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Hoofdstuk 1

Inleiding

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van KombinoCare Kinderopvang. Daarin leest u het
pedagogisch beleid dat ten grondslag ligt aan het werken binnen onze organisatie.
KombinoCare Kinderopvang is een organisatie die reguliere kinderopvang met specialistische
kindzorg combineert. Het dagverblijf ziet eruit zoals vele andere, maar binnen gaan opvang, extra
zorg en begeleiding hand in hand.
Specialistische kindzorg en kinderopvang geïntegreerd
KombinoCare Kinderopvang combineert kinderopvang en specialistische zorg en begeleiding. Alle
kinderen zijn uniek e
 n sommigen zijn speciaal. Speciaal omdat ze meer en specifiekere zorg en
begeleiding nodig hebben dan andere kinderen. Het ene kind op medisch gebied, een ander kind op
pedagogisch gebied.
Op KombinoCare Kinderopvang werkt een team van deskundige begeleiders (verpleegkundigen,
pedagogisch medewerkers en gedragstherapeut, die de kinderen de extra zorg en activerende
begeleiding geven die zij nodig hebben. Dat betekent dat hun zogeheten zorgvraag een belangrijke
rol speelt in de dagelijkse verzorging en begeleiding. Binnen het gestructureerde dagprogramma op
de groepen, wordt naast het vrije spel en activiteiten gericht aan zorgvragen gewerkt. Deze kunnen
variëren van medische handelingen tot een methode om de taal op gang te helpen. De zorgvragen
worden vertaald in concrete doelen, aangevuld met informatie uit bijvoorbeeld de vaardighedenlijst
1
van het Uk & Puk programma .
De dagelijkse communicatie op de groep wordt ondersteund door pictogrammen. De ervaring leert
dat alle kinderen, zonder en met zorgvraag daaraan meedoen.
Zo nodig wordt de ontwikkeling van zorgkinderen ondersteund door logopedie en/of fysiotherapie.
Behandeldoelen worden zoveel mogelijk in het dagelijks werken met de kinderen geïntegreerd.

Waar in het pedagogisch beleidsplan ‘ouder’ wordt gebruikt, kunt u ouder(s)/verzorger(s) lezen. Dit
geldt tevens voor ‘hij’ in plaats van ‘hij/zij’.
Omdat 95% van de pedagogisch medewerkers vrouw is, maken we in dit geval gebruik van de
woorden ‘medewerkster’, ‘leidster’ en ‘zij’.

1

Dit is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma gebaseerd op de normale kinderlijke ontwikkeling in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze is onderverdeeld in sociaal emotionele-, taal-, zelfredzaamheid-, cognitieve-en
motorische ontwikkeling.
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Hoofdstuk 2

Missie en visie

Missie
Naast ‘deskundigheid’ zijn ‘sfeer’ en ‘vertrouwen’, begrippen die wij echt invullen. Met de kinderen
die wij geborgenheid, plezier en verantwoorde zorg bieden, en naar de ouders/verzorgers toe die
ons immers hun kostbaarste bezit toevertrouwen. Daar gaan wij voor bij KombinoCare! Het gaat om
de kindjes en de rest is bijzaak. Wij scheppen de mogelijkheden om uw kind aandacht te geven, te
ondersteunen of zorg te bieden in een prettig kinderdagverblijf met een heerlijke speeltuin. We laten
ze samen speels leren en ontdekken, vol aandacht voor hun omgeving. Ze leren ook rekening te
houden met anderen. Belangrijk en ook mogelijk, doordat ze samen spelen met kindjes die
specialistische zorg nodig hebben. Het Pedagogisch team wordt jaarlijks geschoold, begeleid en
geïnformeerd om geheel up to date te blijven binnen de landelijke Regel- en Wetgeving.
KombinoCare maakt gebruik van 4 toegestane dagdelen per jaar om kennis en ontwikkeling voor
het Pedagogisch team te borgen.

Pedagogische visie
Binnen KombinoCare Kinderopvang wordt gewerkt vanuit de pedagogische visie dat elk kind zich
ontwikkelt. In eigen tempo, op eigen wijze en vanuit eigen mogelijkheden. Dit geldt ook voor
zogenaamde speciale kinderen. Kinderen die door wat voor oorzaak dan ook in hun ontwikkeling
worden bedreigd. Bijv. door een chronische ziekte, stoornis, syndroom, vroeggeboorte, laag
geboortegewicht of andere factoren.
Wij werken vanuit de vraag: “Wie ben je, wat heb je nodig en wat kunnen wij doen om je verder te
2
helpen?” In de interactie met elk kind liggen volop mogelijkheden om aan te sluiten bij zijn/haar
ontwikkeling om het vanuit daar verder te helpen ontwikkelen. De principes van het zogeheten Uk &
3
Puk programma biedt ons team daarbij duidelijke handvatten.
De hulpvragen van zowel een ouder als van het kind zijn hierbij het uitgangspunt.

Hoofdstuk 3

De pedagogische basisdoelen vanuit de wet Kinderopvang

4

Vanuit de overheid is in 2004 de wet Kinderopvang opgesteld met het oog op pedagogische
kwaliteit. Daarin zijn onderstaande opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven
opgenomen:
●
●
●
●

het bieden van een gevoel van emotionele v eiligheid ;
het bevorderen van persoonlijke competenties;
het bevorderen van sociale competenties;
de overdracht van normen en waarden.

