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Inleiding 

 

Het hoofddoel van Kinderparadijs Jansen en Jansen is het bieden van kwalitatief 

hoge en goede kinderopvang. Om dit te kunnen realiseren vinden wij veel 

verschillende zaken belangrijk. Kwaliteit bieden heeft als basis een duidelijk en 

volledig pedagogisch beleidsplan. 

In ons pedagogisch beleid staan een aantal beleidsgebieden beschreven, deze zijn 

terug te vinden in de inhoudsopgave. De beleidsgebieden zijn apart beschreven, 

sommige hebben met opvoeden te maken, andere zaken hebben een 

organisatorisch aspect. 

Het pedagogisch beleid komt tot stand doordat directie, leidinggevenden en 

pedagogisch medewerksters met elkaar in gesprek gaan en blijven over de kwaliteit 

van opvang, maar ook op welke manier wij deze op zo’n optimaal mogelijke manier 

kunnen behouden en/ of verbeteren. Om dit te bereiken kijken wij kritisch naar ons 

handelen en het effect daarvan op kinderen en ouders.  

 

Op ons kinderdagverblijf is onze voertaal Nederlands. 

Wij hechten veel waarde aan het voldoen aan gestelde regelgeving en 

kwaliteitseisen voor de kinderopvang zoals deze zijn opgenomen in de Wet 

Kinderopvang. Zo zijn onze medewerkers gekwalificeerd om  in de kinderopvang te 

werken en in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Onze locaties  zijn 

voorzien van veiligheidsglas, radiatoren zijn voorzien van radiatorschermen, en we 

gebruiken ergonomisch verantwoord meubilair.  

 

Ons beleid staat duidelijk beschreven alsmede de protocollen, deze liggen ter 

inzage op ons kinderdagverblijf. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de 

leidinggevende van de locatie waar uw kind geplaatst is.  
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Over kinderparadijs Jansen en Jansen 

Kinderparadijs Jansen en Jansen kent drie locaties kinderdagverblijf.  

In november 2001 werd de eerste vestiging geopend aan de Reaumurlaan in 

Utrecht. Op deze locatie hebben wij dreumes-/ peutergroep Krookodil met kinderen 

in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. De groep heeft, afhankelijk van de leeftijd van de 

kinderen maximaal 14 kinderen per dag en er zijn elke dag twee pedagogisch 

medewerksters werkzaam. Op de 2e etage zit een kleinere baby-/ dreumesgroep, 

Liefebees, met maximaal 7 kindjes per dag en twee pedagogisch medewerksters. 

Voor deze locatie hebben wij een vergunning voor maximaal 20 kinderen, zodoende 

is dit tevens bepalend voor de kindaantallen per groep.  

In september 2004 zijn we de tweede locatie gestart aan de Julianaparklaan, in een 

voormalige dokterspraktijk. Deze locatie heeft vier horizontale groepen. Op de 

begane grond bevinden zich twee baby-/dreumesgroepen Seebra en Sjiraf, met 

maximaal 9 kindjes in de leeftijd van 0 tot 2 jaar . Op de eerste en tweede etage 

bevinden zich dreumes-/ peutergroepen, Ooliefant en Paapegaaj, met per dag 

maximaal 14 kindjes in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar per dag. Op alle groepen werken 

per dag 2 pedagogisch medewerksters. 

 

In februari 2008 zijn wij in Leidsche Rijn onze (tijdelijke) locatie aan de Kruidenlaan 

gestart. Op deze locatie hadden we twee soorten groepen; van 0 tot 1,5 jaar en van 

1,5 jaar tot 4 jaar.  

In augustus 2009 zijn wij met kinderen en medewerksters verhuisd naar onze 

nieuwbouwlocatie aan de Pauwoogvlinder. Deze locatie heeft twee babygroepen, 

de Sgaapjes en de Oojefaartjes, met per dag 8 baby’s. En ook twee 

dreumesgroepen, de Beitjes en de Seehontjes, met per dag 10 dreumesen. Twee 

peutergroepen, Neilpaartjes en Eeseltjes, met maximaal 14 peuters per dag en 3+ 

groep de Pingwings met 16 peuters. Op elke groep van deze locatie werken twee 

vaste pedagogisch medewerksters per dag.  

 

Onze buitenschoolse opvang Jansens Sidonia is deels meeverhuisd naar deze 

locatie. Op deze BSO worden 30 kinderen opgevangen van Montessori Arcade en 

obs ’t Zand. Per 1 maart 2014 hebben wij een nieuwe BSO locatie geopend.  Deze 

BSO is gevestigd bij sportpark de Paperclip asv UVV. Hier vangen wij kinderen op van 

de volgende scholen: Montessori De Arcade, OBS ’t Zand, De Oase, De Drie 

Koningen school, Jazzsingel, Ridderhof, Waterrijk, Hof ter Weide.  

In juni 2009 heeft kinderparadijs Jansen & Jansen een nieuwe huisstijl gekregen, alle 

locaties hebben sindsdien dan ook een eigen naam: 

  

De locatie aan de Réaumurlaan heet Jansens Huis,  

de locatie aan de Julianaparklaan heet Jansens Park, 

de locatie aan de Pauwoogvlinder heet Jansens Vlinder, 

de BSO locaties in Leidsche Rijn heten Jansens Sidonia, 

de BSO locatie in Zuilen heet Jansens Apenkooi. 
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Pedagogisch beleid: 

 

Het pedagogisch beleid omvat zo nauwkeurig mogelijk hoe wij werken, kinderen 

benaderen en tegen bepaalde zaken aan kijken. 

Wij vinden het van belang dat het beleid door medewerksters van Kinderparadijs 

Jansen en Jansen gemakkelijk in de praktijk toegepast kan worden maar ook voor 

ouders concreet beschrijft hoe wij met hun kind(eren) omgaan. 

Wij vangen de kinderen in horizontale groepen op, dat betekent dat kinderen van 

rond dezelfde leeftijd in dezelfde groep worden opgevangen.  

Wij beschrijven onze begeleiding en werkwijzen aan de hand van de ontwikkeling 

van een baby en gaan daarbij uit van een leeftijdsfase van 6 weken tot 1,5 jaar, en 

de ontwikkeling van een dreumes en peuter, in de leeftijdsfase 1,5 tot 4 jaar.  

 

Pedagogisch hoofddoel: 

Wij streven er op ons kinderdagverblijf naar de ontwikkeling van het kind optimaal te 

stimuleren en de kinderen te begeleiden naar een zo groot mogelijke mate van 

zelfstandigheid. 

Wij creëren een klimaat van veiligheid en van vertrouwen waarin ieder kind op zijn 

eigen manier en in zijn eigen tempo zijn persoonlijkheid en daarbij zijn eigen 

kwaliteiten ontwikkeld. 

Dit geldt voor ieder kind. 

 

Pedagogisch handelen met betrekking tot; 

* omgaan met de eigen inbreng van een kind 

Wij vinden het erg belangrijk om emoties van een kind serieus te nemen. 

Door actief te luisteren naar een kind en proberen te achterhalen waar het 

vertoonde gedrag vandaan komt leer je een kind kennen en kun je hier op inspelen.  

Wij vinden dat elk kind serieus genomen moet worden en willen zo goed mogelijke 

begeleiding bieden in de hindernissen die zij tijdens hun ontwikkeling tegenkomen. 

Onze manier van werken sluit erg aan op de opvoedstijl Thomas Gordon. Jaarlijks 

tijdens onze studiedagen behandelen wij onderdelen van de theorie van de 

Gordon-Methode. Inmiddels hebben wij onze eigen weg gevonden in onze manier 

van communiceren met kinderen. Wij streven ernaar om communicatie naar 

kinderen, ouders en elkaar volgens deze methode te laten verlopen. 

 

* lichamelijke en cognitieve ontwikkeling 

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, andere leeftijdsgenootjes zijn geen 

maatstaaf. Een kind ontwikkelt zich het best op een manier die leuk en uitdagend is 

en wanneer het er zelf behoefte aan heeft. 

Wij proberen de kinderen te stimuleren in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit 

doen wij door de kinderen grotendeels zelf te laten bepalen waar zij op dat moment 

zin in hebben als het gaat om activiteiten zoals knutselen of buiten spelen.  

Bij iedere leeftijd hoort een andere manier van stimuleren. Wat oudere baby’s 

stimuleren wij door ze zelf hun fles te laten drinken of zelf stukjes brood van een 

bordje te laten pakken. Maar ook jonge baby’s kan je stimuleren, wij doen dat door 

tegen ze te praten, te knuffelen en een veilige omgeving te creëren. Op die manier 

groeit hun zelfvertrouwen en kunnen zij, als ze wat ouder zijn, hun zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid ontwikkelen.  
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De dreumesen en peuters worden gestimuleerd doordat wij hen laten “helpen” met 

dagelijks terugkomende handelingen, zoals bijvoorbeeld tafel dekken en speelgoed 

opruimen. 

Als een kindje ergens geen zin in heeft, of zoals volwassenen dat zelf ook wel eens 

hebben, zijn dag niet heeft zullen wij het kind niet dwingen deel te nemen aan een 

activiteit. 

 

Op ons kinderdagverblijf kijken wij zorgvuldig naar ieder kind: hoe beleeft het een 

situatie, welk gevoel komt daarbij kijken, wat begrijpt het wel of niet. 

Wij benoemen naar alle kinderen wat we (gaan) doen en daarmee kun je kinderen 

veel leren. 

 

Baby’s kunnen vanaf 6 weken bij ons geplaatst worden. De baby moet zich dan nog 

bewust worden van zichzelf. Ze moeten nog leren ervaren dat wanneer ze iets doen, 

er op gereageerd wordt door de omgeving, bijvoorbeeld: de baby huilt en er komt 

iemand om hem op te pakken. Een baby bouwt zelfvertrouwen op doordat dingen 

voorspelbaar worden gemaakt voor het kind. Daarom nemen wij in de verzorging 

van baby’s zoveel mogelijk het ritme van thuis over. 

Een baby ontwikkelt het vermogen om zichzelf in de ander te verplaatsen pas veel 

later. Baby’s worden zoveel mogelijk verzorgd en gevoed door dezelfde 

pedagogisch medewerkster. Spelletjes die de baby leuk vindt herhalen we steeds 

weer opnieuw. 

 

Activiteiten voor de oudere kinderen worden uitgezocht op de individuele 

behoeften en mogelijkheden van het kind. 

Per kind bekijken we de mogelijkheden: wat kan het kind al zelf met b.v. aankleden, 

eten, spelen etc. Het kind gaat zich realiseren wat het al wel of niet zelf kan, zo 

ontwikkelt hij een stukje van zijn zelfbewustzijn. 

Wij houden er rekening mee dat een kind zich pas kan ontwikkelen wanneer het zich 

veilig voelt, daarom zullen wij de kinderen een veilige omgeving bieden. 

Hier houden we bij nieuwe kinderen extra rekening mee. De pedagogisch 

medewerksters van de groep zullen voor elk kind apart een wenschema opstellen, in 

overleg met de ouders. 

 

We benaderen de kinderen individueel. We nemen de tijd voor ze zodat kinderen 

ervaren dat zij belangrijk zijn;  er wordt op ze gereageerd door de pedagogisch 

medewerksters. De kinderen worden ook gezamenlijk als groep benaderd, 

bijvoorbeeld wanneer we gaan eten of drinken en aan tafel zitten met de groep. 

Zo geven we het dagritme meer structuur. 

 

We houden het welzijn en de ontwikkeling van het kind scherp in de gaten en 

communiceren hierover naar ouders middels ons Kinderdagverblijfboek, de 

mondelinge overdracht bij brengen en halen en de jaarlijkse 10-minutengesprekken. 

Mochten wij vermoeden dat een kind achterloopt in ontwikkeling of ervaren dat een 

kind het minder prettig vindt op het kinderdagverblijf, zullen wij dit met ouders 

bespreken en hier een aparte afspraak voor maken zodat hier voldoende ruimte 

voor is. Ons Kinderdagverblijfboek wordt dagelijks geschreven door onze 

pedagogisch medewerksters. Op deze manier krijgen ouders een beeld van wat hun 

kind heeft gedaan op het kinderdagverblijf en wat het leuk vindt. Ook is het een 

mooie herinnering voor later. Mede om die reden zullen wij in het 

Kinderdagverblijfboek altijd een positief verhaaltje schrijven. Eventuele 
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bijzonderheden horen ouders dan uiteraard tijdens de mondelinge overdracht. 

 

* sociale ontwikkeling 

Op ons kinderdagverblijf zijn we ons bewust van bestaande vooroordelen in het 

leven. Wij proberen kinderen zo op te laten groeien dat iedereen met zijn eigen 

persoonlijkheid gelijk is, ongeacht geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, 

handicap etc.  

Kinderen zijn van zichzelf puur en eerlijk, ze zullen bepaalde zaken eerder zeggen 

dan een volwassene. Doordat wij hier open met de kinderen over praten en 

bepaalde zaken uitleggen brengt dit een hoop duidelijkheid voor het kind met zich 

mee. Wij hopen op die manier dat wij vooroordelen kunnen voorkomen en dat 

kinderen leren respect te hebben voor een ander, zichzelf en de omgeving. 

Wij respecteren ieders mening maar wij tolereren geen vooroordelen op ons 

kinderdagverblijf. 

 

Op ons kinderdagverblijf leggen wij geen typische man/vrouw rollen op. Speelgoed 

is er voor ieder kind. Dus een jongen mag ook in de poppenhoek en in het keukentje 

spelen en de meisjes zullen op ons kinderdagverblijf ook met auto’s spelen. 

Zowel jongens als meisjes mogen de pedagogisch medewerksters helpen met 

huishoudelijke taken, kinderen vinden dit juist erg leuk. 

 

Wij hebben oog voor de relatie tussen broertjes en zusjes. We proberen broertjes en 

zusjes altijd op dezelfde locatie te plaatsen, alleen in overleg en met toestemming 

van de ouders wordt besloten broertjes en zusjes op verschillende locaties te 

plaatsen. Tevens bieden wij kinderen de mogelijkheid op een rustig moment de 

groep van zijn broertje/ zusje te bezoeken en het broertje/ zusje een knuffel te 

geven. 

 

* basis van veiligheid en vertrouwen 

Een kind ontleent zijn gevoel van veiligheid en vertrouwen aan hoe volwassenen het 

benaderen. Een vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden speelt een erg 

belangrijke rol hierin. Dit doen wij door de kinderen regelmaat en structuur te bieden. 

We maken ons gedrag voorspelbaar omdat we het belangrijk vinden dat kinderen 

weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om consequent te 

zijn naar de kinderen zodat ze leren dat bepaald gedrag dezelfde consequenties 

heeft. 

Een manier om het kind vertrouwen in zichzelf te laten krijgen is het te laten ervaren 

wat het zelf kan, en wat het met (afbouwende) steun van de volwassene kan. 

Het kind zal leren dat de volwassene het kind nooit iets zal laten doen dat nare 

gevolgen heeft. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je beloftes aan kinderen 

nakomt. Kinderen vertrouwen erop dat het ook gebeurt. Wanneer je regelmatig je 

belofte niet nakomt onthouden de kinderen dat en zullen ze je niet vertrouwen, dit 

geldt voor belonen, maar ook voor “straffen”. Consequent blijven speelt een 

belangrijke rol hierin. Wij vinden een goede vertrouwensrelatie opbouwen met de 

kinderen en onderhouden erg belangrijk. 

 

Wij streven ernaar dezelfde pedagogisch medewerksters op dezelfde dag met 

dezelfde kinderen te laten werken. Dat geeft de kinderen een prettig en veilig 

gevoel. Het is heel belangrijk dat een kind weet dat hij te allen tijde op je kan 

rekenen.  Zonder vertrouwen in de pedagogisch medewerksters zou een kind het 

niet voor de volle honderd procent naar zijn zin hebben. 
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* onze eigen inbreng in de opvoeding 

In de opvoeding van kinderen is het belangrijk om op één lijn te zitten, op ons 

kinderdagverblijf streven wij dit ook na. 

 

Wij gaan actief om met de kinderen, wij maken net iets meer van hun spel waar ze 

op dat moment mee bezig zijn. 

Wij proberen perspectieven te bieden of het spel iets meer uit te breiden. 

 

Voorbeelden van spel bij een baby: 

- Alles benoemen wat je ziet. 

- Voorwerpen boven het hoofdje van de baby te hangen. 

- Bewegende voorwerpen aanbieden 

- Muziek, zoals liedjes zingen met een zachte stem. 

- Spelen met een rammelaar, zo stimuleer je bewegingen. 

- Herhalend spel met geluiden en beelden is leuk en leerzaam. 

- Kinderen imiteren geluiden en handelingen. 

 

Bij de oudere kinderen brengen wij veel variatie aan in het spel om zo de 

verschillende aspecten van de ontwikkeling en nieuwsgierigheid te stimuleren. 

Wij gebruiken taal om onze handelingen en die van het kind te stimuleren. 

Fantasiespel stimuleren wij doordat de pedagogisch medewerksters een kleine rol 

hierin nemen. 

 

Bij alle activiteiten (b.v. verven, tekenen, puzzelen, buiten spelen etc.) geldt dat 

kinderen zich vaak maar kort kunnen concentreren. Wij vinden het  sociale aspect 

om de activiteit heen dan ook belangrijker dan de activiteit zelf. 

 

Op ons kinderdagverblijf vinden wij het belangrijk om goed te luisteren naar de 

kinderen, niet alleen naar de woorden maar ook naar de lichaamstaal. 

Sommige kinderen kunnen niet goed verwoorden wat ze willen zeggen, daarom is 

het belangrijk ook te kijken naar lichaamstaal. 

Het is aan ons om goed te observeren wat een kind zeggen wil, dit te verwoorden 

en kijken naar de reactie van het kind of wij het goed begrepen hebben. 

 

Wij laten kinderen zoveel mogelijk zelfstandig ondernemen en de pedagogisch 

medewerksters ondersteunen alleen daar waar nodig is. 

Door het aanbrengen van structuur in activiteiten zullen kinderen zich langer kunnen 

concentreren en zo leren dat concentratie loont. Wij helpen de kinderen hun wereld 

overzichtelijk te maken. 

