig. De pedagogisch medewerkers zijn hier alert op 
en ondersteunen daar waar nodig. 
Op deze manier zie je kinderen ook hun veilige zones verleggen. Wanneer een kind er aan toe is, zal 
deze weer een stukje verder gaan ontdekken en een nieuwe zone ingaan. Het is leuk om te zien dat 
de een daar veel eerder aan toe is dan de ander. 
Bij de Harlekijn hebben we nog een verdieping en voor de veiligheid komen de kinderen van de groep 
boven naar beneden en worden de lokalen boven niet gebruikt. Op deze manier wordt er niet op en 
neer gelopen op de trap tijdens de open deuren. 
Om de veiligheid nog meer te vergroten hebben alle kinderen een gekleurd t-shirt aan. Ze hebben de 
kleur aan van de eigen groep. Elke groep heeft een ander kleur t-shirt.  
Wanneer er tijdens open deuren ontruimd zou moeten worden, kunnen alle kinderen snel mee naar 
buiten genomen worden. Buiten staan de kinderen dan heel snel bij de eigen pedagogisch 
medewerkers van hun groep, omdat iedereen weet waar welke kleur hoort.  
 
BoekStart 
BoekStart is een leesbevorderingprogramma voor jonge kinderen. Het doel is om ouders en jonge 
kinderen intensief met kinderboeken en het voorlezen daarvan in aanraking te brengen. BoekStart in 
de kinderopvang is er op gericht om als kinderdagverblijf en/of peutergroep professioneel samen te 
werken met de bibliotheek. 
Boekstart is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW door Stichting Lezen en de 
Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het maakt deel uit van het Kunst van Lezen-beleid van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Op KDV de Harlekijn wordt BoekStart als volgt vorm gegeven; Binnen de Harlekijn is er een 
pedagogisch medewerker aangewezen als voorleescoördinator. Samen met de senior pedagogisch 
medewerker geeft ze vorm aan BoekStart. De voorleescoördinator volgt hiervoor een aantal 
cursusdagen welke georganiseerd worden door de bibliotheek. Daarnaast wordt er voorleesplan 
samengesteld. 
Een voorleesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de kinderopvang. In een 
voorleesplan legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke wijze aan 
leesbevordering wordt gewerkt. Onderwerpen als boekencollectie, taken van de voorleescoördinator, 
wekelijkse (voor)leesactiviteiten en deelname aan landelijke projecten, zoals De Nationale 
Voorleesdagen, worden hierin vermeld. 
Op de gang in de Harlekijn is een bibliotheekje gerealiseerd. De voorleescoördinator zorgt voor de 
boeken die zij regelmatig vervangt. De boeken sluiten aan bij het thema van dat moment. De groepen 
en kinderen kunnen zelf boekjes halen voor de groep of lezen in de leeshoek bij de boekenkast. 
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Verder organiseert de voorleescoördinator voorleesactiviteiten en organiseert ze een uitje naar de 
bibliotheek. Ook schrijft ze een aantal keer per jaar een stukje in de nieuwsbrief van de Harlekijn. 
 
Groene opvang 
Quadrant Kindercentra vindt de zorg voor natuur, mens en milieu belangrijk. Groene kinderopvang is 
kinderopvang die zich in haar activiteiten laat leiden door de mogelijkheden van de natuur. Door te 
spelen, te beleven en te ontdekken in de natuur worden alle ontwikkelingsgebieden positief beïnvloed. 
Daarmee wordt het welbevinden en de bewustwording van kinderen vergroot. Dit komt tot uiting door 
het gras buiten niet te maaien, waardoor ze er door heen kunnen lopen. Door het verbouwen van 
tomaatjes, aardbeien, peren, appels en pruimen. Door mee te doen met de jaarlijkse modderdag. 
Maar ook door het afval te scheiden. 
 
Kinderparticipatie 
Kinderparticipatie is het samen met de kinderen nemen van beslissingen. Kinderen worden actief 
betrokken bij de opvang, hun mening doet er toe en er wordt naar ze geluisterd. Kinderparticipatie 
leidt er toe dat kinderen initiatieven leren (durven) nemen wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld. 
Kinderparticipatie kan op verschillende niveaus worden vormgegeven: luisteren naar kinderen, 
aanmoedigen van kinderen hun mening te geven, rekening houden met de mening van de kinderen, 
betrekken van kinderen in de besluitvorming en samen beslissen en uitvoeren. Deze kinderparticipatie 
wordt op de volgende wijze op deze locatie vorm gegeven. Kinderen geven tijdens drinken of tijdens 
het spelen aan wat ze graag zouden willen doen. Op deze leeftijd gaat het meestal om iets wat ze op 
dat moment zouden willen doen. Er wordt dan gekeken of dat mogelijk is. Bijvoorbeeld op de gang 
spelen of een bepaalde puzzel maken. Lukt het op dat moment niet, dan wordt er uitgelegd waarom 
het niet kan en wanneer het wel zou kunnen. 
 
Spelmateriaal 
Er wordt voldoende en afwisselend spelmateriaal aangeboden om de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Op KDV de Harlekijn is 
het volgende spelmateriaal aanwezig. 
 
Spelend bewegen (bewegen met het lichaam): steppen, fietsjes, verschillende soorten ballen, grote 
speelkussens. 
Sensopatisch spel (gebruik maken van zintuigen): klei, verf, papier, kralen, scheerschuim. 
Spelend hanteren (materiaal gebruiken waarvoor deze bedoeld is): boeken, blokken, Duplo, Nopper 
en puzzels 
Constructiespel (iets bouwen van materiaal): blokken, duplo, kussens 
Verbeeldend spel (doen als-of spel): verkleedkleding, poppenhoek met kookspullen, poppen, knuffels, 
dieren, garage, auto’s en ‘echt’ materiaal zoals lege shampooflessen, verpakkingen. 
Sociaal/regelspel (spel met minimaal 2 mensen met regels): spelletjes, duofietsen, verkeersplein 

 

 

 