2

Uit: Caleidoscoop van een levende pedagogie. 2004
Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Een totaalprogramma voor
baby's, dreumesen en peuters.
4
De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. IJzendoorn, Tavecchio, Riksen-Walraven, 2004.
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Deze zg. basisdoelen die zich op de eerste vier jaar van een kind richten, vormen een belangrijke
bijdrage aan het huidige- `en toekomstige functioneren van kinderen. Ze vormen de basis, de
wortels van waaruit een kind zich zijn verdere leven groeit en ontwikkelt.

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
5
Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle
vormen van kinderopvang. Het is wellicht de belangrijkste voorwaarde voor een kind zich te kunnen
ontwikkelen tot een emotioneel evenwichtig mens.
Als een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zichzelf zijn, is het geïnteresseerd in zijn omgeving,
staat het open voor nieuwe leerervaringen en kan het profiteren van de mogelijkheden zich verder te
ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid creëren we door drie aspecten:
1) Vaste en sensitieve verzorgers: Een leidster die tijdig de signalen van een kind oppikt en juist
interpreteert, draagt bij aan een algeheel gevoel van veiligheid bij het kind. Het kind voelt zich
begrepen en geaccepteerd. Vooral in de eerste jaren van de ontwikkeling van en kind is het
gevoel van emotionele veiligheid essentieel. Om die reden geldt dat bij nul-jarigen er twee vaste
gezichten per baby zijn en tevens mentorschap voor 4 jaar.
2) Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten: Naast de aanwezigheid van vaste bekende
leidsters, zijn voor de dreumesen en peuters ook de aanwezige bekende groepsgenootjes al op
jonge leeftijd een bron van veiligheid. ’s Ochtends is het afscheid nemen van een
ouder/verzorger veel minder een probleem als een kind zijn vriendje of vriendinnetje ziet. Omdat
kinderen elkaar regelmatig en op vaste dagen zien, leren ze elkaar kennen en met elkaar
omgaan.
3) Inrichting van de omgeving: Alle groepsruimten zijn met aandacht voor (dag)licht, kleurgebruik,
akoestiek en indeling ingericht. Zo is er voor de baby’s een afgeschermd gedeelte op de grond
waar zij met vrolijk, gekleurde speeltjes om zich heen kunnen ‘spelen’. Voor de dreumesen en
peuters is er gelegenheid om volgens het dagritme, onder andere vrij te spelen, gezamenlijk
aan tafel te eten, in bepaalde hoeken te spelen en in de aparte slaapkamer te rusten.
Het materiaal is in opgeborgen in toegankelijk bakken in de kast om de rust die het lokaal
uitstraalt te handhaven. Op deze manier kunnen de kinderen zelf of met hulp een keuze maken
waarmee ze willen spelen. Ze leren tevens dat als je wil puzzelen of een spelletje wil doen, dat
aan tafel gebeurt met een leidster erbij.

3.2 Het bevorderen van persoonlijke competenties
Met het begrip ‘persoonlijke competentie’ worden persoonskenmerken bedoeld zoals veerkracht,
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Hiermee leert een kind om met allerlei
problemen om te gaan en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden zoals die zich in
zijn omgeving voordoen. Door de innerlijke behoefte tot spelen en te ontdekken worden deze
persoonskenmerken verder ontwikkeld. De volgende factoren kunnen spel en exploratie bevorderen:
1) De inrichting van de ruimte: Op alle groepen is er gelegenheid en uitdaging voor de kinderen om
zowel grof motorisch bezig te kunnen zijn, namelijk door in de hal te glijden, als ook fijn motorisch
door aan tafel te puzzelen of te bouwen. Omdat de leidsters bij het aanbieden van spelvormen
rekening houden met de verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus, ervaren alle kinderen
gevoelens van competentie. Er is speelgoed aanwezig voor alle kinderen in de desbetreffende
leeftijdsgroep van 0 tot en met 5 jaar. Het allerbelangrijkste is dat het materiaal aansluit bij zowel
5