 

Wij houden het spel van de kinderen in de gaten. We kijken of aan de behoefte van 

elk kind voldaan wordt en iedereen het naar zijn of haar zin heeft op het 

kinderdagverblijf. Naast “vrij spelen” bieden wij ook verschillende activiteiten aan 

waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.  
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Opvang in groepen 

 

Op onze kinderdagverblijven worden kinderen opgevangen in groepsverband. Elk 

kind heeft zijn of haar vaste stamgroep en hier werken vaste pedagogisch 

medewerk(st)ers. Op deze manier wordt de structuur en veiligheid voor kinderen 

gewaarborgd. Ook kan op deze manier een professionele vertrouwensband worden 

opgebouwd tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerk(st)ers. Op ons 

kinderdagverblijf werken wij in de basis zo dat er op elke groep van een locatie een 

medewerk(st)er start om 7.15 uur, het tijdstip waarop wij opengaan. En ook is er op 

elke groep een medewerk(st)er die sluit en dan werkt tot 18.15 uur, het tijdstip 

waarop wij sluiten. Zo kunnen kinderen en ouders starten en sluiten op hun eigen 

groep en spreken zij tijdens het overdrachtsmoment hun eigen pedagogisch 

medewerk(st)er.  

In de WBK (Wet Basisvoorziening Kinderopvang) staat vermeld dat een kind in de 

dagopvang in één vaste groep geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze 

groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te 

wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) 

opvang voor een bepaalde periode in een tweede stamgroep dan de eigenlijke en 

eerste stamgroep van het kind plaatsvinden. 

In de basis maken wij geen gebruik van deze mogelijkheid maar in bepaalde  

situaties komt het voor dat meerdere kinderen voor één of meerdere dagen worden 

afgemeld voor de opvang, zoals bijvoorbeeld in de zomervakantie en rondom kerst. 

Maar ook kan het voorkomen dat er tijdelijk structureel minder kinderen worden 

opgevangen op een of meerdere groepen van een locatie, dat gebeurt wanneer 

het aanbod groter is dan de vraag naar kinderopvang. In die betreffende situaties 

kunnen wij gebruik maken van de mogelijkheid dat kinderen voor een vastgestelde 

periode opgevangen mogen worden in maximaal twee stamgroepen. Dat wil 

zeggen dat het voor kan komen dat groepen (voor een gedeelte van de dag) 

samengevoegd worden. Uiteraard is dat enkel mogelijk wanneer de beroepskracht-

kindratio (http://1ratio.nl/) dit toestaat en er van beide groepen één vaste 

pedagogisch medewerk(st)er werkzaam is. Onder het kopje ‘Over Kinderparadijs 

Jansen en Jansen’ op pagina 5 van dit beleid kunt u lezen hoeveel kinderen er 

maximaal per groep worden opgevangen. 

Het samenvoegen zien wij als een noodoplossing en wordt onder andere ingezet 

om de personele kosten in de hand te houden. Er wordt zo namelijk niet onnodig 

personeel ingezet. Daarnaast blijft de kwaliteit van de opvang behouden omdat er 

wel samengewerkt door pedagogisch medewerk(st)ers, echter dan van 

verschillende groepen. Zo is overleg en samenwerking mogelijk, maar wordt ook 

voldaan aan het vierogenprincipe. Onze kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag 

geopend, onze medewerk(st)ers zijn hiervan 9 uur per dag werkzaam. Door 

verschillende diensten te hanteren zijn er van 7.15 uur tot 18.15 uur van alle groepen 

telkens voldoende medewerk(st)ers aanwezig om  de aanwezige kinderen op te 

vangen. Vanuit de basis werken wij met horizontale groepen, dat wil zeggen dat 

kinderen van dezelfde leeftijd in een groep worden opgevangen. Ook tijdens het 

samenvoegen houden wij deze basis graag tot stand en zullen daarom enkel 

samenvoegen met een leeftijdsgelijke groep. Op Jansens Park en Jansens Vlinder 

(m.u.v. de 3+ groep) is dit mogelijk, er zijn op deze locaties van elke leeftijdsgroep 

twee groepen. Op Jansens Huis zijn slechts twee groepen, wanneer die 

samengevoegd (moeten) worden wordt er verticaal gewerkt, dat betekent dat de 

kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in één groep worden opgevangen.  

http://1ratio.nl/
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Tijdens het samenvoegen wordt dezelfde opvang die u als ouder gewend bent 

geboden, de pedagogisch medewerk(st)ers zijn in staat een veilig klimaat te bieden 

aan de kinderen wanneer zij in een andere groepsruimte verblijven dan zij gewend 

zijn. Wij realiseren ons dat het voor kinderen (even) wennen is als zij op een andere 

groep gaan spelen, hier wordt aandacht aan besteed. Ook voor ouders is het even 

anders, het kan voorkomen dat de overdracht gedaan moet worden met een 

medewerk(st)er van een andere groep. Deze kent u vaak al wel omdat dit een 

medewerk(st)er is van de naastgelegen groep. We vinden het fijn als ouders 

aangeven hoe zij en hun kind(eren) onze opvang ervaren, we staan open voor 

feedback of het maken van een afspraak voor een gesprek. Wij streven er naar de 

kwaliteit van de opvang tijdens het samenvoegen te behouden.  

Wanneer groepen samengevoegd worden door een calamiteit, bijvoorbeeld een 

zieke medewerk(st)er, wordt u hiervan op de dag zelf tijdens het brengen van uw 

kind(eren) op de hoogte gebracht door de pedagogisch medewerk(st)ers. Wanneer 

de samenvoeging een structurelere aard heeft, bijvoorbeeld voor een aantal 

weken, krijgt u hiervan bericht per mail.  

Het samenvoegen van groepen ziet er op elke locatie anders uit. Om u als ouder(s) 

zo volledig mogelijk te informeren omschrijven we hieronder de mogelijke werkwijzen 

van samenvoegen per locatie. 

Jansens Huis 

In de basis werken op elke groep per dag twee pedagogisch medewerk(st)ers. 

Op sommige dagen (in een bepaalde periode) zijn er structureel minder kindjes. 

Wanneer er op Liefebees minder kindjes zijn kan er door een medewerk(st)er alleen 

gewerkt worden. In dat geval wordt er opgestart op de Krookodil. De kindjes van de 

Liefebees worden ontvangen op de Krookodil en ouders kunnen de overdracht 

doen met de aanwezige vaste medewerk(st)er van Jansens Huis. Om 8.45 uur gaan 

de kindjes van de Liefebees naar hun eigen groep met hun eigen pedagogisch 

medewerk(st)er en kunnen daar weer opgehaald worden aan het einde van de 

dag.  

Ook kan het voorkomen dat het op beide groepen een periode (op bepaalde 

dagen) rustiger is dan gebruikelijk en is het zelfs mogelijk Liefebees en Krookodil 

samen te voegen. Alle kinderen worden dan opgevangen op de Krookodil maar het 

eigen (groeps-)ritme wordt aangehouden en ook wordt er een hoek speciaal 

ingericht en afgebakend voor de baby’s. Van elke groep is er een vaste 

pedagogisch medewerk(st)er aanwezig.  

Wanneer qua beroepskracht-kindratio mogelijk, wordt er op beide groepen alleen 

gewerkt zodat er horizontaal gewerkt kan worden. Dit kan echter alleen wanneer de 

pedagogisch medewerk(st)er niet meer dan het maximaal aantal kinderen van een 

bepaalde leeftijd op zal vangen.  

Op welke dag(en) één van bovenstaande werkwijzen wordt gehanteerd kan 

wisselen, ouders worden hier in voorkomende situaties over geïnformeerd door 

pedagogisch medewerk(st)ers of per mail. Omdat regelgeving stelt dat ouders 
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schriftelijk toestemming voor de verschillende werkwijzen geven, vragen wij hen een 

formulier te ondertekenen waarmee zij aangeven kennis te hebben genomen van 

onze werkwijzen.  

 

Jansens Park 

In de basis werken op elke groep per dag twee pedagogisch medewerk(st)ers.  

Op sommige dagen (in een bepaalde periode) zijn er structureel minder kindjes. 

Wanneer er op Seebra of Sjiraf minder kindjes aanwezig zijn kan er op de 

betreffende groep door een medewerk(st)er alleen gewerkt worden. In dat geval 

wordt er opgestart op de Sjiraf. De kindjes van de Seebra worden ontvangen op de 

Sjiraf en ouders kunnen de overdracht doen met de aanwezige vaste 

medewerk(st)er van Seebra of Sjiraf. Om 8.45 uur gaan de kindjes van de Seebra 

naar hun eigen groep met hun eigen pedagogisch medewerk(st)er en kunnen daar 

weer opgehaald worden aan het einde van de dag.  

Ook kan het voorkomen dat het op beide groepen een periode (op bepaalde 

dagen) rustiger is dan gebruikelijk en is het zelfs mogelijk Seebra en Sjiraf samen te 

voegen. Alle kinderen worden dan opgevangen op de Sjiraf waar het eigen 

(groeps-)ritme wordt aangehouden. Van elke groep is er een vaste pedagogisch 

medewerk(st)er aanwezig.  

Wanneer er op Ooliefant of Paapegaaj minder kindjes aanwezig zijn kan er door een 

medewerk(st)er alleen gewerkt worden. In dat geval wordt er opgestart op de 

Ooliefant. De kindjes van de Paapegaaj worden ontvangen op de Ooliefant en 

ouders kunnen de overdracht doen met de aanwezige vaste medewerk(st)er van 

Ooliefant of Paapegaaj. Om 8.45 uur gaan de kindjes van de Paapegaaj naar hun 

eigen groep met hun eigen pedagogisch medewerk(st)er en kunnen daar weer 

opgehaald worden aan het einde van de dag.  

Ook kan het voorkomen dat het op beide groepen een periode (op bepaalde 

dagen) rustiger is dan gebruikelijk en is het zelfs mogelijk Ooliefant en Paapegaaj 

samen te voegen. Alle kinderen worden dan opgevangen op de Ooliefant waar het 

eigen (groeps-)ritme wordt aangehouden. Van elke groep is er een vaste 

pedagogisch medewerk(st)er aanwezig.  

Op welke dag(en) één van bovenstaande werkwijzen wordt gehanteerd kan 

wisselen, ouders worden hier in voorkomende situaties over geïnformeerd door 

pedagogisch medewerk(st)ers of per mail. Omdat regelgeving stelt dat ouders 

schriftelijk toestemming voor de verschillende werkwijzen geven, vragen wij hen een 

formulier te ondertekenen waarmee zij aangeven kennis te hebben genomen van 

onze werkwijzen.  

 

Jansens Vlinder 

In de basis werken op elke groep per dag twee pedagogisch medewerk(st)ers.  

Op sommige dagen (in een bepaalde periode) zijn er structureel minder kindjes 

kiezen we er voor om groepen samen te voegen.  

Op Jansens Vlinder hebben wij 2 baby groepen Oojefaartjes en Sgaapjes, 2 dreumes 

groepen Beitjes en Seehontjes , 2 Peutergroepen Neilpaartjes en Eeseltjes, deze 

groepen grenzen op de beneden verdieping aan elkaar en hanteren dezelfde 
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leeftijdsgrens. Vandaar dat wij ervoor kiezen om bij het samenvoegen deze groepen 

aan elkaar te koppelen. Wanneer er  bijvoorbeeld op Sgaapjes en Oojefaartjes 

(hetzelfde geldt ook voor bovenstaande gekoppelde groepen)  minder kindjes 

aanwezig zijn kan er op de betreffende groep door een medewerk(st)er alleen 

gewerkt worden. In dat geval draait diegene die alleen op  de groep staat een 

tussen dienst van 8.00 tot 17.30 uur. Hier wordt voor gekozen zodat de kinderen zo 

kort mogelijk op een andere groep worden opgevangen.  De kinderen zullen dan 

de eerste en laatste 3 kwartier opgevangen worden op bijvoorbeeld de Oojefaartjes 

of Sgaapjes groep, dit is afhankelijk van op welke groep er alleen gedraaid kan 

worden. De kindjes  worden dan ontvangen  op de naastgelegen groep  en ouders 

kunnen een overdracht doen met de aanwezige vaste medewerk(st) er van 

bijvoorbeeld de Oojefaartjes of Sgaapjes. Om 8.00 uur gaan de kindjes die tijdelijk 

opgevangen worden op een andere groep naar hun eigen groep met hun eigen 

pedagogisch medewerk(st)er en  zullen daar tot ongeveer 17.30 blijven om dan 

weer de laatste 3 kwartier gebracht te worden naar de naastgelegen groep. De 

eigen vaste pedagogisch medewerk(st)er zal een overdracht doen aan haar 

collega zodat deze een overdracht naar de ouders kan doen hoe de dag is 

verlopen.  

Ook kan het voorkomen dat het op beide groepen een periode (op bepaalde 

dagen) rustiger is dan gebruikelijk en is het zelfs mogelijk om bijvoorbeeld de 

Oojefaartjes en Sgaapjes (hetzelfde geldt ook voor bovenstaande gekoppelde 

groepen)  samen te voegen. Alle kinderen worden dan opgevangen op één groep 

waar voor ieder kindje het eigen (groeps-)ritme wordt aangehouden. Welke groep 

er gebruikt zal worden is afhankelijk van de groep. De  pedagogisch medewerkster 

zullen dit bepalen aan de hand van het groepswelbevinden. Van elke groep is er 

een vaste pedagogisch medewerk(st)er aanwezig.  

Op de Pingwins moeten veel kindjes per dag afvallen voor er door een 

medewerk(st)er alleen gewerkt kan worden. De kans dat dit gebeurt is erg klein 

maar het zou wel kunnen. In dat geval gaat onze voorkeur uit dat de 

leidinggevende de groep start of sluit , de overige uren is een van de vaste 

medewerk(st)ers van de groep aanwezig.  Is dit niet mogelijk zullen de Pingwings 

samengevoegd kunnen worden met de Eeseltjes groep. 

Op welke dag(en) één van bovenstaande werkwijzen wordt gehanteerd kan 

wisselen, ouders worden hier in voorkomende situaties over geïnformeerd door 

pedagogisch medewerk(st)ers of per mail. Omdat regelgeving stelt dat ouders 

schriftelijk toestemming voor de verschillende werkwijzen geven, vragen wij hen een 

formulier te ondertekenen waarmee zij aangeven kennis te hebben genomen van 

onze werkwijze.   
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Visie op; 

 

- Mens zijn: 

Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een zelfstandige individu die voor 

zichzelf kan opkomen en die rekening met zijn medemens houdt. 

Ieder mens is gelijk, ondanks zijn geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, mening 

of beperking. Om die reden staan wij ervoor open om tevens kinderen met een  

(on-)aangeboren lichamelijke of verstandelijke beperking op te vangen. 

          

- Ontwikkeling: 

Elk kind mag zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelen tot een uniek 

individu. 

Op ons kinderdagverblijf creëren wij een klimaat van veiligheid en vertrouwen zodat 

wij het kind in het ontwikkelen van baby, dreumes, peuter tot kleuterfase kunnen 

begeleiden. 

 

- Opvoeden: 

Een kind wordt begeleid in het leven door volwassenen die hem stimuleren door 

middel van spel en fantasie om zijn eigen unieke individu verder te ontwikkelen en 

die hem waarden en normen meegeven zodat het kind respect voor zichzelf en zijn 

omgeving ontwikkelt. Belangrijk hierbij vinden wij  het geven van het goede 

voorbeeld. 

 

Randvoorwaarden pedagogisch beleid: 

Het pedagogisch beleid staat niet op zich zelf. 

Op andere beleidsgebieden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan 

om het pedagogisch beleid optimaal uit te kunnen dragen. 

 

Ouderbeleid: 

Wij nemen de tijd voor de ouders wanneer zij hun kindje komen brengen en halen, 

de zogenaamde “overdracht”. 

Hoe beter we weten wat een kind thuis heeft beleefd hoe beter we het kind kunnen 

begeleiden op het kinderdagverblijf. ’s Ochtends kunnen ouders altijd een kopje 

koffie, thee of iets anders nemen om rustig te kunnen overdragen. 

Wij vinden het ook belangrijk dat ouders in ons kinderdagverblijfboek schrijven wat 

het kindje thuis allemaal heeft beleefd. 

U kunt ook altijd in het kinderdagverblijfboek lezen wat uw kind heeft beleefd op het 

kinderdagverblijf. Daarnaast is er natuurlijk ook de mondelinge overdracht wanneer 

u uw kindje komt ophalen. 

 

De pedagogisch medewerksters van de groep waarop het kindje zit is eerste 

aanspreekpunt voor de ouders. Bij hen kan u terecht met vragen over opvoeding en 

begeleiding. 

 

Tijdens het kennismakingsgesprek (intake) bespreken we samen met de ouders de 

wenprocedure voor het kind. De ouder heeft een grote rol hierin. 

We vinden het belangrijk dat de ouder hierin meebeslist, want hoe rustiger de ouder 

is tijdens het wennen hoe eerder het kind gewend is. 

Op ons kinderdagverblijf hanteren wij een wenschema, de pedagogisch 



  15 

medewerksters van de groep van uw kind zullen u hier over informeren tijdens de 

intake. Wij proberen in het begin zoveel mogelijk de opvoeding van thuis aan te 

houden, sluit deze niet aan bij ons beleid dan bespreken wij dit met de ouders. 

Wij doen moeite om gezamenlijk tot een goede en pedagogisch verantwoorde 

begeleiding van het kind te komen zodat iedereen tevreden is. 

 

Wanneer ouders en/ of leiding ergens problemen ondervinden, op welk vlak dan 

ook, dan is er altijd een mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met elkaar. We 

zullen hier altijd tijd voor vrijmaken. 

 

Per jaar wordt er één ouderavond georganiseerd. Deze gebruiken we om over 

algemene pedagogische onderwerpen te praten, adviezen te geven en de mening 

van ouders te horen.  

Adviezen en ideeën van ouders voor een ouderavond en tijdens de ouderavond zijn 

zeer welkom en worden serieus genomen.   

 

Ouders worden geïnformeerd over activiteiten en ontwikkelingen op het 

kinderdagverblijf via de mail.  

 

Wij vragen onze ouders er zorg voor te dragen dat zij altijd telefonisch bereikbaar zijn 

wanneer hun kindje op het kinderdagverblijf is, in geval van calamiteiten is dit 

noodzakelijk! 

Graag zouden wij ook een noodnummer achter de hand hebben voor als u een 

moment wellicht niet of slecht te bereiken bent. Uiteraard zullen wij in eerste instantie 

altijd proberen om contact op te nemen met de ouders zelf. 

 



  16 

Informatie aan gescheiden ouders: 

 

In geval van echtscheiding behouden beide ouders het recht op informatie van het 

kinderdagverblijf met betrekking tot hun kind(eren).  

 

Van belang is dat de leidinggevende van het kinderdagverblijf schriftelijk op de 

hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden 

gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt, nieuwe adresgegevens en 

bereikbaarheid worden bekend gemaakt. De ouder die de daadwerkelijke 

zorgplicht heeft (verzorger) dient een eventuele rechterlijke uitspraak aan de 

leidinggevende van het kinderdagverblijf te overhandigen. 

Om e.e.a. werkbaar te maken voor onze pedagogische medewerk(st)ers hebben wij 

de volgende regels opgenomen: 

 Beide ouders komen bij voorkeur samen naar de intake,10 minuten 

gesprekken en ouderavonden. Wij geven deze gesprekken slechts eenmalig. 

 Als dat niet mogelijk is wordt dit zo snel mogelijk na de uitspraak van de 

scheiding schriftelijk op het kinderdagverblijf aangegeven. 

 Het kinderdagverblijf verwacht dat de ene ouder (verzorger), de andere 

ouder informeert omtrent de ontwikkeling van het kind. Het verslag van bv het 

10 minuten gesprek gaat met de ouder (verzorger) mee. De andere ouder 

kan een kopie op het kinderdagverblijf ophalen of op verzoek toegezonden 

krijgen. 

 Onder bepaalde (dringende) omstandigheden kunnen ouders individueel 

een afspraak maken met het kinderdagverblijf om te worden ingelicht. Dat 

kan mondeling, schriftelijk of telefonisch. 

 Het kinderdagverblijf geeft geen informatie die aan de andere ouder ook niet 

verstrekt zou worden, of informatie die het belang van het kind zou kunnen 

schaden (denk hierbij aan informatie over de thuissituatie bij de andere 

ouder). 

 De maandelijkse facturen worden door de verzorger voldaan. Eventuele 

deling van de kinderopvangkosten worden door ouders onderling geregeld. 

 Indien er sprake is van co-ouderschap dienen beide ouders de 

plaatsingsovereenkomst te tekenen en eventuele schriftelijke aanvragen voor 

het wijzigingen van opvangdagen te ondertekenen. 

 De verzorgende ouder zorgt  ervoor dat alle meldingen rondom ziekte,   

vakantie, aanvragen enz., op het kinderdagverblijf worden afgehandeld. 

 Het kinderdagverblijf respecteert de uitspraken m.b.t. alle rechten en plichten   

     die door de rechter zijn opgelegd. 
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Oudercommissie: 

Op ons Kinderdagverblijf is een leuke oudercommissie actief. Iedere locatie heeft 

een eigen oudercommissie. Deze behartigt de belangen van onze ouders en 

kinderen hebben adviesrecht over het pedagogisch beleid van Kinderparadijs 

Jansen & Jansen. De voorzitters van de afzonderlijke oudercommissies vormen 

gezamenlijk de centrale oudercommissie. Zij komen minimaal eenmaal per jaar bij 

elkaar. De houder en de oudercommissie maken in gezamenlijke afstemming jaarlijks 

een jaarplanning. 

Taken van de oudercommissie zijn: 

- jaarlijks wordt het pedagogisch beleid besproken met oudercommissie 

- inspectierapport van de GGD wordt besproken  

- Advies geven (op verzoek van de organisatie of op eigen initiatief) over 

allerlei zaken die betrekking hebben op de geboden kinderopvang.  

 

De notulen van de bijeenkomsten van onze oudercommissie zijn openbaar. Op 

aanvraag zijn deze te verkrijgen. 

 

De oudercommissie is bereikbaar op het volgende emailadres: 

ocjansenshuis@gmail.com  (Jansens Huis)) 

ocjansenspark@gmail.com (Jansens Park) 

ocvlinder@hotmail.nl(Jansens Vlinder) 

 

Personeelsbeleid: 

Op onze groepen staan per dag twee pedagogisch medewerksters, deze 

pedagogisch medewerksters werken zoveel mogelijk op vaste dagen. Al onze 

pedagogisch medewerksters zijn volledig gekwalificeerd en zijn in bezit van de juiste 

diploma’s om met kinderen te mogen werken. 

Daarnaast bezit iedereen op het kinderdagverblijf over een verklaring omtrent goed 

gedrag. 

Onze pedagogisch medewerksters worden begeleid en aangestuurd in hun 

functioneren door de leidinggevende van de betreffende locatie. Jaarlijks worden 

functioneringsgesprekken gevoerd om het functioneren van de pedagogisch 

medewerksters te blijven optimaliseren. Dit gebeurt door middel van 

competentiegericht profiel zodat medewerkers inzicht hebben in hun sterke punten 

en punten waarin zij zich verder in mogen ontwikkelen. 

Binnen Kinderparadijs Jansen en Jansen is voor alle medewerkers een gedragscode 

van kracht, daarnaast besteden wij ook regelmatig aandacht aan de Beroepscode 

Kinderopvang.  

Jaarlijks wordt ons personeel (bij)geschoold in kinder EHBO. Op elke locatie is tevens 

minimaal één persoon aanwezig in het bezit van een BHV (bedrijfshulpverlening) 

diploma. 

Op ons kinderdagverblijf volgen wij een actief beleid voor wat betreft 

deskundigheidsbevordering. Pedagogisch medewerksters kunnen eigen wensen 

aangeven, de directie stimuleert pedagogische scholing.  

Op ons kinderdagverblijf aan de Pauwoogvlinder beschikken wij over een 

groepshulp. Zij verricht ondersteunende werkzaamheden op ons kinderdagverblijf. 

In het kader van maatschappelijke betrokkenheid staan wij open voor vrijwilligers 

met een lichte verstandelijke beperking die de wens hebben om te ‘werken’ op een 

kinderdagverblijf. Deze vrijwilliger wordt zowel vanuit ons als vanuit de bemiddelende 

organisatie begeleid en is tevens in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. 

 

mailto:ocjansenshuis@gmail.com
mailto:ocjansenspark@gmail.com
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Pedagogisch medewerk(st)er in opleiding: 

De kinderopvang is de afgelopen jaren in ontwikkeling. De kwaliteitseisen worden 

aangescherpt maar ook de kwalificatie-eis(en) voor medewerkers veranderen. 

Naast de opleiding die specifiek gevolgd kan worden om te werken in de 

kinderopvang, zijn er ook andere opleidingen die voldoen aan de kwalificatie-eis, 

zowel op MBO- als op HBO-niveau.  

Na een aanpassing van de kwalificatie-eis kan het voorkomen dat een bepaalde  

opleiding, die eerder wel voldeed aan de eisen, niet meer voldoet maar wij wel een 

medewerker in dienst hebben die deze opleiding gevolgd heeft. In dat geval zullen 

wij in overleg met de medewerker de te volgen procedure bespreken. Met een 

passend scholingsplan kunnen wij de medewerker een traject bieden om uiteindelijk 

alsnog te kunnen voldoen aan de kwalificatie-eis. In de tussenliggende periode is de 

medewerker een ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’.  Deze medewerker 

mag dan wel ingezet blijven als beroepskracht maar functioneert onder supervisie 

van de praktijkbegeleider, in de meeste gevallen is dat de leidinggevende van de 

locatie.  

 

Stagiaires en invalkrachten: 

Onze drie kinderdagverblijven zijn ‘erkend leerbedrijf’, dat betekent dat wij 

stageplaatsen kunnen bieden aan mensen die een opleiding volgen om te kunnen 

werken in de kinderopvang. Op onze kinderdagverblijven hebben wij dan ook 

regelmatig stagiaires. Wij vinden het belangrijk om stagiaires in huis te hebben en 

hen ook te laten leren wat wij weten, zij zijn immers de pedagogisch medewerkers 

van de toekomst. Om hen zo goed mogelijk te begeleiden hebben wij een 

stagebeleidsplan, deze ligt (op afspraak) ter inzage op het kinderdagverblijf. Elke 

stagiaire heeft een vaste stagebegeleidster, dit is één van de gediplomeerde 

pedagogisch medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat de medewerker die de 

stagiaire begeleid voldoende werkervaring heeft en bekwaam is om de begeleiding 

te bieden die de stagiaire nodig heeft. Regelmatig voeren zij gesprekken met de 

stagiaires over hun functioneren en leerdoelen. 

 

Wanneer een stagiaire goed functioneert en volgens de CAO kinderopvang 

bekwaam is om te mogen werken kunnen wij een stagiaire inzetten als 

beroepskracht. Uiteraard alleen wanneer wij denken dat een stagiaire daar aan toe 

is zullen wij van deze mogelijkheid gebruik maken. Wij zijn van mening dat een 

stagiaire die de kinderen en haar collega’s kent beter functioneert dan een 

onbekende uitzendkracht. Zo wordt de veilige en vertrouwde omgeving voor de 

kinderen gewaarborgd. Stagiaires kunnen zowel inzetbaar zijn van een deeltijd (BBL) 

als voltijd (BOL)  opleiding voor kinderopvang. 

 

Op de deur van de groep hangt een mededeling wanneer en door wie er een 

pedagogisch medewerkster vervangen wordt door een andere beroepskracht.  
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Organisatiebeleid: 

Op ons kinderdagverblijf komen voornamelijk kinderen voor reguliere dagopvang en 

flexibele opvang binnen de reguliere openingstijden. Daarnaast hebben locatie 

Jansens Huis en Jansens Vlinder de mogelijkheid om opvang te bieden in de avond, 

nacht en weekenden. Deze locaties hebben een zogenaamde 24-uursvergunning.  

Brengen en halen kan op elk moment van de dag binnen onze openingstijden. We 

proberen echter wel de rust te waarborgen op de groep en vragen ouders om die 

reden hun kinderen zo min mogelijk tijdens groepsmomenten van ons 

kinderdagverblijf te brengen en bij voorkeur niet tussen 9.30 en 10.00 uur. Om 9.30 uur 

wordt door alle groepen aan tafel gegaan, het eerste groepsmoment, en wij vinden 

het belangrijk dat de pedagogisch medewerksters dan alle aandacht aan de 

kinderen kunnen geven.  

 

Wij bieden opvang aan gezonde kinderen maar staan daarnaast ook open voor het 

bieden van opvang aan kinderen met een (on-) aangeboren lichamelijke e/o 

verstandelijke  beperking, op deze manier proberen wij het integratieproces te 

stimuleren. 

 

Elke zes weken vindt er een voor elke groep een werkbespreking plaats, hierin 

worden een aantal groepsrelevante zaken besproken zoals de kinderen, 

samenwerking tussen pedagogisch medewerksters, contact met ouders en andere 

belangrijke opvoedkundige zaken die betrekking hebben op de groep.   

Eenmaal per 6 weken vindt er per team een teamvergadering plaats. Naast 

praktische zaken en situaties van dat moment worden tijdens deze vergaderingen 

de beleidsplannen en protocollen van de organisatie besproken met de 

pedagogisch medewerksters.  

 

Twee maal per jaar hebben de pedagogisch medewerksters van Kinderparadijs 

Jansen en Jansen een studiedag. Het kinderdagverblijf is op deze dagen gesloten. 

Dit wordt in het begin van elk kalenderjaar bekend gemaakt. Wij plannen deze 

studiedagen zoveel mogelijk op jaarlijks wisselende dagen zodat niet elk jaar 

dezelfde ouders hierdoor getroffen worden.  
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Klachtenregeling:  

 

 

Kinderparadijs Jansen en Jansen neemt alle signalen van klanten serieus. We vinden 

het belangrijk om bij ongenoegen of ontevredenheid van oudere en 

oudercommissies in goed overleg te komen tot een oplossing die voor beide partijen 

bevredigend is. Wij zullen ten allen tijde de weg van de dialoog zoeken om 

problemen tijdig op te lossen, genoegdoening te geven of de relatie te herstellen. 

 

De route is dan ook dat ouders of oudercommissies hun signaal of ontevredenheid 

eerst bespreken met de direct betrokkene(n); de pedagogisch medewerker en/of 

locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigend antwoord dan kan een gesprek 

op directieniveau plaatsvinden. 

 

Is het probleem dan onverhoopt nog niet afdoende opgelost, dan kan de ouder of 

oudercommissie een klacht indienen bij Kinderparadijs Jansen en Jansen (lees eerst 

de volledige Klachtenregeling voordat u een klacht indient). We zullen er alles aan 

doen om de klacht op te lossen en tot een bevredigend resultaat te komen. In ieder 

geval binnen zes weken, liefst eerder. 

 

Mocht de interne klachtbehandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, 

dan staat de weg vrij om, via het Klachtenloket Kinderopvang, de klacht te melden 

bij de externe Geschillencommissie. 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-

peuterspeelzalen/ 

 
Volledige Klachtenregeling: 

- www.kdvjansenenjansen.nl 

- Pag. 53 pedagogisch beleid 

     

 

Financieel beleid: 

 

Het budget is in beheer van de directie. Alle uitgaven, zowel kleine als grote, zijn 

begroot. Er is een vast budget voor bijvoorbeeld speelgoed, spelmateriaal, scholing 

en deskundigheidsbevordering etc. 

Voor uitstapjes kan er een extra ouderbijdrage gevraagd worden. 

  

 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/
http://www.kdvjansenenjansen.nl/
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Accommodatiebeleid: 

De inrichting van het kinderdagverblijf voldoet aan de ergonomische voorwaarden 

en regelgeving die de Arbodienst stelt. Alles is op de hoogte van de pedagogisch 

medewerksters afgesteld of in hoogte verstelbaar. 

De kinderen kunnen op ons kinderdagverblijf zoveel mogelijk zelf doen, het is zo 

ingericht dat kinderen bijna overal zelf bij kunnen. 

En natuurlijk is er voor de kinderen een kindertoiletje en voor de volwassenen is er 

een volwassenentoilet.  

Daarnaast beschikt het kinderdagverblijf over een pauze / kantoorruimte. 

 

De buitenspeelruimte is veilig ingericht en daarvoor hebben wij speciaal buitenspel 

materiaal in gebruik. 

Wanneer de kinderen buitenspelen is er altijd minimaal één pedagogisch 

medewerkster per groep bij die toezicht houdt. 

‘s Zomers zullen Jansens Huis en Jansens Park geregeld gebruik maken van het 

Julianapark (kinderdagverblijven op zuilen) en de kinderboerderij, we doen dan een 

briefje op de deur en zijn dan mobiel te bereiken. 

Er is op ons kinderdagverblijf speelgoed dat past bij ieder ontwikkelingsgebied, voor 

ieder kind is er geschikt speelgoed op ons kinderdagverblijf. 

 

Elk kind heeft een basisgroep waar het de dag start en afsluit.  

Op elke groep hebben de kinderen een eigen mandje met hun eigen spulletjes erin 

zoals reservekleding, speen, slaapknuffel etc. 

Wij vragen ouders de jassen (in een luizencape) en tassen aan de kapstok te 

hangen en de schoenen op de daarvoor bestemde plek in de entree te zetten. 

Graag jassen, tassen en schoenen voorzien van naam en achternaam om 

verwarring e/o kwijtraken te voorkomen. 

 

Op ons kinderdagverblijf wordt er hygiënisch gewerkt aan de hand van een 

protocol, deze ligt (op afspraak) ter inzage op het kinderdagverblijf. 

 

Kinderdagverblijf Jansens Vlinder beschikt over een binnenspeelruimte en een 

atelier, hier kunnen de kinderen naast hun basisgroep ook gebruik van maken. 

Wanneer de kinderen hier spelen is er altijd minimaal één pedagogisch 

medewerkster aanwezig die toezicht houdt op de groep. 
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Onze werkwijze met betrekking tot; 

 

Activiteiten 

Op ons kinderdagverblijf wordt gewerkt met verschillende thema’s. Thema’s maken 

het leuk om kinderen kennis te laten maken met verschillende onderwerpen. We 

hanteren vaste thema’s, hieraan zitten vaste perioden gekoppeld. Door het jaar 

heen wordt er op alle groepen aandacht besteed aan dezelfde thema’s. Elke 

periode zijn de kinderen en medewerk(st)ers van alle groepen bezig met eenzelfde 

onderwerp, waarover ze praten, voorlezen, knutselen, spellen spelen, zingen en 

bewegen enz. Naast knutselen spelen ook ander soort activiteiten een grote rol, 

zoals uitstapjes, een thematafel etc. De thema’s sluiten aan bij de loop van een jaar 

en zorgen zowel voor herkenning als voor uitdaging zodat verschillende 

ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. U vindt de thema’s en de 

bijbehorende wekelijkse activiteitenplanning op de groep.  

 

Buiten spelen 

Buiten spelen vinden wij erg belangrijk, ons uitgangspunt is om dagelijks naar buiten 

te gaan met de kinderen die kunnen lopen. Door regelmatig buiten te spelen 

ontwikkelen kinderen onder andere hun grove motoriek.  

Jonge kinderen en kinderen die nog niet kunnen lopen spelen buiten wanneer het 

weer dat toelaat. Voor deze kinderen is het soms fijner om buiten te wandelen, 

hiervoor hebben wij verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een 

vierlingwagen.  

 

Voeding en dieet: 

Voeding en drinken zijn inclusief op ons kinderdagverblijf. Wij hebben vaste 

producten op voorraad die wij de kinderen (kunnen) aanbieden. Wat de kinderen 

wel of niet aangeboden krijgen gebeurt in overleg met de ouder(s). Mocht het 

product dat een kindje gebruikt niet in ons standaardassortiment zitten kunnen 

ouders dat uiteraard wel meenemen en bieden we het kindje dat aan.  

Voor baby’s bieden we kunstvoeding van de merken Nutrilon en Hero nummer 1 en 

2 standaard. Speciale voeding en dieetvoeding hebben wij niet in huis, maar 

kunnen ouders natuurlijk wel meenemen van thuis.  

 

Ook is er een mogelijkheid om afgekolfde moedermelk te geven op ons 

kinderdagverblijf. We kunnen eventueel ook bevroren moedermelk bewaren. Wij 

werken om hygiënische redenen niet met zakjes met moedermelk, alleen met flesjes. 

In verband met de hygiënewet vragen wij ouders duidelijk de naam van het kind en 

datum te noteren op de flesjes moedermelk.  

Het geven van borstvoeding door de moeder zelf wanneer het kindje op het 

kinderdagverblijf is heeft niet onze voorkeur. Voor het betreffende kindje is het 

verwarrend dat moeder meerdere malen per dag komt en weer weggaat en staat 

het opbouwen van een goede relatie tussen kind en pedagogisch medewerker in 

de weg. Voor andere kindjes kan dit ook erg onrustig zijn. Uitzondering hierop is 

wanneer het kindje niet wil drinken uit de fles en het welzijn van het kind hierdoor in 

gevaar komt.  