Het gaat om emotionele-, fysieke- en psychische veiligheid gekoppeld aan de houding van de leidsters,
inrichting/gebruik van de ruimte en ordening van activiteiten.
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interesse als ontwikkelingsniveau van het kind. Buiten het gebouw is er ruimte en gelegenheid om te
rijden op auto’s, om te fietsen en te rennen maar ook om veilig in de zandbak alleen of samen te
spelen. Er is volop gelegenheid en uitdaging voor de kinderen om zowel grof als fijnmotorisch bezig
te zijn.
2) De vaardigheden van de leidsters: De leidsters zijn in staat om spel bij kinderen uit te lokken, hen
op gang te helpen en zo nodig daarin verder te begeleiden. Zij weten welk spelmateriaal ze welke
kinderen kunnen aanbieden, weten aan te sluiten bij zowel het ontwikkelingsniveau als bij de
interesse van elk kind. Rekening houdend met bepaalde doelen voor een kind kan de leidster
bewust aansluiten bij het spontane spel van een kind, zodat ze er iets aan kan toevoegen, het kan
verrijken waardoor ze het kind een stapje verder brengt in zijn ontwikkeling. Bovendien ervaart het
kind spelenderwijs dat leren leuk is. Leidsters zijn bovendien in staat om aan te sluiten bij situaties
die zich spontaan voordoen, bijv. als een kind erg moet huilen nadat het gevallen is. De leidster kan
de emotie verdriet en pijn voor het desbetreffende kind, als voor de erbij betrokken kinderen,
concreet benoemen en dit koppelen aan andere situaties toen ze pijn en verdriet hadden.
3) De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten: biedt kinderen gelegenheid om te ‘oefenen’ met
het leren wachten en leren delen gedurende dagelijks terugkerende momenten zoals het eten of een
spelletje doen. Kinderen leren dit ook door elkaar te observeren en te zien dat ook andere kinderen
leren wachten. Als leidster gebruik je zowel je mimiek, lichaamstaal als je stem om het kind te laten
weten dat het de moeite waard is, je enthousiast bent over het samen zijn. Het kind krijgt zogeheten
basisboodschappen die bijdragen aan het gevoel van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
3.3 Het bevorderen van sociale competenties
Het begrip sociale competentie omvat sociale kennis en sociale vaardigheden. Kinderen leren
spelenderwijs te communiceren, samen te werken, samen te spelen, anderen te helpen, om te gaan
met ruzies, problemen op te lossen en sociale verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Door zoveel
mogelijk ervaringen op te doen, kunnen kinderen deze kennis en vaardigheden ontplooien. Binnen
het dagverblijf wordt dit mogelijk gemaakt doordat de kinderen deel uitmaken van een eigen vaste
groep en ruimte. Binnen de groep leren de kinderen (zowel in kleine als grotere groepjes) tijdens
activiteiten omgaan met leeftijd- en groepsgenoten en de daarbij behorende regels en afspraken.
Bijvoorbeeld dat je elkaar geen pijn doet, dat je sorry zegt als dat per ongeluk toch gebeurt, dat je
elkaar om speelgoed vraagt in plaats van afpakt, dat je op elkaar wacht (bijvoorbeeld met eten) en
dat samen spelen ook samen delen betekent enz. We leggen de kinderen uit waarom we bepaalde
dingen niet doen. Afhankelijk van het kind en de situatie geven we kinderen de ruimte om zelf
conflicten op te lossen, en voor zichzelf op te komen. Het is de taak van de leidster om allereerst
model te staan voor deze regels maar ook om interacties tussen kinderen doelgericht te begeleiden.
Vanuit een veilige gehechtheid aan één of meerdere vaste leidsters, leert het kind hoe het zich
gewenst gedraagt in de groep. Door dit gewenste gedrag (het gedrag en niet het kind) keer op keer
voor het kind te benoemen, wordt bovendien de gelegde hersenverbinding (tussen handelen en
bijbehorende woorden) verstevigd. Dat is nodig om naar alle volgende ervaringen te kunnen
refereren in de zin van “Weet je nog dat je ruzie had met je vriendje? Wat gebeurde er toen?”
Kinderen die in interacties met leidsters de boodschap krijgen van veiligheid, liefde en waardering
zullen met vertrouwen contacten met anderen aangaan. Leidsters begeleiden de kinderen zowel in
het één op één contact, als in de groep om zoveel mogelijk positieve ervaringen op te doen. Ook
hier is het interactiegedrag van de leidsters weer een bepalende factor. Als zij enthousiast zijn
tijdens bijvoorbeeld het zingen in de kring, te zien in lichaamstaal en stemgebruik, dan wordt zingen
in de kring voor het kind betekenisvol. “Samen met een ander mens bezig zijn is leuk en plezierig”.
5
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En dit is de basis van waaruit kinderen sociale contacten met klein en groot durven aangaan. Hoe
meer positieve ervaringen hoe groter het gevoel van “ik kan het” zal zijn. Er is ook gelegenheid om
het zingen in de kring in verband te brengen met bijvoorbeeld de basisschool als het kind bijna vier
jaar is. “Waar zingen ze ook in de kring? Daar ga jij naartoe als je vier bent.” Of “als jij vier bent ga je
naar school en daar zingen de kinderen ook in de kring”. Kinderen leren dat alles met elkaar
samenhangt en dat je vaardigheden ook buiten de crèche of thuis kan gebruiken (generalisatie). Uit
onderzoek blijkt dat er een sterke relatie is tussen de mate van schoolsucces en het kunnen leggen
van relaties gecombineerd met gevoelens van bekwaamheid. Deze kinderen hebben in hun
interacties met anderen geleerd, op zoek te gaan naar waarom iets goed/fout is, waar het geleerde
mee in verband staat. Met deze vaardigheden blijken kinderen beter in staat te zijn optimaal te
profiteren van hun lerende omgeving. Ze kunnen zich door ‘flexibility of mind’ aanpassen aan de
telkens veranderende samenleving.
3.4 De overdracht van waarden en normen (socialisatie)
Kinderen maken deel uit van de Nederlandse samenleving die gevormd wordt door verschillende
culturen. Kinderopvang wordt inmiddels gezien als een voor het kind belangrijke leefomgeving
buiten het gezin. Beiden hebben een eigen cultuur waar normen en waarden gedurende de
dagelijkse activiteiten aan de kinderen worden overgedragen. De cultuur op het dagverblijf wordt
‘gemaakt’ door het naleven van de waarden en normen door de leidsters. Leidsters zijn een
voorbeeld hoe je respectvol met anderen omgaat, welk gedrag toegestaan is, bijvoorbeeld wanneer
je boos bent op de ander, wat het onderscheid is tussen wat er wel en niet mag en waarom dat is,
wat een afspraak is en hoe dat werkt enz. Daarbij is en blijft het belangrijk om jezelf en elkaar als
leidsters te blijven bevragen waarom je iets doet. Bijvoorbeeld de manier van ‘straffen en belonen’.
Dit gebeurt in de meeste gevallen door een kind, aansluitend bij zijn leeftijd- en ontwikkelingsniveau,
duidelijk te vertellen dat zijn gedrag niet kan/mag en vooral door het gewenste gedrag te benoemen.
Woorden als stout of andere negatieve termen worden binnen Kombino Kinderopvang niet gebruikt
omdat we onderscheid maken tussen het kind en zijn gedrag. Het kan voorkomen dat deze
algemene manier van omgaan met ongewenst gedrag niet werkt. Dan wordt in overleg met de
orthopedagoog en na observatie, een andere aanpak uitgevoerd. Hierin worden ouders altijd
betrokken aangezien ouders ervaringsdeskundige zijn wat betreft hun kind. Samen met ouders en
de leidster van de groep wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierbij is het van belang dat de
manier van omgaan thuis en op de groep op elkaar afgestemd worden. Voor een kind is het beter te
begrijpen als thuis en op de kinderopvang dezelfde regels gelden. Mocht dat niet zo zijn dan wordt
dit voor het kind ook benoemd. “Vandaag ben je bij KombinoCare en hier gooien we niet met
speelgoed”. Gedurende de dag, de week, de maand en het jaar zijn er terugkerende rituelen,
thema’s en feesten. Van brood bakken tot het vieren van verjaardagen, zomer-Sinterklaas- en
Kerstfeest. Kinderen leren de betekenis van deze vieringen door bijvoorbeeld verhalen en
knutselactiviteiten. Spelenderwijs wordt het begrip Jarig-zijn (een feestmuts met een cijfer erop,
aandacht voor jou met felicitaties en zingen, cadeautjes en uitdelen, foto’s maken enz) aangeboden.
Binnen KombinoCare Kinderopvang zijn we bewust van deze waarden en normen overdracht.
Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de waarden en normen van ouders passend bij het
beleid van KombinoCare Kinderopvang. Tijdens het kennismaking- en/of intakegesprek wordt daar
met ouders over gesproken.