 

’s Morgens eten we met de oudere kinderen vers fruit en drinken we koude 

 dranken* . De jongere kinderen kunnen gepureerd, geprakt of geraspt fruit krijgen 

wanneer ouders dit aangeven. 
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Tussen de middag wordt de tafel gedekt en eten wij gezamenlijk aan tafel brood. Wij 

hebben zowel hartig als zoet beleg.  Wij hanteren de afspraak om maximaal één 

boterham per dag met smeerkaas en –worst aan te bieden aan de kinderen.  

Specifieke afspraken over voeding kunnen gemaakt worden met de pedagogisch 

medewerksters.  

Afwijkende behoeften en wensen met betrekking tot het eten en drinken op het 

kinderdagverblijf zijn afhankelijk van de mogelijkheden op de groep.  

 

Tot de eerste verjaardag kunnen wij een kindje een van thuis meegebrachte 

groentenhap geven, dit kan tot uiterlijk 16.30 uur. Een kindje van 1 jaar en ouder kan 

met een tussendoortje de tijd tot de avondmaaltijd thuis overbruggen. Vanaf 16.45 

uur staat de pedagogisch medewerkster alleen op de groep, om die reden kan de 

groentenhap tot uiterlijk 16.30 uur worden aangeboden aan uw kindje.  

 

Soms, wanneer het feest is, eten we iets lekkers, zoals poffertjes of pannenkoeken. 

De kinderen krijgen als tussendoortjes rozijnen, crackers, rijstwafels of kinderkoek. 

Aan het eind van de dag drinken we gezamenlijk en eten we een tussendoortje. 

Af en toe gaan er een paar kinderen mee boodschappen doen en dan halen we 

een lekkere verassing! Snoepjes moeten af en toe ook eens kunnen… 

 

*met koude dranken wordt bedoeld: water, diksap en roosvicee.  

 

Op ons kinderdagverblijf vinden wij goed overleg met de ouders erg belangrijk, wij 

willen graag weten wat een kind wel of niet mag zodat wij daar op in kunnen 

spelen. Wij respecteren ieders wensen en behoeften omtrent voeding. Ouders zijn 

zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wat hun kind wel en niet mag eten en 

drinken op ons kinderdagverblijf, uiteraard zullen onze pedagogisch medewerksters 

een actieve houding aannemen in de communicatie met ouders hierover.  

 

Luiers: 

Op ons kinderdagverblijf bieden wij één soort luiers en luierdoekjes aan. Dit zijn 

kwalitatief goede luiers en doekjes. Indien ouders om wat voor reden dan ook onze 

luiers en/of doekjes niet willen gebruiken staat het hen vrij om luiers en doekjes van 

thuis mee te nemen. 

 

Trakteren: 

Wanneer er iemand jarig is of afscheid neemt is het altijd leuk om te trakteren. 

Wij vragen ouders er rekening mee te houden dat onze voorkeur uitgaat naar een 

gezonde traktatie.   

Natuurlijk mag er best eens worden afgeweken van onze voorkeur, u kunt hierover 

overleggen met de pedagogisch medewerksters. Als u bij het feestje van uw kind 

aanwezig wilt zijn kunt u dit aangeven bij de pedagogisch medewerksters van de 

groep, zij kunnen hierover iets afspreken met u.  

Wanneer wij een feestje hebben dan wordt er natuurlijk voor de jarige job of voor 

diegene die afscheid neemt de Feesttroon tevoorschijn getoverd! Ook wordt de 

groep versierd en hangt er een poster op de deur. 

 

Op ons kinderdagverblijf worden feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen 

gevierd, wij staan ook open om feestdagen van andere culturen te vieren zoals bv 

het Suikerfeest. 

Wij passen onze activiteiten op de feestdagen aan, wij vertellen verhalen hierover, 
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zingen liedjes en hebben aangepaste knutselactiviteiten. 

 

Slapen op het kinderdagverblijf: 

Wij houden bij de baby’s zoveel mogelijk het ritme van thuis aan. Kinderen van de 

dreumes- en peutergroepen gaan gezamenlijk slapen na de broodmaaltijd  

‘s middags. Wanneer het slaapritme van het kindje niet overeenkomt met het ritme 

van de groep kunnen ouders hierover afspraken maken met de pedagogisch 

medewerksters van de groep. Voorop staat dat een kindje zoveel mogelijk het eigen 

ritme aanhoudt.  

Elke groep heeft een eigen ritueeltje voordat de kinderen naar bed gaan, zoals 

bijvoorbeeld een verhaaltje lezen of een liedje zingen.  

Wanneer de kinderen gaan slapen zal er daarnaast zoveel mogelijk vastgehouden 

worden aan de rituelen van thuis, bijv. eigen knuffel, speen, liedje etc. Bij ons op het 

kinderdagverblijf heeft ieder kindje een eigen bed. 

Er worden in verband met veiligheid geen speeltjes aan kinderen die naar bed gaan 

mee naar bed gegeven of iets waar een touwtje aan zit. Kinderen die kleding 

dragen waaraan een koordje zit zal andere kleding aankrijgen wanneer zij gaan 

slapen, het heeft onze voorkeur dat kinderen geen kleding aan hebben met 

koordjes.  

De pedagogisch medewerkster blijft bij de kinderen van de dreumes- en 

peutergroepen tot (bijna) alle kinderen slapen. Door middel van een babyfoon zijn 

de kinderen te horen en worden zij uit bed gehaald als zij wakker zijn.  

Kinderen die niet meer slapen doen met de andere pedagogisch medewerkster een 

rustige activiteit op de groep.   

Wij werken op ons kinderdagverblijf volgens het protocol Veilig slapen en preventie 

Wiegendood. Hier is bijvoorbeeld in opgenomen dat ouders schriftelijk toestemming 

geven voor het op hun buik of ingebakerd slapen van hun kind.  

 

De slaapkamers worden dagelijks gelucht, de bedden worden wekelijks verschoond 

en de slaapkamers worden wekelijks gestoft en gestofzuigd. 

 

Voor kinderen tot 2 jaar hebben wij slaapzakken op het kinderdagverblijf, deze 

hoeven dus niet meegebracht te worden van thuis. Als uw kind na de 2e verjaardag 

nog wel met slaapzak slaapt kunt u dit aangeven bij de pedagogisch medewerkster 

van de groep.   

 

Zindelijk worden: 

Op alle groepen zijn er vaste tijden waarop de kinderen verschoond worden. 

Natuurlijk gebeurt dat waar nodig ook buiten deze tijden. De kinderen worden op de 

aankleedtafel verschoond.  

Nadat ouders thuis zijn begonnen met zindelijkheidstraining kunnen wij hier ook mee 

starten op het kinderdagverblijf. Thuis is voor het kindje een veilige en rustige 

omgeving en werkt dus stimulerend tijdens het zindelijk worden. 

Wij hebben zowel potjes als kindertoiletjes. De oudere kinderen stimuleren wij om 

gebruik te maken van de toiletjes. Doordat jongere kinderen zien dat de oudere 

kinderen bezig zijn met zindelijkheidstraining of zindelijk zijn wordt de interesse gewekt 

hiervoor en willen zij dit ook leren.   

Wij werken met een beloningssysteem; kinderen die iets op het potje/ toilet hebben 

gedaan mogen een sticker plakken op hun stickerkaart. Als zij zindelijk zijn krijgen zij 

een echt ‘plasdiploma’.  

Nog maar net zonder luier brengt natuurlijk ’ongelukjes’ met zich mee. 
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Dit hoort erbij en is niet erg! Zindelijk worden verloopt op een ontspannen en leuke 

manier. Ieder kind doet dit in zijn eigen tempo en forceren helpt niet! 

Ouders dienen vanwege ongelukjes een extra setje(s) kleding van thuis mee te 

nemen. 

 

Eigen speelgoed van de kinderen: 

Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar Kinderparadijs Jansen en 

Jansen. Het is aan de pedagogisch medewerker of de kinderen er mee mogen 

spelen. Kinderparadijs Jansen en Jansen kan op geen enkele manier aansprakelijk 

worden gesteld voor het beschadigd of kwijt raken van persoonlijke eigendommen. 

 

Medicijnen en zelfzorgmiddelen: 

Als kinderen tijdens hun verblijf op het kinderdagverblijf medicijnen of 

zelfzorgmiddelen toegediend moeten krijgen, dienen ouders bij het brengen eerst 

het formulier “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” in te vullen. Het medicijn/ 

zelfzorgmiddel dient in de originele, volledige verpakking en met bijsluiter 

meegebracht te worden.  

Wanneer het formulier niet juist/ volledig ingevuld is geven wij het 

medicijn/zelfzorgmiddel niet!  

 

 

Geborgenheid, veiligheid en hygiëne 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich prettig voelen op ons 

kinderdagverblijf. Een belangrijke onderwerp om dit te realiseren is een open 

communicatie. Wij zullen ouders altijd een eerlijke en volledige overdracht geven 

over hoe het met hun kind gaat op het kinderdagverblijf. Andersom vinden wij het 

ook prettig als ouders een eerlijke en volledige overdracht geven tijden het brengen 

en halen van hun kind en uitspreken hoe zij iets ervaren. Wij staan open voor 

feedback, zowel negatief als positief.  

Omdat wij kinderen is groepsverband opvangen spelen veiligheid en hygiëne een 

belangrijke rol. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit en stellen wij 

actieplannen op om de bestaande risico’s zo klein mogelijk te maken. Zo plannen 

wij bijvoorbeeld op elke locatie tweemaal per jaar een ontruimingsoefening met de 

kinderen. Op deze manier weten pedagogisch medewerksters wat te doen bij 

calamiteiten en ook voor de kinderen wordt een eventuele echte ontruiming minder 

spannend.  

Wij vinden het belangrijk dat de verschillende ruimtes van ons kinderdagverblijf 

schoon zijn. Wij dragen daar voor een groot deel zelf zorg gedurende de dag. Buiten 

openingstijden wordt hier zorg voor gedragen door een schoonmaakbedrijf. Wij 

vinden het belangrijk dat kinderen schoon en met schone kleren worden gebracht 

op ons kinderdagverblijf.  

 

 

Wennen en doorstromen 

Wennen op het kinderdagverblijf is erg belangrijk. Pas wanneer een kindje zich veilig 

en geborgen voelt zal het op ontdekkingstocht gaan en kan het zich ontwikkelen op 

verschillende gebieden. Onze pedagogisch medewerksters steken veel tijd en 

energie in de kindjes en ouders die moeten wennen op de groep. Om hier 

voldoende ruimte voor beschikbaar te hebben hanteren wij een wenschema waarin 

vaste tijden opgenomen zijn. Op deze tijdstippen is er voldoende ruimte om het 

nieuwe kindje te begeleiden in het wennen. Onze pedagogisch medewerksters 
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hebben ervaring met het laten wennen van een kindje en kunnen ook ouders 

adviseren in hoe dit optimaal kan gebeuren. Als het wennen voorspoedig verloopt 

kunnen de uren, mits we blijven voldoen aan de volgens de wet maximale 

groepsgrootte, opgebouwd worden. Ieder kind went op zijn of haar eigen tempo, 

om die reden zullen wij niet altijd te ver vooruit de wentijden afspreken zodat ruimte 

blijft om hier flexibel mee om te gaan.  

Wennen is voor nieuwe kinderen officieel mogelijk vanaf de startdatum van het 

contract. Wanneer wennen voor deze datum wenselijk is kan dat tijdens de intake 

worden aangegeven bij de pedagogisch medewerksters. Zij zullen dan de 

mogelijkheden daartoe bekijken. Wennen voor de startdatum van het contract is op 

basis van incidentele opvang.   

Wanneer een kindje ouder wordt stroomt het door naar de volgende groep, om 

daar met leeftijdsgenootjes te kunnen spelen. Doorstroming is afhankelijk van 

beschikbare opvangdagen op de volgende groep, de leeftijd van het kindje maar 

ook kijken wij naar het kindje zelf. Waar mogelijk overleggen wij  met de 

pedagogisch medewerksters of een kindje toe is aan het doorstromen naar de 

volgende groep. Wanneer een kindje doorstroomt zal het ook gaan wennen op de 

nieuwe groep, dit wordt intern geregeld door de pedagogisch medewerksters op de 

dagen dat uw kind naar het kinderdagverblijf komt. Door de pedagogisch 

medewerksters van de nieuwe groep wordt u uitgenodigd voor een kennismaking/ 

intake. Uiteraard wordt essentiële informatie met betrekking tot het kind ook tussen 

pedagogisch medewerksters onderling uitgewisseld.  

Op één van onze locaties, Jansens Vlinder, werken wij met een drieplus groep. Op 

deze groep mogen maximaal 16 kinderen opgevangen worden en dat is ook het 

maximum welke de wetgeving stelt aan de maximale groepsgrootte. Om ook op die 

groep het wenprotocol als hierboven beschreven te kunnen uitvoeren zullen we op 

wenmomenten waarbij de maximale groepsgrootte overschreden wordt een aantal 

kinderen uit deze stamgroep een activiteit buiten de groep aanbieden. 

Hiervoor is de BSO ruimte, en/of het atelier beschikbaar. De inzet van een extra 

pedagogisch medewerkster vereist. 

 

Brengen en halen 

Op ons kinderdagverblijf mogen de kinderen op de dag dat zij opvang hebben 

gebracht en gehaald worden wanneer ouders willen, wij hanteren hiervoor geen 

vaste tijden. Uiteraard is het fijn als ouders het telefonisch doorgeven wanneer zij 

eerder of later dan normaal komen brengen of halen.  

Wel verzoeken wij ouders hun kind(eren) niet tussen 9.30 en 10.00 uur te brengen, dit 

is het eerste groepsmoment waarbij wij het belangrijk vinden dat de pedagogisch 

medewerksters alle tijd en aandacht aan de kinderen kunnen besteden en de 

planning en bijzonderheden van de dag kunnen bespreken. 

Kinderen dienen thuis ontbeten te hebben en schoon gebracht te worden op het 

kinderdagverblijf.  

Wanneer kinderen door een andere persoon dan de ouder(s) wordt opgehaald van 

het kinderdagverblijf dient dit van tevoren doorgegeven te worden. Het liefst   

’s ochtends bij het brengen en anders later op de dag telefonisch bij de één van de 

eigen pedagogisch medewerksters van de groep. Wanneer dit niet wordt 

doorgegeven wordt het kindje onder geen enkele voorwaarde meegegeven met 

de andere persoon. 

 

 

 



  27 

 

(vermoeden van) Ontwikkelingsachterstand: 

Door verschillende activiteiten aan te bieden worden kinderen in de gelegenheid 

gesteld zich te ontwikkelen. Een kind ontwikkelt zich optimaal als het zich veilig voelt. 

Daarom bieden wij activiteiten aan die bij de leeftijds- en ontwikkelingsfase van het 

kind past. Er wordt bewust gekozen voor activiteiten die kinderen met gemak 

aankunnen om het zelfvertrouwen te vergroten en gevoel van veiligheid te 

waarborgen.  Daarnaast kiezen wij voor uitdagende activiteiten waarin kinderen 

nieuwe dingen leren en zich dus verder ontwikkelen op een bepaald gebied.  

Op ons kinderdagverblijf werken wij niet met een specifiek kind-volg-systeem. Dit is 

een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden om kinderen in hun eigen tempo 

te laten ontwikkelen en geen druk uit te oefenen op kinderen door te focussen op 

prestaties.  

Uiteraard houden onze pedagogisch medewerk(st)ers in gaten of ieder kind een 

gezonde ontwikkeling doormaakt. Dit doen zij door kinderen te observeren en vast te 

stellen of hetzelfde gedrag en dezelfde vaardigheden als groepsgenootjes zichtbaar 

zijn. Bij afwijkend gedrag maken pedagogisch medewerk(st)ers dit bespreekbaar bij 

hun directe collega van de groep. Samen kunnen zij, in overleg met een 

leidinggevende, het kind extra observeren en spelenderwijs stimuleren in de 

ontwikkeling. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en ook van de 

voortgang. Als de ontwikkeling vordert en het gewenste niveau bereikt wordt kan de 

extra aandacht en stimulatie afgebouwd worden.  

Wanneer de extra aandacht aan een bepaald ontwikkelingsgebied niet het 

gewenste resultaat biedt kan in overleg met ouders bepaald worden welke stappen 

mogelijk zijn. Als kinderdagverblijf hebben wij een adviserende en sturende rol die wij  

serieus nemen. In een persoonlijk gesprek met ouders zullen wij onze bevindingen en 

eventuele zorgen bespreken. Uiteraard is er ook ruimte voor ouders om aan te 

geven hoe zij hier in staan en welke stappen zij denken die er genomen moeten 

worden. Wij zullen bij vermoedens of constatering van een ontwikkelingsachterstand 

nooit actie ondernemen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn en hier 

toestemming voor geven.  

Mogelijke instanties waar wij naartoe door kunnen verwijzen zijn: 

- De eigen huisarts van het gezin 

- Het buurtteam van de wijk (http://www.buurtteamsutrecht.nl)  

- De zorgconsulente van Spelenderwijs Utrecht 

(http://www.spelenderwijsutrecht.nl/WieisSpelenderwijs.aspx)  

 

De leidinggevende van de locatie heeft een tevens een functie in de signalering 

van een ontwikkelingsachterstand. Tijdens werkbesprekingen (bespreking van hoe 

het gaat met de pedagogisch medewerk(st)ers, kinderen/ ouders van een groep) 

wordt het welzijn en de ontwikkeling van kinderen besproken. Daarnaast zijn de 

leidinggevenden met grote regelmaat aanwezig op de groepen zodat zij ook de 

ontwikkeling van kinderen in de gaten kunnen houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buurtteamsutrecht.nl/
http://www.spelenderwijsutrecht.nl/WieisSpelenderwijs.aspx
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(vermoeden van) Kindermishandeling en/ of huiselijk geweld 

Op ons kinderdagverblijf werken wij volgens de Meldcode Kindermishandeling en 

huiselijk geweld. Deze meldcode geeft weer welke signalen kunnen duiden op 

huiselijk geweld e/o kindermishandeling en welke stappen wij dienen te nemen in 

situaties waarbij vermoed of vastgesteld wordt dat er sprake is van huiselijk geweld 

e/o kindermishandeling. Ook kunnen wij advies vragen in bepaalde situaties aan het 

AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling). Het AMK kan, zonder toestemming 

van ouders e/o de kinderopvangorganisatie een onderzoek instellen naar 

aanleiding van een melding van kindermishandeling of huiselijk geweld.  

Onze pedagogisch medewerksters worden jaarlijks (bij-)geschoold met betrekking 

tot het werken volgens deze meldcode.  
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Werkplan baby’s: 

Dagindeling; 

Om 9.30 uur ‘s morgens krijgen de kinderen een (vers) fruithapje en drinken 

limonade, om half twaalf eten we brood en drinken we melk en om ongeveer kwart 

over drie sap en een cracker/rijstwafel. 

De kleinere baby’s krijgen de fles en houden zoveel mogelijk het ritme aan van thuis. 

De kinderen worden na alle eet/drink/slaapmomenten verschoond, en zo nodig 

vaker. Tussen de groepsmomenten door bieden wij de kinderen activiteiten aan, 

zoals schootspelletjes, boekjes lezen, liedjes zingen, naar buiten gaan. 

 

 

Werkplan dreumesen en peuters: 

 

Dagindeling: 

7.15  De deuren van ons kinderparadijs gaan open, de pedagogisch 

medewerkster die start voert overdrachtsgesprekken terwijl de kinderen 

vrij mogen spelen. 

9.30  De kinderen gaan aan tafel en starten gezamenlijk de ochtend. Ieder 

kind wordt begroet en mag wat vertellen in de kring en we zingen 

natuurlijk liedjes.  

  Hierna gaan we fruit eten en limonade drinken. 

10.15  De kinderen wassen hun handen en gezichtjes na het fruit  

eten en worden verschoond of gaan naar de wc. 

10.30  De kinderen gaan een activiteit doen of, wanneer het weer het 

toelaat, buiten spelen. 

11.45  Nadat we gezamenlijk alles hebben opgeruimd gaan we aan tafel 

voor de lunch. Voor de lunch worden er liedjes gezongen of wordt er 

een verhaaltje voor gelezen. 

12.30  De kinderen worden verschoond en zo nodig uitgekleed. 

12.45  De kinderen gaan naar bed. De andere pedagogisch medewerkster 

blijft bij de kinderen die niet naar bed gaan. Wanneer het rustig is 

nemen onze pedagogisch medewerksters hun pauze op. 

14.30  De kinderen worden wakker, aangekleed en verschoond. 

  Ze gaan nog even spelen op de groep of buiten als het weer het 

toelaat. 

15.00  We gaan weer gezamenlijk aan tafel om limonade te drinken en een 

koekje te eten. 

  Daarna is er weer tijd voor een liedje en een verhaaltje. 

15.30  De kinderen gaan spelen of een leuke activiteit doen. 

16.30  De kinderen gaan naar de wc en/of worden verschoond. 

  Samen met een pedagogisch medewerkster wordt er nog een leuke 

activiteit met de kinderen gedaan tot dat de ouders komen. 

17.00  De kinderen gaan aan tafel en krijgen nog wat te drinken en een klein 

koekje.  

18.15 De dagopvang bij kinderparadijs Jansen en Jansen sluit haar deuren. 
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Aangeboden activiteiten (door derden) 

Onze pedagogisch medewerksters bieden de kinderen verschillende activiteiten 

aan, passend bij de leeftijd van het kind en waarbij de verschillende 

ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Daarnaast bieden wij de kinderen 

muziekles en peuterdans. Hierbij maken wij gebruik van de kwaliteiten van de 

medewerksters in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen of huren wij een 

geschikt persoon van een externe organisatie in.  

 

Ontwikkeling en stimulering kinderen van 6 weken tot 4 jaar oud:   

 

Taalontwikkeling: 

De taalontwikkeling van baby’s verloopt als volgt; ze luisteren, brabbelen en imiteren 

klanken. 

Onze pedagogisch medewerksters spelen op deze ontwikkeling in en stimuleren 

deze ontwikkeling door middel van de volgende punten; 

* Zelf klanken te maken en het kind hierbij aan te kijken en toe te lachen 

* Op de geluiden die het  kind maakt in te gaan zodat hij de klanken gaat 

nabootsen 

* De pedagogisch medewerksters spreken zelf in goede zinnen 

* Spelen met de intonatie van de stem 

* Liedjes zingen 

* Spelen met rammelaars 

* Alles benoemen  

* Kijken of het kindje goed reageert 

* Voorlezen 

* Prettige sfeer creëren en positieve aandacht geven 

De taalontwikkeling van peuters verloopt van woorden naar zinnen.  

Onze pedagogisch medewerksters stimuleren deze ontwikkeling en spelen hier op in 

door; 

* boekjes te lezen, zingen en in de groep kringgesprekken te voeren. 

* bij ieder contact oogcontact met de kinderen te maken. 

* in correcte Nederlandse taal te spreken. 

* de kinderen in hun taal niet direct verbeteren maar in de juiste zin terug te 

praten. 

* intonatie aan te brengen in de zinnen. 

* alles te benoemen wat we (gaan) doen. 

 

 

Eigen identiteit en zelfredzaamheid: 

Bij baby’s stimuleren wij dit door regelmatig van ieder kindje de namen te 

benoemen, we kijken of het kindje op zijn eigen naam reageert en tegelijkertijd leert 

het kindje dat er meer kinderen in de groep zitten. 

De pedagogisch medewerkster zingen eenvoudige liedjes met daarbij eenvoudige 

bewegingen. 

We leggen accenten op wat de baby al kan, door hierop positief te reageren 

stimuleer je de ontwikkeling. 

Positieve initiatieven worden gestimuleerd door ook hierop positief te reageren. 

Wij stimuleren dit door het benoemen van elkaars namen. 
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Het speelgoed waarmee het kindje wil spelen zal hij soms moeten delen of moeten 

wachten tot een ander kindje hiermee klaar is. 

De kinderen laten we in eerste instantie zelf oplossingen zoeken voor hun conflicten, 

komen ze er niet uit dan zoeken we samen naar een oplossing. 

De pedagogisch medewerksters leggen accenten op wat een kind al kan, hierop 

wordt positief gereageerd. Op deze manier wordt de ontwikkeling gestimuleerd. 

 

 

 

Lichamelijke ontwikkeling: 

Lichamelijk ontwikkelt de baby zich met grote sprongen. De omgeving is zo ingericht 

dat de baby zich veilig kan bewegen, omrollen, zitten, kruipen etc. De pedagogisch 

medewerksters nemen de kinderen op schoot en doen samen met het kind spelletjes 

met bewegingen. 

Speelgoed is aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind (bijvoorbeeld 

rammelaars, babygym).  

Door deze activiteiten ontdekken de kinderen hun eigen lichaam en leren zo bewust 

hun lichaam te gebruiken. 

 

De oudere kinderen worden gestimuleerd met bestek te eten. Het bestek wordt 

aangereikt, we verwachten niet dat ze hiermee netjes gaan eten maar het gaat 

meer om de ontdekking en de fijne motoriek te stimuleren. 

Creatief spel aanbieden zoals verven, knippen, plakken etc. om de fijne motoriek te 

ontwikkelen. 

Liedjes met bewegingen. 

De kinderen mogen wanneer zij naar bed gaan zichzelf aan en uit kleden, ook hierbij 

verwachten wij niet dat ze dat al helemaal zelf kunnen maar dat ze zich bewust 

worden van zichzelf, hun lichaam en het stimuleren van de motoriek. 

Wij stimuleren dit ontwikkelingsgebied door de dreumesen/ peuters de ruimte te 

geven om te kunnen rennen, klimmen, fietsen, springen etc. 

Wij bieden activiteiten aan die op deze ontwikkeling inspelen zoals dansen op 

muziek, dans- en kringspelletjes, creatief materiaal aanbieden zoals verven, plakken, 

lijmen, kleien etc. 

De kinderen kleden zichzelf zo veel mogelijk aan en uit wanneer ze naar/ uit bed 

gaan/ komen. 

Al lukt dit niet altijd we zullen ze blijven stimuleren, en als ze merken dat het steeds 

vaker lukt zal het enthousiasme groeien. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling:  

De pedagogisch medewerksters nemen de tijd om de kinderen te knuffelen, 

lichamelijk contact met het kindje te maken, aandacht  geven en bij de groep te 

betrekken ( met knutselen, liedjes zingen, eten etc.) 

Er staan zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerksters op de groep, zo kunnen 

de kinderen een relatie met onze pedagogisch medewerksters opbouwen en het 

vertrouwen ontwikkelen. 

Onze pedagogisch medewerksters spelen in op de emoties van het kind door hier 

altijd op te reageren, ze serieus te nemen, zo zal het kindje veiligheid ervaren. 

Daarom is het van belang dat wij weten wat het kindje thuis heeft beleefd zodat wij 

hier op de juiste manier op in kunnen spelen. Geschikte middelen hiervoor zijn de 

overdracht bij het brengen en de overdracht in het kinderdagverblijfboek. 

De kinderen leren bij ons op het kinderdagverblijf ook samen spelen en delen. 
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De pedagogisch medewerksters stimuleren dit door de kinderen voldoende te 

knuffelen en aandacht te geven, samen dingen te ondernemen zoals opruimen, 

tafel dekken etc. 

De kinderen betrekken bij het groepsgebeuren, samen liedjes zingen, samen 

knutselen, samen aan tafel eten zijn ook belangrijke factoren. 

De kinderen leren samen te spelen en te delen. 

We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerksters op 

vaste dagen werken, de kinderen kunnen zo een relatie aangaan met de 

pedagogisch medewerkster waardoor ze vertrouwen in de pedagogisch 

medewerksters krijgen. 

De pedagogisch medewerksters houden rekening met de emoties van het kind. 

Voordat een kind huilt/lacht staat men eerst stil bij de situatie waarin het kind zich 

bevindt. Belangrijk is dat de pedagogisch medewerksters goed op de hoogte zijn 

van de thuissituatie. 

Ook vinden wij het belangrijk dat ieder kind op een dag, naast de aandacht als 

groep, ook individuele aandacht krijgt. Zo nemen we regelmatig even een kindje op 

schoot of mag er een kindje mee boodschappen doen. 

Ook activiteiten in kleine groepjes aanbieden vinden we belangrijk. De pedagogisch 

medewerkster heeft dan alle aandacht voor een klein aantal kinderen en de 

kinderen kunnen zelf bepalen aan welke activiteit ze deelnemen. 

Dit geeft hen zelfvertrouwen. 

Ook zullen we zeer bewust stil staan bij de andere kinderen op de groep.  

 

Conflicthantering 

Op ons kinderdagverblijf stimuleren wij het samenspelen door onder andere in kleine 

groepjes activiteiten aan te bieden waarbij de aandacht verdeeld wordt over de 

kinderen. Samen spelen en delen is iets wat kinderen moeten leren. In dit proces 

komen conflicten voor en dat mag. Door zelf het goede voorbeeld te geven leren 

kinderen speelgoed en andere materialen te delen. Wanneer kinderen met elkaar in 

conflict komen beoordelen de pedagogisch medewerksters allereerst of de 

betrokken kinderen het (deels) zelfstandig op kunnen lossen. Bij voorkeur geven wij 

tijdens een conflict tussen kinderen ondersteuning door te communiceren en te 

bemiddelen. De leeftijd van de betrokken kinderen is hierbij natuurlijk wel belangrijk, 

jongere kinderen hebben meer steun en begeleiding nodig dan oudere kinderen.   

Kinderen kunnen zich lastiger in een ander verplaatsen, ook dit moeten zij nog leren. 

Daarom is het van belang dat wij waargenomen emoties van henzelf en andere 

kinderen serieus nemen en benoemen. Op die manier kunnen kinderen rekening 

leren houden met elkaar en leren ze conflicten op te lossen door compromissen te 

sluiten.  

Bij stevige conflicten, waarbij kinderen huilen, schreeuwen of elkaar pijn doen, zullen 

pedagogisch medewerksters direct ingrijpen. Wanneer de betrokken kinderen 

bedaard zijn wordt aandacht besteed aan het weer goedmaken met elkaar.  

 

Cognitieve en creatieve ontwikkeling: 

Ons speelgoed is aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kindje. 

De pedagogisch medewerksters reageren positief op alle ontdekkingen van het kind 

door hier complimentjes voor te geven. 

Door alles te benoemen stimuleren we de taal. 

Wij bieden ook de baby’s creatief materiaal aan, onder toezicht van de 

pedagogisch medewerksters kunnen ze dit ontdekken. De wat oudere baby’s 

maken de knutsels ter versiering van de groep en voor thuis. Ook heeft ieder kindje 
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bij ons een eigen map, waarin we knutselwerkjes bewaren. Deze krijgen de kinderen 

mee wanneer zij ons kinderparadijs verlaten. 

We stimuleren de ontwikkeling door boekjes voor te lezen, wandelen in de 

omgeving, puzzelen etc. en alles benoemen wat we zien.  

Ons speelgoed is aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind, we hebben 

speelgoed in huis dat de ontwikkeling stimuleert. 

We reageren positief op wat kinderen leren en ontdekken. 

De pedagogisch medewerksters lezen boeken met de kinderen doen benoem- en 

aanwijsspelletjes, puzzelen. 

De kinderen knutselen om de groep mee te versieren en om mee naar huis te 

nemen. Ook vinden wij het leuk om de kinderen wat te laten maken voor een jarige 

papa, mama, broertje of zusje. 

Buiten wandelen en spelen, ze alles laten benoemen en uit te laten leggen. 

De kinderen krijgen bij alle positieve gedragingen complimentjes. 

 

 

Het volgen van het kind  

Om een goed beeld te vormen en te behouden van hoe het met elk kind gaat, 

krijgen alle kinderen een mentor toegewezen. De mentor is een vaste medewerkster 

van de groep waarop uw kind is geplaatst. Tijdens de intake hoort u wie de mentor 

van uw kind is. Bij doorstroming naar de volgende groep draagt de mentor de 

belangrijke informatie over aan de mentor op de volgende groep. Desgewenst kan 

er een overdracht naar de basisschool plaatsvinden, dit heeft onze voorkeur.  

De mentor volgt de ontwikkeling van uw kind  nauwlettend en rapporteert hierover 

onder andere aan u in het kinderdagverblijfboek. Voor het volgen van de 

ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van observatielijsten. Alle vastgelegde 

informatie over uw kind is op afspraak inzichtelijk.  

Tijdens de jaarlijkse 10 minutengesprekken  spreekt u met de mentor van uw kind.  

De mentor van uw kind is tevens uw aanspreekpunt. Voor vragen, opmerkingen en 

advies kunt u uiteraard bij alle medewerksters van de groep van uw kind terecht. 

Mocht het nodig zijn met u in gesprek te gaan over  het welzijn of de ontwikkeling 

van uw kind, zal dit altijd met de mentor van uw kind zijn. 
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Groepsregels: 

 

Voor de kinderen: 

* De kinderen rennen niet op de groep 

* De kinderen mogen niet staan en springen op de bank 

* De kinderen gooien niet met speelgoed en ander materiaal  

* De kinderen doen elkaar geen pijn op wat voor manier dan ook 

* De kinderen mogen niet spelen met de spullen van de pedagogisch 

medewerksters 

* Gebruikt speelgoed en ander materiaal wordt opgeruimd voor het eten en 

slapen. 

* De kinderen houden rekening met de aanwezigheid van andere (jongere) 

kinderen,  zowel binnen als buiten. 

* Aan het einde van de dag wordt al het gebruikte speelgoed en ander 

materiaal (met behulp van de pedagogisch medewerksters) opgeruimd. 

 

Voor de pedagogisch medewerksters: 

* Na het eten wassen we de handen, gezichten van de kinderen met voor ieder 

kind een schoon washandje. 

* De pedagogisch medewerksters houden van de jonge kinderen bij wanneer en 

hoelang ze slapen en wanneer en hoeveel ze eten en drinken. 

* Kinderen verblijven nooit zonder toezicht in een ruimte. 

* Gevaarlijke (schoonmaak)middelen worden zo opgeborgen dat deze buiten 

bereik en zicht van de kinderen zijn. 

* Aan het einde van de dag wordt al het gebruikte speelgoed en ander 

materiaal (met behulp van de kinderen) opgeruimd. 

* Werken volgens de protocollen, beleidsplannen en RI&E (risico inventarisatie en 

evaluatie)veiligheid en hygiëne.  

* De pedagogisch medewerksters spreken correct Nederlands. 

* De pedagogisch medewerksters zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. 

* De pedagogisch medewerksters zijn een vertrouwde en veilige factor voor de 

kinderen 

* De pedagogisch medewerksters zorgen voor een goede overdracht naar 

ouders toe. 

* Voor incidentele opvang wordt er eerst een contract opgesteld die door de 

ouders en de pedagogisch medewerksters worden ondertekend. Nadat de 

opvang heeft plaatsgevonden worden gezamenlijk de uren ingevuld. 

 

 

Voor de ouders: 

* Ouders schrijven zich in via het inschrijfformulier op de website 

(www.kdvjansenenjansen.nl). Plaatsing geschiedt aan de hand van 

inschrijfdatum, leeftijd van het kind en beschikbaarheid van plaatsen. Tweede 

kinderen en kinderen van personeel hebben voorrang op plaatsing.  

* Ouders brengen hun kindje schoon naar het kinderdagverblijf. 

* Kinderen hebben thuis ontbeten. 

* Buggy’s, maxi-cosi’s e.d. worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plek.  

* Auto’s en fietsen worden op zo’n manier geparkeerd/ gestald op de daarvoor  

bestemde plaatsen, zodat geen enkel ander persoon hier last van heeft. 

* De kinderen van de dagopvang worden vanaf 7.15 uur gebracht en vóór 18.15 

opgehaald, ouders houden zich aan de breng- en haal tijden zoals hierboven 
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genoemd. Wanneer ouders zich niet aan deze afspraak houden wordt het 

protocol “te laat ophalen” van kracht.  

* Ouders bellen wanneer hun kind later dan 10:00 op het kinderdagverblijf is of 

wanneer het niet komt. 

* Ouders dienen het tuinhek en de voor/zijdeur goed te sluiten. 

* Flexibele uren worden minimaal twee weken van tevoren aangevraagd. 

* Voor incidentele opvang wordt er eerst een contract opgesteld die door de 

ouders en de pedagogisch medewerksters worden ondertekend. Nadat de 

opvang heeft plaatsgevonden worden gezamenlijk de uren ingevuld. 