6
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Hoofdstuk 4

Onze manier van werken

4.1 Algemeen UK EN PUK
Net als andere dagverblijven zijn ook wij gefocust op het verbeteren van onze pedagogische
kwaliteit. Jaarlijks wordt er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen om onder meer de
pedagogische kwaliteit vast te kunnen stellen. Los van de uitkomst gaan we ervan uit dat er blijvend
in pedagogische kwaliteit geïnvesteerd moet worden. Landelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen
dat dit niet vanzelfsprekend is in de kinderopvang. Sinds 2016 zijn wij bij KombinoCare gaan werken
met het taalprogramma Uk en Puk. Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor kindercentra,
met kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen baby's,
dreumesen en peuters zich breder en sneller. Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. De
activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden,
motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Het KombinoCare
team heeft hiervoor een opleiding gevolgd van 2 jaar en succesvol afgerond.

4.1.1 Opleidingsplan
4.2 Beroepskracht-kind-ratio en samenstelling groepen
Er is 1 verticale groep bestaande uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar.
Binnen elke groep is ruimte voor vier zorgkinderen die meer nodig hebben dan alleen reguliere
opvang.
De groep is volgens de geldende beroepskracht-kind-ratio (BKR) samengesteld. De opvangdagen
bij KombinoCare zijn van 7.00-18.00 uur. Van deze elf uur mogen we drie uur afwijken van de BKR.
Dit betekent dat we tijdens deze drie uur 7.30-8.30 uur, 13.00-14.00 uur en 16.30-17.30 uur
minimaal de helft van de BKR mogen inzetten.
De periodes 08.30 tot 13.00 en 14.00 tot 16.30 staat de volle wettelijke bezetting op de groep.
Dagelijks zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig met drie leidsters. 1 leidster op 6 kindjes.
4,3 Wendagen
Voorafgaand aan de eerste officiële opvangdag spreken we wenmomenten af. De bedoeling van het
wenproces is dat uw kindje gewend raakt aan een nieuwe omgeving, geluidjes, geurtjes, kleuren en
gezichten. Het eerste wenmoment is van 10 uur ‘s morgens tot ongeveer 12 uur ‘s middags. Het
tweede wenmoment duurt iets langer. Uw maakt dan een eet en slaapmoment mee. Dit ter
voorbereiding op de eerste officiële opvangdag.
Wij stemmen de wenmomenten af op de wensen en behoefte van de ouders/verzorgers en kindje.
Het wenprotocol is op verzoek beschikbaar.
4.4 Vaste leidsters
Elke groep beschikt over vaste en vertrouwde leidsters. Bij afwezigheid door vakantie en/of ziekte
worden zij vervangen door collega’s of bekende invalkrachten.
Voor de nul-jarigen geldt dat er maximaal twee vaste gezichten zijn voor het kind. Voor de
1-4 jarigen zijn dat 2 vaste gezichten.

7
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Ook in de vakantieperiode is minimaal 1 vaste leidster aanwezig op de groep. Alle medewerkers,
inclusief invalkrachten, beschikken over een erkend diploma voor het werken in de kinderopvang en
een verklaring omtrent gedrag + kinder EHBO.

4.5 Wisseldagen of extra dagen
In principe komen de kinderen op vaste dagen naar KombinoCare. Wanneer ouders een dag willen
ruilen of willen dat hun kind een dag extra komt, probeert KombinoCare hierin mee te denken.
Ouders kunnen dan contact opnemen met de leidster van de groep welke vervolgens contact
opneemt met het hoofd van de planning. Wanneer de geldende leidster-kind ratio van kracht blijft en
de “bekende gezichten regel” geborgd kan het kind een dag extra komen of wisselen.
4.6 Speelbeleid (activiteiten/ materiaal/ binnen en buiten spelen)
Het speelbeleid van KombinoCare Kinderopvang houdt in dat:
● in het dagprogramma ruimte is voor activiteiten afgewisseld met rustmomenten,
● er ruimte is voor zowel vrij spelen als onder begeleiding spelen,
● er gelegenheid is om alleen te spelen en/of samen te spelen,
● samenspelen met een of meerdere kinderen kan plaatsvinden of met een leidster,
● elk kind ruimte en gelegenheid krijgt zijn eigen wijze van spelen te laten zien en uit te
proberen,
● er respectvol met speelgoed en materiaal wordt omgegaan + hygiene,
● we met elkaar verantwoordelijkheid dragen bijvoorbeeld door na het spelen samen op te
ruimen op een vaste plek,
● speelgoed van thuis niet meegenomen wordt op de groep maar bewaard wordt in de
garderobe,
● er om de beurt met favoriet speelgoed wordt gespeeld zoals met loopauto’s en fietsjes,
● met bepaald speelgoed en ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels, spelletjes en
knutselactiviteiten alleen onder begeleiding èn aan tafel gespeeld mag worden,
● met speelgoed oneindig veel mogelijk is afhankelijk van de fantasie,
● er niet een vaste manier van spelen bestaat.
De kinderen spelen in hun vaste groep. Er zijn situaties, los van het buitenspelen, waarbij de groep
opgesplitst wordt. Dit gebeurt in geval van een bezoek aan de kinderboerderij, speeltuin, bibliotheek,
winkels, dierentuin en naar de ballenbak, speelzaal bij de basisschool de Dobbelsteen. De kinderen
gaan altijd met de eigen leidsters op pad.
4.7 Het stellen van regels/ grenzen en het geven van complimenten
Het is alom bekend dat het stellen en naleven van regels kinderen duidelijkheid biedt. Ze weten
waar ze aan toe zijn en dat biedt houvast, rust en een gevoel van veiligheid. Er worden de hele dag
door grenzen gesteld in de zin van regels. Die zijn nodig voor de orde en rust in de groep zoals
‘rennen doen we buiten’. Dit is tevens een voorbeeld van op een positieve en respectvolle manier
regels en grenzen aanbieden. Zo is schreeuwen uit den boze, zowel voor kinderen en volwassenen.
Boos zijn mag maar schreeuwen hoort daar niet bij. Bij het stellen van grenzen wordt altijd het
concrete gedrag benoemd zodat het voor het kind duidelijk wordt wat er niet mag en welk gedrag
juist verwacht wordt. Maar ook om te voorkomen dat het zich als mens afgewezen voelt. Want dat
draagt niet bij aan een positief zelfbeeld en een gevoel van zelfvertrouwen. Dit wordt wel
gestimuleerd wanneer kinderen horen wat ze goed hebben gedaan. Complimenten geven, gebeurt
bij ons dus altijd met uitleg. Een kind hoort waarom het een grote meid of jongen is. In plaats van
“wat knap” zeggen wij “wat knap van jou dat je zelf je jas hebt uitgedaan”. Deze feedback met uitleg
motiveert het kind om dit concrete gedrag opnieuw te laten zien. Het kind begrijpt welk gedrag de
volwassene graag wil zien. Door deze manier van feedback geven, ervaart het kind een gevoel van
8
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bekwaamheid. Zijn behoefte groeit om te willen weten wat het moet doen om dat gevoel weer te
krijgen. Met een gevoel van bekwaamheid voelt het kind zich zeker van zichzelf, het weet wat het
kan en durft daarmee nieuwe vaardigheden te leren. Van extrinsieke motivatie om het gedrag te
tonen zal zich dit uiteindelijk ontwikkelen naar intrinsieke motivatie.
4.8 Ontwikkelingsgericht werken en kinderen hierin volgen
Om de algehele ontwikkeling van de kinderen te volgen, wordt aan elk kind een mentor toegewezen.
De mentor van een kind is één van de vaste gezichten van het kind en het eerste aanspreekpunt
voor zowel de ouders als het kind. Hij/ zij voert het kennismakingsgesprek met de ouders en is
aanwezig bij de wendagen.
Hij/ zij vult jaarlijks een observatielijst in middels de methode Kijk, hiermee kunnen wij de
ontwikkeling van ieder kind in kaart brengen, ook worden er mogelijke achterstanden in kaart
gebracht, dit wordt met ouders besproken tijdens de 10 minuten gesprekken waar we samen een
plan van aanpak op kunnen stellen. De mentor kiest activiteiten waarmee aan de
ontwikkelingsdoelen gewerkt kan worden en bespreekt deze met de andere pedagogisch
medewerksters op de groep. Op deze manier kunnen alle collega’s gericht met het kind werken.
De mentor bespreekt jaarlijks of indien nodig frequenter de ontwikkeling en het welbevinden van het
kind met de ouder. Hij/ zij bespreekt met hen hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet
kan worden gekomen. Een ouder/ verzorger kan ook zelf het initiatief tot een gesprek nemen.
Indien nodig heeft de mentor (met toestemming van de ouders) contact met andere professionals,
kan hij/ zij de ouder verwijzen naar andere instanties voor verdere ondersteuning en hij/ zij draagt
zorg voor de overgang naar de basisschool. Dit laatste vindt plaats middels een
overdrachtsformulier.
Naast de reguliere kinderen zijn er binnen de groep van KombinoCare Kinderopvang mogelijk
zogeheten zorgkinderen aanwezig. Kinderen die door wat voor oorzaak dan ook extra zorg nodig
hebben in de zin van medische handelingen. Dit gaat samen met het nauwlettend volgen van de
algehele ontwikkeling van deze kinderen. Ook voor hen wordt tijdens de eerste drie m
 aanden een
observatieformulier voor het desbetreffende kind ingevuld. Dat geeft een duidelijk beeld hoe het kind
functioneert op de verschillende ontwikkelingsgebieden. We gebruiken ook het programma Uk en
Puk. Dit programma maakt zichtbaar welke vaardigheden het kind al beheerst maar ook welke
vaardigheden nog gestimuleerd kunnen worden. Het laat zien hoe het kind functioneert ten opzichte
van zijn leeftijdgenoten, of er een achterstand is of niet. Aan de hand van de informatie vanuit het
observatieformulier en vaardighedenlijst wordt een zorgplan voor onze zorgkinderen opgesteld.
Daarin staat voor de ouder op een beschrijvende en positieve manier te lezen hoe hun kind zich op
de groep gedraagt. En welke doelen de mentoren (een verpleegkundige en een pedagogisch
medewerk(st)er) voor hun mentorkind het komend jaar hebben opgesteld. Nadat dit plan met ouder
is besproken en zij met de opgestelde doelen instemmen, wordt er tijdens de dagactiviteiten aan de
doelen gewerkt. Dat kan gebeuren tijdens het fruit eten als het doel is ‘zelf te leren eten’. Een ander
voorbeeld is om tijdens het voorlezen aandacht te besteden aan het ‘op verzoek aanwijzen’ van
verschillende dieren.Vanuit de eerder genoemde speciale interactievaardigheden wordt de
ontwikkeling van onze zorgkinderen doelgericht en op gestructureerde wijze gestimuleerd en
uitgebreid. Zodat zij de geleerde vaardigheden ook thuis kunnen toepassen (generalisatie). Ook de
ontwikkeling van de andere kinderen wordt natuurlijk gevolgd zodat ze met 4 jaar klaar zijn voor de
overstap naar de basisschool. Omdat er op de groepen reeds gewerkt wordt met
observatieformulieren en vaardigheden lijsten, zullen deze ook ingezet worden wanneer er zorgen
zijn omtrent de ontwikkeling van zg reguliere kinderen. Dit wordt door de mentor doorgesproken met
de ouder.
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Sinds januari 2016 wordt er gewerkt met Uk en Puk. Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor

kindercentra, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit programma is een vve programma vve staat
voor vroege voorschoolse educatie. Kinderen die een andere taal spreken of moeite hebben met
hun spraak/taalontwikkeling komen ervoor in aanmerking om extra begeleid te worden middels
het vve programma. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen baby's,
dreumesen en peuters zich breder en sneller. Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. Bij
uk en puk staat spelen centraal. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid,
sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste
rekenprikkels. Omdat ons hele team geschoold is werken we alle dagen met het thema uk en
puk.

4.9 Samenwerking met en informatieverstrekking aan ouder(s)
Ouders zijn onze klanten die hun kostbaarste bezit, namelijk hun kind(eren) met en zonder speciale
zorgvraag, aan KombinoCare Kinderopvang toevertrouwen. Het is in het belang van alle kinderen
om op een prettige en open manier met ouders te communiceren. Dat gebeurt op uiteenlopende
manieren variërend van de heen-en-weer-berichtjes via, doelen lijstjes, nieuwsbrief, mondelinge
overdracht bij breng/haalmomenten, één à twee keer per jaar gesprekjes over het welbevinden of
het zorgplan. Daarnaast is het altijd mogelijk om tussendoor te bellen of mailen met de leidsters
en/of leidinggevenden en eventuele tussentijdse gesprekken in te lassen.
4.9.1 Oudercommissie
De oudercommissie (OC) van KombinoCare Kinderopvang bestaat sinds 2011. De Oudercommissie
bestaat uit een groep ouders die vrijwillig de ouders van KombinoCare vertegenwoordigen. De OC
overlegt een paar keer per jaar, waarvan minimaal twee keer per jaar in aanwezigheid van de
directeur. De OC denkt mee en geeft advies over het beleid, gezondheid, ontwikkeling, tarieven,
veiligheid, voeding en de dagelijkse gang van zaken op KombinoCare.
Ouders kunnen vragen/ opmerkingen mailen aan de OC, via
oudercommissie.kombinocare@gmail.com . De OC reageert hierop en neemt indien gewenst
contact op met de directie van Kombino.
4.9.2 Klachtenprocedure
Dagelijks doen medewerkers van KombinoCare Kinderopvang hun uiterste best om ouders en
kinderen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter zijn dat een ouder toch niet tevreden is.
Om die reden heeft KombinoCare een interne en externe klachtenprocedure voor ouders opgesteld,
die te vinden is op de website of opgevraagd kan worden op de locatie. In het algemeen raden wij
ouders aan een klacht te bespreken met degene om wie het gaat. Een gesprek kan vaak al veel
oplossen. Zijn ouders na dit gesprek echter niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met de
directeur. KombinoCare Kinderopvang is aangesloten bij een externe klachtencommissie
(Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen) Dit is een zelfstandige en onafhankelijke
klachtencommissie, waarin verschillende deskundige partijen vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen
onpartijdig en deskundig oordelen over uw klacht. De commissie behandelt klachten en gegevens
strikt vertrouwelijk. Aan het indienen van een klacht bij het Klachtenloket commissie Kinderopvang
en Peuterspeelzalen zijn geen kosten verbonden.
4.9.3 Oudertevredenheidsonderzoek
Jaarlijks worden ouders gevraagd mee te doen aan een oudertevredenheidsonderzoek. Op deze
manier zijn wij in staat onze dienstverlening en kwaliteit op verschillende gebieden te meten, om hier
vervolgens verbeterpunten uit te halen. Een van de aandachtspunten is bijvoorbeeld dat ouders
graag hun verhaal kwijt willen zonder dat ze daar (ongevraagd) advies bij krijgen.
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4.9.4 Omgang met specifieke gebeurtenissen in het leven van een kind
Een goede samenwerking en communicatie met de ouder is nodig om het kind te kunnen
ondersteunen bij het doormaken van specifieke gebeurtenissen in zijn/haar leven. Bijvoorbeeld
wanneer ouders ruzie maken en het kind getuige is van huiselijk geweld. Of als het kind ineens bij
papa op bezoek moet omdat hij niet meer thuis woont. Samen met de ouder bespreekt een
leidster/mentor wat er thuis speelt. Zo nodig is er een vervolggesprek met ouders en mentor om de
informatie duidelijk te krijgen en een plan van aanpak op te stellen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd
en zowel aan ouders meegegeven en ondertekend als in het kinddossier bewaard. Het kan ook
voorkomen dat de mentor met een ouder een vervolgafspraak maakt of hem doorverwijst voor
thuisbegeleiding/ondersteuning naar andere instanties.
4.10 Personeel
De kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker kinderopvang liggen vast in de
cao-kinderopvang.
4.10.1 Pedagogisch medewerkers in opleiding en stagiaires
Jaarlijks biedt KombinoCare studenten van SPW-3 en SPW-4 de mogelijkheid om stage te lopen.
Deze stagiaires worden op de vaste groep geplaatst en draaien volledig mee. Er zijn slechts enkele
werkzaamheden die zij niet mogen uitvoeren. Dit zijn het opnemen van de telefoon, het aanspreken