* Ouders dragen schoenhoesjes over hun schoenen. Ivm met de hygiëne mogen 

ouders niet op hun blote voeten lopen op het kinderdagverblijf.     

* Wij vragen u geen gebruik te maken van uw mobiele telefoon op de groep 

tijdens brengen of halen van uw kind(eren). Wanneer dit toch noodzakelijk is 

vragen wij u dit op de gang te doen. Gebruik van een mobiele telefoon kan 

storend zijn voor de groep, daarnaast vinden wij dat uw kind uw aandacht 

verdient tijdens het brengen en halen.   

 

Huisregels: 

* Vanaf 8.45 uur wordt er gestart met flesvoeding, voor die tijd hebben we hier 

niet de tijd en aandacht voor ivm de aandacht voor de kinderen en het houden 

van overdrachtsgesprekken. Uitzondering hierop is wanneer een kindje thuis niet 

(voldoende) heeft willen drinken. 

* De opvangdagen worden tijdens studie-, ziekte- en vakantiedagen 

doorbetaald. 

* Ons kinderdagverblijf is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van privé-

eigendommen. Wel gaan wij uiteraard zeer zorgvuldig om met uw 

eigendommen.  

* Wanneer ouders hun kind regelmatig te laat komen ophalen zullen wij in 

gesprek gaan met ouders, nadien houden we ons aan het protocol te laat 

ophalen van kinderen. Dit protocol ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf. 

 

 

 

Nieuwe kinderen op het kinderdagverblijf; 

-inschrijven; 

Inschrijven kan enkel door een inschrijfformulier in te vullen via onze website 

(www.kdvjansenenjansen.nl). Dit geldt ook voor het (later) inschrijven van broertjes 

en zusjes. Aan het inschrijven zijn geen kosten verbonden. Wanneer er een nieuw 

kindje wordt aangemeld op ons kinderdagverblijf kunnen de ouders op afspraak 

een rondleiding krijgen op Kinderparadijs Jansen en Jansen. 

-Intake; 

Na plaatsing worden de ouders uitgenodigd voor een intake gesprek, in dit gesprek 

zal naar alle benodigde informatie gevraagd worden. Dit gesprek hebben ouders 

met de pedagogisch medewerksters van de groep waar het kindje geplaatst is. 

Ouders ontvangen belangrijke documenten zoals plaatsingsovereenkomst, 

ziektebeleid, pedagogisch beleid, algemene voorwaarden en belangrijke data en 

sluitingsdata per mail.  

-Wennen;  

Per kind wordt er een wenperiode afgesproken, omdat elk kind anders is zal deze 

periode voor ieder kind verschillend zijn. Over het algemeen duurt deze wenperiode 

2 weken, dit is afhankelijk van het aantal dagen dat het kindje komt en de 

http://www.kdvjansenenjansen.nl/
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persoonlijkheid van het kindje. De wenperiode gaat in op de datum waarop het 

contract ingaat. Mocht wennen voor de startdatum van het contract wenselijk zijn 

kan dit door ouders worden aangegeven. Wij zullen dan de mogelijkheden hiervoor 

bekijken. Wanneer er mogelijkheden zijn worden deze uren opvang per uur betaald 

op basis van het tarief voor incidentele opvang.   

Ouders moeten wanneer hun kindje op het dagverblijf is altijd telefonisch te bereiken 

zijn! Wij kunnen dan wanneer het niet gaat met het kindje de ouders verzoeken hun 

kindje eerder op te komen halen. Dan proberen we het een andere dag gewoon 

weer. Hoe rustiger de ouder is hoe eerder het kind gewend zal zijn. 

De kinderen mogen hun favoriete knuffel en speen van huis meenemen, zo zal het 

kindje het als veel veiliger ervaren. 

 

-Meenemen naar het kinderdagverblijf, in het begin en structureel; 

Wij vragen ouders de volgende dingen mee te nemen naar het kinderdagverblijf: 

- Setje reservekleding (romper, onderbroek, hemd, sokken, broek en shirt) 

- Speen e/o knuffel voor het slapen 

- Een eigen fles/ tuitbeker wanneer het kindje niet uit de fles/ tuitbeker van het 

kinderdagverblijf drinkt. 

- Eventuele voedingsproducten die wij niet verzorgen zoals groentenhap, 

biologisch, suikervrij, hypoallergene voeding op huisartsrecept etc.  

 

Inspectie GG&GD op het kinderdagverblijf 

Ons kinderdagverblijf wordt ieder jaar geïnspecteerd door de GG&GD op een 

aantal zaken zoals deze opgenomen zijn in de WBK (Wet Basisvoorziening 

Kinderopvang). De inspectierapporten kunt u via een link op onze website lezen. 

Wanneer wij inspectie hebben gehad zullen we dit via de mail laten weten. 

 

Opvangmogelijkheden binnen Kinderparadijs Jansen en Jansen 

- BSO (buitenschoolse opvang) 

Wanneer de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt kunnen zij vanaf  

ons kinderdagverblijf doorstromen naar onze buitenschoolse opvang; Jansens 

Apenkooi of Jansens Sidonia. U dient uw kind hiervoor in te schrijven via onze 

website. Uw kind stroomt niet automatisch door naar onze BSO, vanwege de 

kleinschaligheid zijn de plaatsen beperkt.  

Kinderen van ons kinderdagverblijf hebben voorrang op plaatsing. Voor de 

BSO is een apart pedagogisch beleidsplan geschreven.  

- Ruilen van opvangdag 

Het ruilen van opvangdagen is mogelijk op ons kinderdagverblijf. Dit is 

kosteloos maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden; 

 Er wordt een daadwerkelijke ruiling aangevraagd en schriftelijk vastgelegd met 

de pedagogisch medewerkster van de groep en de ruiling vindt plaats binnen 

maximaal 2 weken van de datum waarmee geruild wordt. 

 Ruilen van een sluitingsdag ten gevolge van een nationale feestdag is niet 

toegestaan. 

 Ruilen van een sluitingsdag ten gevolge van een studiedag van Kinderparadijs 

Jansen en Jansen is toegestaan. Een aanvraag hiervoor dient maximaal twee 

weken voor de betreffende studiedag gedaan te worden bij de pedagogisch 

medewerk(st)ers van de groep. Of de aanvraag gehonoreerd kan worden hangt af 

van de mogelijkheden op de groep.  

 Na eerdere afmelding kan geen ruiling meer worden aangevraagd. 
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 Het ruilen van ziektedagen is niet mogelijk. Wij kunnen niet alle ouders deze 

mogelijkheid bieden omdat de groepen vrijwel altijd volledig bezet zijn. De enige 

uitzondering hierop is de dagen dat een kind ons kinderdagverblijf niet kan 

bezoeken vanwege hoofdluis. In overleg en op basis van beschikbaarheid kunnen 

de gemiste dagen, binnen twee weken, worden ingehaald.  

 Het ruilen van opgegeven vakantiedagen is mogelijk op basis van 

beschikbaarheid. Mocht u binnen twee weken vóór of na de opgegeven vakantie 

extra opvang nodig hebben kan deze kosteloos afgenomen worden, alleen op basis 

van beschikbaarheid. Dit ter beoordeling van de pedagogisch medewerk(st)ers van 

de groep van uw kind(eren). Er wordt een daadwerkelijke ruiling aangevraagd en 

schriftelijk vastgelegd met de pedagogisch medewerkster van de groep en de 

ruiling vindt plaats binnen maximaal 2 weken van de datum waarmee geruild wordt. 

Tijdens de doorgegeven vakantie blijft het recht op opvang bestaan. Mocht de 

vakantie minder lang duren dan in eerste instantie is doorgegeven dient u de 

pedagogisch medewerk(st)er van de groep van uw kind(eren) hiervan op de 

hoogte te brengen en wordt de eventuele extra dag alsnog in rekening gebracht. 

Ruilen is alleen mogelijk wanneer er een plaatjes beschikbaar is op de 

aangevraagde dag. Op ons kinderdagverblijf houden wij ons aan de in de WBK 

opgenomen kind-leidsterratio. Deze regelgeving bepaalt hoeveel kindjes van een 

bepaalde leeftijd kunnen worden opgevangen per groep 

- Flexibele opvang 

Flexibele opvang is bedoeld voor ouders die niet structureel opvang nodig 

hebben. Hiervoor kunnen zij maandelijks een aanvraag indienen. Op basis 

van beschikbaarheid kunnen zij opvang afnemen, bij voorkeur op steeds 

dezelfde locatie en groep. Deze vorm van opvang wordt per uur betaald 

tegen het tarief van incidentele opvang. De kosten voor de flexibele opvang 

worden aan het einde van de volgende maand gefactureerd. 

- Incidentele opvang 

Wanneer ouders, naast hun structurele opvangdagen, incidenteel een extra 

opvangdag willen afnemen kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen bij de 

pedagogisch medewerksters van de groep. Wanneer die mogelijkheid er is 

wordt hier een formulier voor ingevuld en ondertekend. De kosten voor de 

incidentele worden aan het einde van de volgende maand opgeteld bij de 

maandelijkse factuur.  

- Opvang buiten reguliere openingstijden 

Onze locaties Jansens Huis en Jansens Vlinder beschikken over een 24-uurs 

vergunning. Dit betekent dat wij ook opvang mogen bieden buiten de 

reguliere openingstijden (7.15-18.15 uur). Een aanvraag voor deze vorm van 

opvang kan bij voorkeur minimaal 2 weken van tevoren worden gedaan bij 

de leidinggevende van de betreffende locatie. Een aanvraag wordt in 

behandeling genomen bij minimaal 5 kinderen met dezelfde aanvraag. Wij 

zullen de mogelijkheden qua personeel bekijken en hierover een 

terugkoppeling geven. Mocht een aanvraag gehonoreerd kunnen worden 

zullen de kosten per kind per uur worden berekend volgens het tarief van 

incidentele opvang.  
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Inleiding  

Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam is de commissie Gunning 

ingesteld, om onderzoek te doen naar de toedracht van de Amsterdamse 

zedenzaak met als doel om hieruit lessen te trekken voor een betere en veiliger 

kinderopvang. 

Na gedegen onderzoek naar de praktijk van de kinderopvang, de regelgeving, het 

toezicht en hulpverlenende instanties, is de commissie Gunning met een rapport vol 

aanbevelingen gekomen. 

De commissie richt zich met haar aanbevelingen tot alle betrokkenen bij de 

kinderopvang. De aanbevelingen zijn niet alleen relevant als het gaat om seksueel 

misbruik, maar ook als het gaat om kindermishandeling of andere veiligheidsrisico's. 

Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen 

voor de kinderopvang naast onze eigen praktijk, protocollen en beleid gelegd en 

zijn we verder gegaan met het aanpassen van protocollen, personeelsbeleid en 

pedagogisch beleid. Daarnaast is er geïnvesteerd in de implementatie van de 

aanpassingen in beleid.  

Dit beleid beschrijft hoe Kinderparadijs Jansen en Jansen het zogenaamde 

‘vierogenprincipe’ toepast in de praktijk en haar beleid hierop.  

Het vierogenprincipe betekent dat er met ingang van 1 juli 2013 altijd minimaal twee 

volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in 

kinderdagverblijven. De brancheorganisatie kinderopvang heeft samen met Boink 

(belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang) een brochure uitgegeven 

over het vierogenprincipe in de praktijk. Deze brochure dient als 

achtergrondinformatie bij ons beleid. 

 

 

Aanbeveling uit het rapport Gunning: 

Stelt verplicht dat er altijd twee volwassenen zijn die de kinderen in een groep 

kunnen zien of horen. In de mix van de dagelijkse praktijk zijn er naar de mening van 

de commissie voldoende mogelijkheden om dit te realiseren. Te denken valt niet 

alleen aan aanwezigheid of directe nabijheid van pedagogisch werkers, maar ook 

aan de inzet van bijvoorbeeld stagiaires, groepshulp en/of vrijwilligers. Ook het 

kortere tijd, aan het begin of het eind van de dag, samenvoegen van groepen, en 

bouwkundige en technische maatregelen voor transparantie in het gebouw kunnen 

alternatieven zijn. Een achterwacht is naar de mening van de commissie niet 

voldoende. 

In dit beleid wordt per locatie beschreven hoe in de praktijk invulling wordt gegeven 

aan het vierogenprincipe. De oudercommissies van alle drie de kinderdagverblijven 

hebben zich tevens  over deze vraag gebogen en ons van advies voorzien. Ook in 

de toekomst zal de oudercommissie betrokken blijven bij de uitvoering van het 

vierogenprincipe.  

Het vierogenprincipe verkleint niet alleen het risico ten aanzien van seksueel misbruik, 

maar ook het risico ten aanzien van kindermishandeling in brede zin, terwijl er -meer 

generiek gesproken- sneller en effectiever kan worden ingegrepen als een kind of 

een pedagogisch werker iets overkomt. Bovendien kan de sector het 

vierogenprincipe benutten als impuls voor verdere kwaliteitsverbetering. 
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Standpunt Kinderparadijs Jansen en Jansen 

De invoering van het vierogenprincipe ten gevolge van de zedenzaak in Amsterdam 

is in onze ogen een goede stap richting het bieden van veiliger kinderopvang. Buiten 

het feit dat regelgeving stelt dat alle kinderdagverblijven hieraan voldoen, staan wij 

achter deze beslissing. Toch vinden wij de uitvoering van de praktische kant in zekere 

zin minder essentieel. In onze ogen is het investeren in mentaliteit van medewerkers 

en bedrijfscultuur een belangrijker item in het bieden van veiliger kinderopvang. Hoe 

wij hier concreet aan werken is te lezen in dit beleid.  
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Medewerk(st)ers 

 

Zoals in de inleiding al kort benoemd is, vindt Kinderparadijs Jansen en Jansen de 

mentaliteit van medewerk(st)ers essentieel in het bieden van veilige kinderopvang. 

Niet alleen de praktische uitvoering van het vierogenprincipe draagt bij aan 

veiligheid, ook de bedrijfscultuur speelt hier een belangrijke rol in.  

 

Het vormgeven van de gewenste bedrijfscultuur en het investeren in de juiste 

mentaliteit van medewerk(st)ers bevat verschillende fasen en onderdelen.  

Kinderparadijs Jansen en Jansen hanteert al geruime tijd haar personeelsbeleid, 

deze wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geüpdatet. De inhoud van het 

personeelsbeleid draagt bij aan het investeren in de mentaliteit van 

medewerk(st)ers, door een open communicatie na te streven schetst Kinderparadijs 

Jansen en Jansen een helder beeld van de verwachte mentaliteit en werkhouding 

van haar medewerk(st)ers.  Naast het personeelsbeleid hanteert de organisatie de 

Beroepscode Kinderopvang en haar eigen gedragscode.  

Om inzichtelijk te maken hoe Kinderparadijs Jansen en Jansen hier aan werkt wordt 

dat hieronder per onderwerp beschreven.  

 

 

Sollicitant  

De relatie die Kinderparadijs Jansen en Jansen aangaat met haar medewerk(st)ers 

begint in de sollicitatieprocedure. Wanneer er een vacature binnen de organisatie 

ontstaat wordt door het management een profiel geschetst. In dit profiel wordt 

vastgelegd aan welke voorwaarden de kandidaten moeten voldoen, zoals 

bijvoorbeeld het aantal jaren werkervaring. Aan de hand van het profiel worden 

kandidaten geselecteerd. Deze kandidaten komen op gesprek, dit gesprek wordt 

gevoerd door twee leidinggevenden om een zo goed mogelijk beeld te kunnen 

vormen van een kandidaat. Wanneer het gesprek positief verloopt vragen wij om 

een referentie en deze wordt gecheckt. Bij een positieve referentie nodigen wij de 

kandidaat uit voor een meedraai-moment. Op deze manier kunnen wij beoordelen 

hoe een kandidaat zich presenteert op de groep, werkhouding en communicatie 

naar kinderen en collega’s zijn hierbij van groot belang. Een kandidaat wordt 

aangenomen wanneer het gesprek, de referentie en het meedraaimoment positief 

zijn. Daarnaast is de afgifte van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voorwaarde 

om in dienst te treden bij Kinderparadijs Jansen en Jansen. Medewerk(st)ers in de 

kinderopvang worden continue beoordeeld op het plegen van (strafbare) feiten die 

een belemmering vormen in het werken met kinderen. Dit noemt men de ‘continue 

screening’. Meer informatie hierover is te vinden in de ‘handleiding continue 

screening in de kinderopvang’. 
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Nieuwe medewerk(st)ers 

Wanneer Kinderparadijs Jansen en Jansen een nieuwe medewerk(st)er in dienst 

heeft zal deze persoon de eerste weken intensief begeleidt worden. Dit gebeurt 

onder andere door het voeren van evaluatiegesprekken met de leidinggevende en 

de zogenaamde ‘inwerkprocedure nieuwe medewerk(st)ers’ welke beschreven 

staat in het personeelsbeleid en door vaste medewerk(st)ers opgepakt wordt. 

Nieuwe medewerk(st)ers worden door de leidinggevende(n) goed geobserveerd, 

hierdoor  kan een concreter beeld gevormd worden van het karakter van een 

persoon, de reactie op bepaalde situaties etc. Opvallend gedrag kan beter 

gesignaleerd worden wanneer er een duidelijk beeld geschetst is van een persoon 

en zijn/ haar karakter. 

 

 

Vaste medewerk(st)ers 

Sturen op de juiste mentaliteit en een goede werkhouding zijn essentieel voor een 

fijne bedrijfscultuur. Er zijn verschillende beleidsplannen die beschrijven hoe 

medewerk(st)ers om dienen te gaan met bepaalde zaken in hun werk, die 

duidelijkheid zorgt ervoor dat voorkomen wordt dat iedereen zijn/ haar eigen koers 

vaart.  

Wat de organisatie echter ook belangrijk vindt, is dat medewerk(st)ers iets van 

zichzelf in het uitdragen van hun functie kunnen leggen, mits aan dezelfde 

doelstellingen wordt gewerkt en uiteraard kan dit enkel binnen de kaders van beleid, 

wet- en regelgeving en visie van de organisatie.  

Om een positieve bijdrage te leveren aan (het ontwikkelen van) de juiste mentaliteit 

en een goede werkhouding, wordt door de leidinggevenden regelmatig ‘coaching 

on the job’ geboden. Tijdens de werkzaamheden geeft de leidinggevende 

feedback op waar de medewerk(st)ers individueel en/ of gezamenlijk mee bezig 

zijn. Tevens geeft dit moment de leidinggevende de mogelijkheid medewerk(st)ers 

te observeren en zich een beeld te vormen van het functioneren. Afhankelijk van de 

prioriteit ervan worden situaties geëvalueerd en eventuele afspraken ter 

voorkoming/ verbetering gemaakt.  

Vaste medewerk(st)ers wordt begeleiding en sturing geboden op verschillende 

momenten, zo vindt eens in de zes weken werkbegeleiding plaats, dit is een gesprek 

tussen de pedagogisch medewerk(st)ers over de gang van zaken op de eigen 

groep, samen met de leidinggevende. Standaard onderwerpen tijdens de 

werkbespreking zijn samenwerking, communicatie/ overdracht en leerdoelen. 

Ook is er gemiddeld eens per zeven weken een teamvergadering gepland, op deze 

momenten worden beleid, protocollen en locatie-relevante zaken besproken. 

Tijdens deze momenten wordt door de leidinggevende gecommuniceerd over wat 

de organisatie verwacht van haar medewerk(st)ers en kan men hier op reageren 

en/ of vragen stellen wanneer dat onduidelijk is. Het centraal bespreken van 

beleidszaken bewerkstelligt dat een ieder op de hoogte is van de meest recente 

(werk)afspraken.  

Daarnaast vindt er ook individuele begeleiding plaats. Voor elke medewerk(st)er 

geldt dat hij/ zijn elk jaar het ‘profiel pedagogisch medewerk(st)er’ invult. Dit profiel is 

opgebouwd door elke gewenste handeling als pedagogisch meewerk(st)er te 

koppelen aan competenties. Door het invullen, door zowel de medewerk(st)er als de 

leidinggevende, wordt het voor beide partijen inzichtelijk welke competenties 

(goed) ontwikkeld zijn en waarin het wenselijk is dat de medewerk(st)er groeit. Zo 

nodig wordt hiervoor een ontwikkelplan geschreven.  
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Indien nodig voert de leidinggevende extra individuele gesprekken met een 

medewerk(st)er. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt en deze worden 

bewaard in het dossier van de betreffende medewerk(st)er.  

 

Stagiaires 

Door de inzet van een stagiaire kan worden voldaan aan het vierogenprincipe. De 

organisatie vindt dit echter een te onzekere factor, stagiaires zijn bijvoorbeeld vrij in 

de schoolvakanties, het kinderdagverblijf is dan wel gewoon open. Daarom zal  

Kinderparadijs Jansen en Jansen stagiaires alleen inzetten voor de uitvoering van het 

vierogenprincipe en niet als basis. De organisatie maakt geen gebruik van de 

mogelijkheid vrijwilligers in te zetten.  

 

Communicatie 

Open communicatie staat centraal bij Kinderparadijs Jansen en Jansen. Het 

management geeft hierin het goede voorbeeld en communiceert open en eerlijk 

met medewerk(st)ers, over bijvoorbeeld knelpunten. Maar ook het complimenteren 

van medewerk(st)ers draagt bij aan een open communicatie en prettige werksfeer.  

Op verschillende wijzen wordt aandacht besteed aan het belang van open 

communiceren met elkaar, bijvoorbeeld tijdens een studiedag. Het bespreekbaar 

maken van kleine en grote zaken draagt bij aan een bedrijfscultuur waarin het 

mogelijk is feedback te geven en ontvangen maar ook een sfeer te creëren waarin 

het mogelijk is ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.  

Het belang van het aanspreken van elkaar op gedrag dat niet wenselijk is binnen de 

organisatie, wordt herhaaldelijk besproken met medewerk(st)ers. Wanneer 

medewerk(st)ers het lastig vinden een collega aan te spreken op bepaald gedrag 

kan hij/ zij voor ondersteuning de leidinggevende raadplegen. Samen wordt dan 

gekeken naar een geschikt moment en de juiste manier waarop de boodschap 

gebracht wordt.  

Belangrijk is tevens dat medewerk(st)ers een ‘onderbuikgevoel’ bespreekbaar 

maken, wanneer dat lastig is bij de betreffende persoon is de leidinggevende 

hiervoor altijd beschikbaar.  

 

Training/ herkennen van signalen 

Alle medewerk(st)ers van Kinderparadijs worden getraind en bijgeschoold in het 

leren herkennen van signalen die (kunnen) duiden op kindermishandeling. Het 

management heeft besloten de training van personeel in eigen beheer te kunnen 

uitvoeren en heeft daarom een training gevolgd die het mogelijk maakt zelf de 

medewerk(st)ers te trainen. Op deze manier kan scholing tijdig geboden worden en 

is het mogelijk een op de organisatie en medewerk(st)ers gepersonaliseerde training 

te bieden. 
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Rol leidinggevende(n) 

 

Bij Kinderparadijs Jansen & Jansen vinden wij het belangrijk dat de 

leidinggevende zichtbaar is op de groepen. Tijdens het openen of sluiten 

draait de leidinggevende op één van de groepen mee. Per dag zal 

verschillen op welke groep de leidinggevende aanwezig zal zijn. Daarnaast 

loopt de leidinggevende gedurende de hele dag, regelmatig de groepen 

op, observeert en signaleert en geeft adviezen en tips. Daarnaast speelt de 

leidinggevende een belangrijke rol tijdens werkbesprekingen, 

teamvergaderingen en functioneringsgesprekken van medewerkers. Namelijk 

het signaleren van knelpunten/ onduidelijkheid in de samenwerking en de 

gewenste werkhouding van medewerk(st)ers. Het bespreekbaar maken van 

deze punten en een positieve bijdrage leveren aan positieve veranderingen 

zijn essentieel in het bieden van goede en veilige kinderopvang. 

Tijdens het aanwezig zijn op de groepen leert de leidinggevende ook de 

kinderen kennen, zodat aansturing van de pedagogisch medewerk(st)er op 

de behoeften van het kind optimaal te realiseren is. Door het aanwezig zijn op 

de groepen is de leidinggevende ook zichtbaar voor ouders. Belangrijk is dat 

ouders weten wie de leidinggevende is, en het laagdrempelig is om met 

vragen/opmerkingen naar een leidinggevende te stappen. De 

leidinggevende stelt zich hierin open op en neemt vragen en opmerkingen 

van ouders altijd serieus.  
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Sociale controle 

 

Binnen Kinderparadijs Jansen en Jansen vinden wij het belangrijk om te 

investeren in mentaliteit van medewerkers en bedrijfscultuur. Wij vinden het 

belangrijk dat wij open en transparant zijn. Tijdens teamvergaderingen, 

werkbesprekingen, functioneringsgesprekken, wordt het puntje sociale 

controle regelmatig besproken. Het meeluisteren/ kijken in het 

vierogenprincipe is natuurlijk maar een deel van het bieden van veiligheid 

voor kinderen.  Het belangrijkste aspect is dat met regelmaat besproken 

wordt hoe belangrijk het is om elkaar aan te spreken over elkaars 

functioneren, zowel positief als negatief, en elkaar hierin alert te houden. Dit 

stimuleren wij door een open communicatie na te streven, waarbij 

medewerk(st)ers interesse tonen in elkaars werkwijze en hierover vragen 

durven te stellen. Op deze manier wordt de kans dat men onwenselijk gedrag 

laat zien kleiner gemaakt, bij gedrag dat afwijkt van kaders wordt een 

medewerk(st)ers gevraagd naar de reden waarom.  

Dorien Jansen, eigenaresse van Kinderparadijs Jansen & Jansen, heeft een 

cursus gevolgd over de uitvoering van het vierogenprincipe. Hiermee kan zij 

(via de leidinggevende) het team van Kinderparadijs Jansen & Jansen goed 

aansturen op de uitvoering van het vierogenprincipe. 

 

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

 

Bij kinderparadijs Jansen & Jansen is de Meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld van kracht. Alle pedagogisch medewerk(st)ers zijn op de 

hoogte van deze meldcode en weten hoe ze moeten handelen bij een 

vermoeden van Kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De pedagogisch 

medewerksters hebben allemaal een training “Niets doen is geen optie” 

gevolgd via Bureau Jeugdzorg. Hierin hebben zij geleerd signalen te 

herkennen maar tevens, in overleg met collega’s en leidinggevende, 

bespreekbaar te maken bij ouders. Het werken met de meldcode wordt 

actief gehouden tijdens werkbesprekingen, teamvergaderingen en 

studiedagen van Kinderparadijs Jansen & Jansen. Binnen Kinderparadijs 

Jansen & Jansen heeft het management een ‘train de trainer’ Meldcode 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd, zodat het management de 

training aan nieuwe medewerksters kan geven en daarnaast bijscholing kan 

bieden aan de medewerk(st)ers. 
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Buiten spelen en uitstapjes 

Regelmatig buiten spelen vinden we belangrijk bij Kinderparadijs Jansen en Jansen. 

Doorgaans wordt er door meerdere groepen tegelijkertijd buiten gespeeld en zijn er 

minimaal twee pedagogisch medewerksters in de tuin aanwezig. In voorkomende 

situaties gebeurt het dat één pedagogisch medewerkster met een klein groepje 

kinderen buiten speelt. Om te voldoen aan het vierogenprincipe zal buiten spelen 

met een aantal kinderen voor een pedagogisch medewerk(st)er alleen, enkel 

mogelijk zijn wanneer er direct toezicht is van een andere volwassene, bijvoorbeeld 

door het raam vanuit binnen.  

Regelmatig wordt er door de pedagogisch medewerksters een uitstapje gemaakt, 

een wandeling door het park, een bezoekje aan de kinderboerderij of een 

boodschap halen. Tijdens uitstapjes dragen medewerksters hesjes voorzien van het 

logo van Kinderparadijs Jansen en Jansen en zijn zij telefonisch bereikbaar. 

Het heeft onze voorkeur dat deze uitstapjes met minimaal twee pedagogisch 

medewerksters worden gemaakt. Op onze locatie Jansens Huis is dit echter lastig in 

de praktijk te brengen vanwege de kleinschaligheid van de locatie. Om kinderen 

toch de uitstapjes te kunnen bieden is het toegestaan dat zij alleen met een klein 

groepje kinderen een uitstapje maken. Dit gebeurt per situatie in overleg met een 

leidinggevende. Buiten is er sociale controle van de buurtbewoners maar ook 

bezoekt de pedagogisch medewerkster openbare plaatsen waar meestal meerdere 

mensen aanwezig zijn, zoals een speeltuin, het park of de supermarkt.  

Wanneer er slechts één medewerkster achterblijft op locatie Jansens Huis wordt de 

lange afstandsbabyfoon ingeschakeld. De werkwijze met betrekking tot deze 

babyfoon is te vinden onder het kopje ‘Het vierogenprincipe in de praktijk op 

Jansens Huis’ op pagina 12.  
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Rol ouders en/of oudercommissie 

Ook ouders spelen een rol in de uitvoering van het vierogenprincipe. De meeste 

ouders zijn aanwezig op de momenten dat pedagogisch medewerk(st)ers alleen op 

de groep werken, tijdens de breng- en haalmomenten. Omdat Kinderparadijs 

Jansen en Jansen geen vaste breng- en haaltijden hanteert en ouders daarnaast 

zichzelf binnenlaten op het kinderdagverblijf door middel van de vingerscan, draagt 

het onverwachte moment waarop ouders hun kind(eren) brengen of halen positief 

bij aan het vierogenprincipe, omdat er geen inschatting gemaakt kan worden door 

een medewerk(st)er hoe lang hij/ zij alleen met de kinderen is.  

Ouders die tijdens een breng- of haalmoment een situatie treffen die zij niet kunnen 

plaatsen vragen wij uitleg te vragen aan de betreffende medewerk(st)er. Mocht 

deze drempel gevoelsmatig te hoog zijn, om welke reden dan ook, verzoeken wij de 

situatie zo snel als mogelijk bespreekbaar te maken met de leidinggevende van de 

locatie. Open communicatie vinden wij erg belangrijk, het is dus in geen enkel geval 

een probleem om contact op te nemen met de leidinggevende wanneer de 

veiligheid van een kind (mogelijk) in gevaar is. Ook is het mogelijk de situatie in 

eerste instantie bespreekbaar te maken bij de oudercommissie van de locatie. U of 

de oudercommissie zal dan alsnog contact opnemen met de leidinggevende om 

de situatie te bespreken en eventuele verder stappen te bepalen/ ondernemen. 

In samenwerking met de oudercommissies van iedere locatie zal Kinderparadijs 

Jansen en Jansen jaarlijks een enquête uitbrengen. In deze enquête zal ouders 

onder andere gevraagd worden naar hun gevoel van veiligheid op het 

kinderdagverblijf. De resultaten van deze enquête worden besproken met de 

oudercommissie en aan alle ouders openbaar gemaakt zodat het management 

kan bepalen of bijsturing/ verandering noodzakelijk is maar ook om ouders te 

informeren over de resultaten.  

Los van de enquête zal Kinderparadijs Jansen en Jansen in dialoog met de 

oudercommissie blijven over de uitvoering van het vierogenprincipe.  
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Het vierogenprincipe in de praktijk op Jansens Huis 

Jansens Huis kent twee groepen, op de begane grond dreumes-/ peutergroep 

Krookodil, op de tweede verdieping bevindt zich baby-/ dreumesgroep Liefebees.  

Op beide groepen wordt in de basis met twee pedagogisch medewerksters per dag 

gewerkt, één daarvan werkt de vroege dienst, de ander de late dienst. De tijden 

waarop een pedagogisch medewerkster alleen op de groep staat is van 7.15 uur tot 

8.45 uur en van 16.45 tot 18.15 uur. Daarnaast heeft iedere pedagogisch 

medewerkster een half uur per dag pauze waarin zij dus ook van de groep is en zijn 

er momenten waarop je als pedagogisch medewerkster kort van de groep gaat, 

voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, overleg met collega’s van een andere groep 

etc.  

Om er zorg voor te dragen dat er altijd een volwassene meekijkt/ -luistert, en dus te 

voldoen aan het vierogenprincipe, hebben wij besloten om babyfoons in te zetten. 

De babyfoons staan de gehele dag aan en geven op deze manier pedagogisch 

medewerksters de gelegenheid mee te luisteren op de andere groep. Dat feit 

draagt er zorg voor dat medewerksters weten dat zij te horen zijn en ongewenst 

gedrag op deze manier voorkomen kan worden.  

De slaapkamer van beide groepen bevindt zich op de eerste verdieping. In deze 

ruimtes zijn altijd al babyfoons aanwezig geweest, ten behoeve van de veiligheid 

van kinderen. Deze babyfoons dienen nu dus mede voor het voldoen aan het 

vierogenprincipe. De pedagogisch medewerksters leggen de kinderen om beurten, 

direct achter elkaar, op bed.  Ook het uit bed halen van de kinderen gebeurt op 

deze wijze en tijdens deze momenten blijft de deur van de slaapkamer altijd 

geopend.  

 

In voorkomende gevallen zal, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes en er minder 

kinderen zijn, gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid groepen samen te 

voegen. Wanneer de kindaantallen het niet toelaten om samen te voegen en er dus 

een pedagogisch medewerkster alleen werkt, zal er voor gekozen worden een 

eventuele stagiaire op deze groep in te zetten. Wanneer ook dat niet mogelijk is 

kunnen wij voldoen aan het vierogenprincipe door het gebruik van de babyfoons.  

Flexwerkers en invalkrachten, in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen, zullen 

op de dag nooit alleen werkzaam zijn op een groep. Uitzondering hierop zijn de 

breng- en haaltijden. Tijdens deze momenten zijn de eerder benoemde praktische 

uitvoeringen van het vierogenprincipe van kracht. De keuze om flexwerkers en 

invalkrachten op de dag niet alleen op een groep werkzaam te laten zijn staat los 

van het vierogenprincipe, wij doen dit met als reden dat wij het van belang vinden 

om op elke groep, elke dag een vaste pedagogisch medewerkster in te zetten. 

 

Door de wisselende kindaantallen op het kleinschalige kinderdagverblijf is het op 

bepaalde dagen niet nodig om vier pedagogisch medewerksters in te zetten. In die 

gevallen werken er twee of drie pedagogisch medewerksters. Door de verschillende 

diensten zal er tussen 7.15 en 8.45 uur, en tussen 16.45 en 18.15 uur, alleen gewerkt 

worden. Op deze dagen vangt de leidinggevende van de locatie het 

vierogenprincipe op of wordt een groepshulp hiervoor ingezet. Wanneer deze opties 

niet voor handen zijn maken wij gebruik van een lange-afstandsbabyfoon, de 

ontvanger staat op Jansens Park. De pedagogisch medewerksters van Jansens Huis 

informeren de medewerksters van Jansens Park over wanneer de babyfoon in 

gebruik genomen moet worden en voor hoe lang. Medewerksters van Jansens Park 

bepalen per situatie op welke groep de ontvanger geplaatst wordt.  
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De alleen werkende pedagogisch medewerkster van Jansens Huis draagt de zender 

van de babyfoon aan haar kleding zodat alle handelingen gevolgd kunnen worden 

door de medewerkster op de groep van Jansens Park waar de babyfoon staat. Voor 

elk gebruik wordt de werking van de babyfoon getest. Tevens wordt om de werking 

van de babyfoon te testen, en het doel na te streven, elk kwartier contact gelegd 

tussen de medewerkster van Jansens Huis en Jansens Park beginnend op het 

moment van inschakelen. Bij onraad van welke aard dan ook neemt de 

medewerkster van Jansens Park direct contact op met een leidinggevende. Dit 

geldt uiteraard ook voor de alleen werkende medewerkster van Jansens Huis 

wanneer zij hiertoe in de gelegenheid is.  

Omdat er ook op Jansens Park babyfoons ingezet worden ten behoeve van het 

vierogenprincipe wordt de ontvanger van Jansens Huis op een andere plek op de 

groep neergezet dan de ontvanger van een andere groep binnen de eigen locatie. 

Op die manier kan onderscheid gemaakt worden in welk geluid van welke groep 

vandaan komt.  

 

Mocht het werken met babyfoons onverhoopt niet het gewenste effect hebben 

(brochure vierogenprincipe in de praktijk) zullen wij andere mogelijke oplossingen 

gaan uitvoeren. Hoewel dat niet onze voorkeur heeft, bestaat bijvoorbeeld de 

mogelijkheid van het samenvoegen van groepen. 
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Het vierogenprincipe in de praktijk op Jansens Park 

Jansens Park kent vier groepen, op de begane grond twee dreumes-/ 

peutergroepen; Seebra en Sjiraf. Op de eerste en tweede verdieping bevinden  zich 

dreumespeutergroep Ooliefant en Paapegaaj.   