of beantwoorden van vragen van ouders en het invullen van de score-/ portagelijsten.
Indien de stagiaire bovengenoemde werkzaamheden moeten verrichten als opdracht vanuit de
opleiding, dan wordt een uitzondering gemaakt maar vindt dit altijd plaats onder begeleiding van de
leidster die de stagiaire begeleidt.
4.10.2 Aanvullende (beroeps)krachten
Op KombinoCare worden de pedagogisch medewerkers en de verpleegkundigen bij hun
werkzaamheden ondersteund door de directeur, de gedragstherapeut, de kwaliteitsfunctionaris en
een huishoudelijk medewerkster. Ook orthopedagoog, logopedie en fysiotherapie behoort tot de
mogelijkheden binnen KombinoCare.

4.11 Mentorschap
Vanaf 1 januari 2018 hebben alle kinderen in de kinderopvang een eigen mentor .
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van de mentee (in dit
geval een kind) begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten
hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te
bereiken. Door de ‘eigen’ mentor kinderen is er meer ruimte voor de pm’er om een paar kinderen
echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen
en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede
vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op de kinderopvang.
Het mentorprotocol is op verzoek beschikbaar.
4.11.1 Toewijzing Mentoren
Invulling geven aan het mentorschap is veel meer dan een kind toewijzen aan een beroepskracht
omwille van één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren met
opvoeders en instanties. Bij het toewijzen van een mentor wordt er rekening mee gehouden met de
wensen van de ouders en behoefte van het kind. Ouders/verzorgers worden persoonlijk
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geïnformeerd wie de mentor van hun kind is en de bereikbaarheid. Ingeval van vakantie of
afwezigheid door ziekte worden de ouders tevens persoonlijk geïnformeerd welke pm’er de
vervanging zal waarnemen. Het mentorprotocol is op verzoek beschikbaar.

Hoofdstuk 5

Visie op kwaliteit

5.1 Wat is kwaliteit?
“De kwaliteit van de kinderopvang kan in de meest algemene zin gedefinieerd worden als de mate
waarin de opvang aan haar doel beantwoordt. Als de voornaamste doelstelling verzorging is, dan
6
hangt de kwaliteit af van de mate waarin in de primaire behoeften van de kinderen wordt voorzien”.
Het doel van KombinoCare Kinderopvang is enerzijds het bieden van deskundige opvang en
verpleegkundige zorg; anderzijds wordt ook ‘pedagogische kwaliteit’ nagestreefd.
Op grond van de eerder genoemde basisdoelen kan kwalitatief goede kinderopvang dan
gedefinieerd worden als “opvang waar kinderen zich emotioneel veilig voelen, waar hen zo nodig
verpleegkundige en specialistische zorg, pedagogische ondersteuning en begeleiding wordt
geboden. Daarbij wordt hun persoonlijke- en sociale competentie bevorderd en hen regels, normen
en waarden bijgebracht in goede samenwerking met hun ouder”.
Binnen KombinoCare is een kwaliteitsfunctionaris werkzaam die ondersteuning biedt aan zowel de
pedagogisch medewerkers als de verpleegkundigen ten behoeve van de kwaliteit op het gebied van
pedagogiek, veiligheid en gezondheid.
De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente jaarlijks of er wordt voldaan aan de eisen, zoals
die in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn gesteld en of er kwalitatief goede
kinderopvang wordt geleverd. Hierbij wordt gekeken of er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen op
het gebied van pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, personeel, ouderinspraak,
accommodatie en inrichting, beroepskracht-kind-ratio en klachten.
Het definitieve inspectierapport wordt door de directeur aan de oudercommissie gestuurd. Tevens
wordt het op de website geplaatst waar het voor de andere ouders inzichtelijk is.
5.2 Pedagogische kwaliteit
Het model van Ofman maakt inzichtelijk op welke gebieden kwaliteit zich afspeelt. Als organisatie
heeft KombinoCare Kinderopvang te maken met regelgeving zoals de Wet Kinderopvang
voorschrijft. Wanneer je als leidster je eigen interactiegedrag leert herkennen en benoemen, dan
kan je dat ook herkennen bij je collega’s. Je kunt hen concrete feedback geven met uitleg
bijvoorbeeld, waardoor samenwerken een andere dimensie krijgt.
Opvoedend handelen, wordt concreet en biedt voldoende gespreksstof met collega’s.
5.3 Meten van pedagogische kwaliteit
De kwaliteitsfunctionaris voert gedurende het jaar interne audits uit. Hierbij bespreekt zij met de
betrokken medewerker(s) een proces, dat in het kwaliteitshandboek beschreven is. Afwijkingen die
ze daarbij constateren, worden besproken en zo nodig worden verbetermaatregelen genomen. Ook
medewerkers kunnen aan de hand van zaken waar ze gedurende de dagelijkse gang van zaken
mee te maken krijgen een verbetervoorstel indienen. De verbetermaatregelen die op basis hiervan
worden genomen, worden afhankelijk van de maatregel van verloop van tijd getoetst. Heeft de
gekozen maatregel het gewenst resultaat gehad.
6