Op alle vier de groepen wordt met twee pedagogisch medewerksters per dag 

gewerkt, één daarvan werkt de vroege dienst, de ander de late dienst. De tijden 

waarop een pedagogisch medewerkster alleen op de groep staat is van 7.15 uur tot 

8.45 uur en van 16.45 tot 18.15 uur. Daarnaast heeft iedere pedagogisch 

medewerkster een half uur per dag pauze waarin zij dus ook van de groep is en zijn 

er momenten waarop je als pedagogisch medewerkster kort van de groep gaat, 

voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, overleg met collega’s van een andere groep 

etc.  

Om er zorg voor te dragen dat er altijd een volwassene meekijkt/ -luistert, en dus te 

voldoen aan het vierogenprincipe, hebben wij besloten om babyfoons in te zetten. 

De babyfoons staan de gehele dag aan en geven op deze manier pedagogisch 

medewerksters de gelegenheid mee te luisteren op de andere groep. Dat feit zorgt 

ervoor dat medewerksters weten dat zij te horen zijn en ongewenst gedrag op deze 

manier voorkomen kan worden.  

Op baby-/ dreumesgroepen Seebra en Sjiraf zal tevens gebruik worden gemaakt 

van het openhouden van de deuren van de keuken naar beide groepen. Op die 

manier leunt het vierogenprincipe niet alleen op de babyfoons maar is er ook een 

mogelijkheid om elkaar te zien en te horen door de open deuren.  

Alle groepen hebben aangrenzend een eigen slaapkamer, op Seebra en Sjiraf 

wordt al gebruik gemaakt van babyfoons.  Om ook op Ooliefant en Paapegaaj te 

voldoen aan het vierogenprincipe zal ook op hun slaapkamers gebruik gemaakt 

gaan worden van babyfoons. 

De pedagogisch medewerksters leggen de kinderen om beurten, direct achter 

elkaar, op bed.  Ook het uit bed halen van de kinderen gebeurt op deze wijze en 

tijdens deze momenten blijft de deur van de slaapkamer altijd geopend.  

 

In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes en er minder 

kinderen zijn, zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid groepen samen te 

voegen. Wanneer de kindaantallen het niet toelaten om samen te voegen en er dus 

een pedagogisch medewerkster alleen werkt, zal er voor gekozen worden een 

eventuele stagiaire op deze groep in te zetten. Wanneer ook dat niet mogelijk is 

kunnen wij voldoen aan het vierogenprincipe door het gebruik van de babyfoons.  

Flexwerkers en invalkrachten, in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen, zullen 

op de dag nooit alleen werkzaam zijn op een groep. Uitzondering hierop zijn de 

breng- en haaltijden. Tijdens deze momenten zijn de eerder benoemde praktische 

uitvoeringen van het vierogenprincipe van kracht. De keuze om flexwerkers en 

invalkrachten op de dag niet alleen op een groep werkzaam te laten zijn staat los 

van het vierogenprincipe, wij doen dit met als reden dat wij het van belang vinden 

om op elke groep, elke dag een vaste pedagogisch medewerkster in te zetten. 

 

Mocht het werken met babyfoons onverhoopt niet het gewenste effect hebben 

(brochure vierogenprincipe in de praktijk) zullen wij andere mogelijke oplossingen 

gaan uitvoeren. Hoewel dat niet onze voorkeur heeft, bestaat bijvoorbeeld de 

mogelijkheid van het samenvoegen van groepen. 
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Vierogenprincipe Jansens Vlinder 

Locatie Jansen Vlinder kent 7 groepen, op de begane grond 2 babygroepen 

(Oojefaartjes/ Sgaapjes), 2 dreumesgroepen (Beitjes/Seehontjes), 2 peutergroepen 

(Neilpaartjes/Eeseltjes) en op de tweede verdieping bevindt zich de 3plus groep 

(Pingwings). Daarnaast is op de tweede verdieping BSO Jansens Sidonia gevestigd 

en het kantoor. Op alle groepen wordt met twee pedagogisch medewerk(st)ers 

gewerkt. Gedurende een kinderdagverblijfdag doen zich verschillende 

bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en bezetting van medewerkers. 

Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voor komen dat een 

medewerker alleen is  met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met 

inachtneming van het vierogenprincipe. 

 Onze pedagogisch medewerkster werken met een vroege en late dienst. 

Vroege dienst start om 7.15 uur tot 16.45 uur, late dienst start van 8.45 uur tot 

18.15 uur.  Dit is één van de momenten dat onze pedagogisch medewerkster 

alleen op de groep staan. 

 Daarnaast heeft iedere pedagogisch medewerkster een half uur pauze  

waarin zij dus ook van de groep zijn. 

 Daarnaast zijn er momenten dat de pedagogisch medewerksters van de 

groep af gaan voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, overleg met collega’s van 

een andere groep etc. 

Om er zorg voor te dragen dat er altijd een volwassene meekijkt/-luistert, en dus te 

voldoen aan het vierogenprincipe, hebben wij  afspraken gemaakt hoe wij hiermee 

omgaan. 

 Jansens Vlinder heeft over het algemeen veel glas. Afspraak is om al het glas 

transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en 

mededelingen. 

 Tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch 

medewerksters ook (veel) ouders aanwezig.  

 De babygroepen Oojefaartjes/ Sgaapjes zijn semi-open waardoor er altijd 

een volwassene meekijkt/luistert.  

 Op de dreumes groepen Beitjes/Seehontjes zal gebruikt gemaakt worden van 

het openhouden van de deuren van de verschoonruimte naar beide 

groepen. 

 Op de peutergroepen Eeseltjes/Neilpaartjes zal de tussendeur van de 

groepen open gezet worden, zodat er altijd iemand mee kan kijken/luisteren. 

 Op de 3plus groep Pingwings, zal gebruikt gemaakt worden van een 

babyfoon, zodat er altijd meegeluisterd wordt. Deze babyfoon zal bij de 

Sgaapjes neergezet worden 

 Alle groepen, met uitzondering van de Eeseltjes, hebben een aangrenzende 

slaapkamer.  Er wordt in alle  slaapkamers gebruik gemaakt van babyfoons. 

De slaapkamer van de Eeseltjes groep zit vast aan de Pingwings. De 

pedagogisch medewerksters brengen de kinderen gezamenlijk naar bed. De 

kinderen worden om beurten, direct achter elkaar in bed gelegd. Ook het uit 

bed halen van de kinderen gebeurt op deze wijze. Tijdens het naar bed 



  53 

brengen en uit bed halen van de kinderen blijft de deur van de slaapkamer 

geopend.  

 Alle groepen, met uitzondering van de Pingwings, delen de 

verschoningsruimte met de naastgelegen groep. Deze verschoningsruimtes 

zijn voorzien van ramen, zodat er altijd iemand mee kan kijken. Bij de 

Pingwings staat de deur van de toiletten altijd open.  

In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes en er minder 

kinderen zijn, zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid groepen samen te 

voegen. Wanneer de kindaantallen het niet toelaten om samen te voegen en er dus 

een pedagogisch medewerkster alleen werkt, zal er voor gekozen worden een 

eventuele stagiaire op deze groep in te zetten. Wanneer ook dat niet mogelijk is 

kunnen wij voldoen aan het vierogenprincipe door het gebruik van bovenstaande 

oplossingen per groep. Bij de babygroepen  zal de oplossing dan zijn om een 

babyfoon bij de Seehontjes te zetten. Flexwerkers en invalkrachten, in dienst van 

Kinderparadijs Jansen en Jansen, zullen op de dag nooit alleen werkzaam zijn op 

een groep. Uitzondering hierop zijn de breng- en haaltijden. Tijdens deze momenten 

zijn de eerder benoemde praktische uitvoeringen van het vierogenprincipe van 

kracht. De keuze om flexwerkers en invalkrachten op de dag niet alleen op een 

groep werkzaam te laten zijn staat los van het vierogenprincipe, wij doen dit met als 

reden dat wij het van belang vinden om op elke groep, elke dag een vaste 

pedagogisch medewerkster in te zetten. 

 

Mocht het werken met deze oplossingen onverhoopt niet het gewenste effect 

(brochure vierogenprincipe in de praktijk) hebben zullen wij andere mogelijke 

oplossingen gaan uitvoeren. Hoewel dat niet onze voorkeur heeft, bestaat 

bijvoorbeeld de mogelijkheid van het samenvoegen van groepen tot de 

pedagogisch medewerk(st)er met de late dienst aanwezig is.  
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Klachtenregeling  
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Inleiding 

Deze regeling beschrijft de wijze van het behandelen van klachten van 

ouders en oudercommissies van Kinderparadijs Jansen en Jansen. 

Kinderparadijs Jansen en Jansen neemt alle signalen van klanten serieus. We 

vinden het belangrijk om bij ongenoegen of ontevredenheid van ouders en 

oudercommissies in goed overleg te komen tot een oplossing die voor beide 

partijen bevredigend is. Wij zullen te allen tijde de weg van de dialoog 

zoeken om problemen tijdig op te lossen, genoegdoening te geven of de 

relatie te herstellen. 

De route is dan ook dat ouders/oudercommissies hun signalen eerst 

bespreken met direct betrokkene (n); de pedagogisch medewerker en/of 

leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigend antwoorde dan kan een 

gesprek op directieniveau plaats vinden. Is het probleem dan onverhoopt 

nog niet afdoende opgelost, dan kan de ouder of oudercommissie een 

klacht indienen bij Kinderparadijs Jansen en Jansen. Mocht de interne 

klachtbehandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat de 

weg vrij om, via het klachtenloket Kinderopvang, de klacht te melden bij de 

externe Geschillencommissie. 

In onderstaande procedure worden de stappen nader toegelicht. 

 

Definities 

Organisatie    Kinderparadijs Jansen en Jansen 

Medewerker    Een persoon die in dienst van 

                                              Kinderparadijs Jansen en Jansen is, 

                                              of op inleenbasis voor Kinderparadijs 

                                              Jansen en Jansen werkzaam is. 

Klachtencoördinator          De medewerker waar klachten 

                                               binnenkomen, die de procedure 

                                              bewaakt en klachten afhandelt uit 

                                              hoofde van de directeur. 

Leidinggevende                 Diegene die leiding geeft aan de locatie 

                                              waar het kind is geplaatst/ de 

                                              oudercommissie is ingesteld. 

Ouder                                   Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, 

                                              gebruik wenst te maken of gebruik heeft 

                                              gemaakt van de diensten van de 

                                              organisatie, voor de opvang van 

                                              zijn/haar kinderen. Het kan hier ook gaan 

                                              om een verzorger met de wettelijke 

                                              voogdij over het kind. 

Oudercommissie                Een oudercommissie van een 

                                             Kinderparadijs Jansen en Jansen locatie. 

Klager                                  De ouder/verzorger of oudercommissie 

                                             die een klacht indient. 

Klacht                                  Schriftelijke uiting van ongenoegen, 

                                             ingediend uitsluitend via een het 

                                             speciaal daarvoor bestemde formulier 

                                             op de website van Kinderparadijs Jansen 

                                             en Jansen. 

Klachtenloket Kinderopvang                            Instituut voor informatie, bemiddeling, 

                                                                              advies en mediation.  
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Geschillencommissie                                          Geschillencommissie Kinderopvang en                     

                                                                               Peuterspeelzalen, voor bindende 

                                                                               geschillenafhandeling. 

 

Schriftelijk                                                              Onder schriftelijk wordt ook elektronisch 

                                                                               verstaan, tenzij de wet zich daar tegen 

                                                                               verzet. 

 

Interne Procedure 

 

Niet tevreden? In Gesprek! 

Als een ouder zijn/haar ongenoegen wil uiten over bijvoorbeeld gedragingen 

door een medewerker jegens ouder of kind, of ten aanzien van de 

overeenkomst tussen Kinderparadijs Jansen en Jansen en de ouder, dan 

gaan we er van uit dat de ouder dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar 

maakt. Ook van een oudercommissie met ongenoegen verwachten wij dat 

deze dit bespreekt met de leidinggevende. 

Afhankelijk van het onderwerp zal het aanspreekpunt voor ouders in beginsel 

meestal de medewerker op de groep zijn. In de meeste situaties kan een 

enkel gesprek voldoende zijn om goede afspraken te maken en het 

ongenoegen op te heffen. 

Mocht dit gesprek niet leiden tot een oplossing of kan de medewerker op de 

groep geen invloed uitoefenen op het onderwerp waarover ongenoegen 

bestaat, dan wordt de ontevredenheid besproken met de leidinggevende. 

Soms kan het nodig zijn een tweede gesprek te voeren; de leidinggevende 

zal altijd tijd maken voor dit gesprek omdat we het belangrijk vinden dat de 

ouder of oudercommissie niet lang met gevoelens van ongenoegen blijft 

rondlopen. 

Leidt het gesprek met de leidinggevende toch niet tot een bevredigende 

oplossing, dan kan een gesprek op directieniveau worden gepland. Van dit 

gesprek zal een verslag worden gemaakt, waarin de gemaakte afspraken 

worden vastgelegd. Beide partijen ontvangen een afdruk van dit verslag. 

 

Er niet uitgekomen? Klacht indienen via de website. 

Als ondanks bovengenoemde gesprekken de ouder/oudercommissie niet 

tevreden is of het probleem in de ogen van de ouder/oudercommissie 

onvoldoende is opgelost, dan kan hij/zij via de website van Kinderparadijs 

Jansen en Jansen een klacht indienen. Op de website staat een link naar het 

klachtenformulier. Het ingevulde formulier dient binnen een redelijke termijn 

na het ontstaan van de klacht ingezonden te zijn, waarbij twee maanden als 

redelijk wordt gezien. Op het formulier vult de klant zijn/haar 

contactgegevens in, de locatie en een omschrijving van de klacht. De 

datum van indiening van de klacht door de klager is de formele startdatum 

van de vervolgprocedure. Mocht de klacht een vermoeden van 

kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling in werking. De klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. 

 

 

Als de klacht is ingediend: vervolg en afhandeling. 

De klachten coördinator van Kinderparadijs Jansen en Jansen bevestigt 
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schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder/oudercommissie en 

draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. 

De klachten coördinator houdt de klager op de hoogte van de voortgang 

van de behandeling van de klacht. Nadat de klacht is ontvangen wordt een 

zorgvuldig en gedegen intern onderzoek ingesteld. Indien nodig neemt de 

klachten coördinator contact op met de klager voor een nadere toelichting. 

De klachten coördinator zal vervolgens de verantwoordelijke(n) binnen 

Kinderparadijs Jansen en Jansen om een inhoudelijke reactie vragen en 

eventueel andere betrokkenen of belanghebbenden in dit onderzoek 

betrekken. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt 

deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te 

reageren. De klachten coördinator bewaakt de procedure en termijn van 

afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht 

wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld, 

gerekend vanaf de datum van indiening van de schriftelijke klacht (zie 

boven). De klager ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel 

naar aanleiding van de klacht, welke eventuele maatregelen worden 

genomen en de termijn waarbinnen dat vervolgens gebeurt. Er wordt altijd 

even gecheckt of de klant tevreden is met de afhandeling van de klacht. 

 

 

Externe Klachten Procedure 

 

Klachtenloket 

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of 

uitkomst dan wendt de klager zich tot zogeheten Klachtenloket 

Kinderopvang, gevestigd in Den haag. Het Klachtenloket zal trachten – via 

advies, bemiddeling of mediation – samen met de ouder (commissie ) en 

Kinderparadijs Jansen en Jansen te komen tot een oplossing. Het 

Klachtenloket Kinderopvang is bereikbaar via de contactgegevens van De 

Geschillencommissie (zie onder) en op telefoonnummer: 070-3105371  

 

Geschillencommissie 

Wanneer de ouder/oudercommissie de interne klachtenprocedure heeft 

doorlopen en bemiddeling door het Klachtenloket eveneens niet tot een 

bevredigend resultaat heeft geleid dan is er sprake van een geschil dat 

dient te worden beslecht. 

In alle gevallen geldt dat een ouder/oudercommissie zich pas tot de 

Geschillencommissie went als de interne klachtencommissie is doorlopen. De 

klager kan zich alleen rechtstreeks tot de Geschillencommissie wenden als: 
Van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de 

gegeven omstandigheden een klacht bij Kinderparadijs Jansen en 

Jansen indient; 

De klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid. 

Oudercommissies kunnen een geschil over het adviesrecht direct voorleggen 

aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie toets in deze gevallen 

alleen of Kinderparadijs Jansen en Jansen in redelijkheid heeft gehandeld. 

De klager ontvangt van de Geschillencommissie een vragenformulier om de 

klacht kenbaar te maken. 

De Geschillencommissie neemt in beginsel alle geschillen in behandeling met 

uitzondering van: 
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Geschillen betreffende de niet-betaling van een factuur indien 

daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt. 

Geschillen met betrekking tot schade als gevolg van dood, lichamelijk 

letsel of ziekte. 

 

De Geschillencommissie 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag 

070-3105310 (ma t/m vr 9.00-17.00) 

 

Informatie over De Geschillencommissie (procedure en reglement) is terug te 

vinden op de website: 

 

www.degeschillencommissie.nl/overons/commissies/kinderopvang-

enpeuterspeelzalen/ 

 

 

De klacht dient binnen 12 maanden nadat de klacht bij Kinderparadijs 

Jansen en Jansen is ingediend bij de Geschillencommissie te worden 

ingediend. 

Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de 

Geschillencommissie, is Kinderparadijs Jansen en Jansen aan deze keuze 

gebonden. Kinderparadijs Jansen en Jansen kan eveneens een geschil 

aanhangig maken bij de Geschillencommissie. Daarvoor moet Kinderparadijs 

Jansen en Jansen de ouder/oudercommissie schriftelijk vragen om zich 

binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. 

Kinderparadijs Jansen en Jansen acht zich na het verstrijken van deze termijn 

vrij om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken. 

 

Klachtenrapportage 

Elk jaar wordt een rapportage gemaakt van alle interne en externe klachten 

over het voorgaande kalenderjaar. Voor 1 juni stuurt Kinderparadijs Jansen en 

Jansen deze rapportage naar de toezichthouder. De rapportage is inzichtelijk 

voor ouder. 
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Schematisch weergave interne en externe Klachtenregeling 

Kinderparadijs Jansen en Jansen 1 januari 2016 
 
 

 

 

 