Uit: Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang door M.Riksen-Walraven.
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5.4 Deskundigheidsbevordering
De directeur draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van alle medewerkers. Dit vindt plaats
tijdens de teamoverleggen en interne studiedagen. Daarnaast kunnen medewerkers zich inschrijven
voor relevante scholingen en/of symposia.
Elk jaar wordt er een opleidingsplan opgesteld voor alle werknemers. Alle pedagogisch
medewerksters en verpleegkundigen volgen jaarlijks een kinder-EHBO-scholing en enkelen volgen
elke twee jaar een EHBO-reanimatie/BHV-cursus.
5.5 Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach
KombinoCare werkt met een kwaliteitsmedewerker/ gedragstherapeut sinds 2016. September 2018
gaat het HBO scholingstraject voor deze medewerker van start conform de nieuwe regelgeving IKK
2019/2021 tot Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach.
 .6 Muziek en Dans
5
Muziek maken is niet alleen leuk, het stimuleert de muzikaliteit van je kind en heeft ook een positief
effect op zijn intelligentie en sociale vaardigheden. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke
onderzoeken. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt (IQ) van kinderen verhoogd
en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Daarnaast stimuleert
zijn motoriek en er wordt een beroep gedaan op het gehoor. Zijn gehoor controleert eigenlijk wat hij
doet. Een samenspel van zintuigen. KombinoCare biedt Muziek dan ook aan met een Muziek
Therapeut. Een goed geschoolde Muziek Therapeut draagt zorg voor de beste ontwikkeling voor uw
kindje.
5.7 Opleidingsplan
Wij streven er naar om de kwaliteit van de opvang en de kennis van onze pedagogisch
medewerkers te onderhouden. Dit doen wij door onze pedagogisch medewerkers
cursussen/opleidingen aan te bieden en periodiek met elkaar te evalueren. Het opleidingsplan is op
verzoek beschikbaar.
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H6 De organisatie

6.1 Het ontstaan van KombinoCare Kinderopvang
In 2011 werd Kombino Kinderopvang opgericht door Anneke Bustraan-Willemsen, ervaren
kinderverpleegkundige met SPH opleiding. Met KombinoCare Kinderopvang werd door haar een
unieke vorm van kinderopvang gecreëerd waar ouders van met name hun unieke & speciale kind
met een gerust hart achter kunnen laten. De dagelijkse zorg en aanwezigheid van pedagogisch
medewerksters samen met verpleegkundige, maakt het voor ouders mogelijk om te blijven werken
ondanks de extra zorgen en begeleiding van hun kind die veel vragen van de draagkracht van
ouders. KombinoCare Kinderopvang probeert ouders daarin te ondersteunen en de draaglast een
klein beetje te verlichten.
6.2 Het KombinoCare Kinderopvang van nu
KombinoCare is een veelzijdig en specialistisch kinderdagverblijf in Hoogerheide (Noord-Brabant).
Veelzijdig: want we vangen naast 'reguliere' kinderen van 0-4 jaar (met een eventuele uitlooptijd van
1 jaar), ook kindjes op die verpleegkundige zorg of ondersteuning krijgen. Al onze kinderen krijgen
de aandacht die ze nodig hebben.Het verpleegkundig kinderdagverblijf is er ook voor kinderen van
nul tot vier jaar (met een uitlooptijd van eventueel 1 jaar). Zij hebben bijvoorbeeld een lichamelijke
ziekte, zoals epilepsie of ernstige luchtwegklachten. Misschien hebben ze sondevoeding nodig of
lijden ze aan diabetes. Wij zorgen dat uw kind deskundige begeleiding krijgt van zowel
gediplomeerde verpleegkundigen als pedagogisch medewerkers. Op verzoek is er ook een
gedragstherapeut aanwezig die het groepsproces bestudeerd en ondersteund.

Hoofdstuk 7

Privacy

Voor het KombinoCare Privacy-beleid verwijzen wij u naar onze site http://www.kombinocare.nlConform de AVG wetgeving 2018. http://www.kombinocare.nl/privacy-beleid
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