
Inleiding.  

  

Voor u ligt het opleidingsbeleid van kinderdagverblijf Het Schatjes en Schoffiesparadijs. Het Schatjes 

en Schoffiesparadijs biedt dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor 

kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, in de gemeente Almere.   

  

Het opleidingsbeleid is bedoeld om (nieuwe) pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers 

in opleiding en andere belangstellenden informatie te geven over de pedagogische visie van waaruit 

wij werken en het daaruit vloeiende opleidingsbeleid.   

  

Kwalitatief goede opvang wordt gecreëerd en behouden door middel van de pedagogisch 

medewerkers. Ontwikkelingsgericht werken met kinderen vraagt veel kennis en vaardigheden van de 

pedagogisch medewerkers. Daarom vindt kinderdagverblijf Het Schatjes en Schoffiesparadijs het 

belangrijk om de medewerkers hierin te ondersteunen en de mogelijkheid te bieden om hierin te 

ontwikkelen. Tevens is er in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang een akkoord bereikt over 

extra eisen omtrent scholing van pedagogisch medewerkers en dan voornamelijk de babyleidsters. 

Met behulp van dit plan wil kinderdagverblijf Het Schatjes en Schoffiesparadijs inzicht geven in hoe 

dit in de praktijk wordt vormgegeven.   

  

Het Schatjes en Schoffiesparadijs is een veilige omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om 

hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen met als doel een goede voorbereiding op school. Wij bieden niet alleen 

een veilige, flexibele en verantwoorde opvang voor de kinderen, maar ook ondersteunen en 

adviseren wij ouders desgewenst bij de opvoeding. In al ons handelen en omgaan met kinderen zijn 

pedagogische aspecten verweven. Pedagogisch medewerkers zijn ondersteunende mede-opvoeders 

in nauwe samenspraak met ouders.   

  

Wij beperken ons niet tot één specifieke pedagogische richting. Vanuit onze visie over kinderen en 

opvoeden, benutten we inspiratie en ideeën uit de verschillende opvoedkundige stromingen en zijn 

de pedagogisch medewerkers in staat hun handelswijze op het kind af te stemmen. Op die manier 

kunnen we ook meebewegen met de opvoedkundige stromingen van ouders.   

  

Echter, vormen de pedagogische doelen van Riksen-Walraven de leidraad voor ons pedagogisch 

handelen. De pedagogische doelen van Riksen-Walraven worden toegelicht in het pedagogisch 

beleid.  
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 Bedrijfsprofiel.  

Het Schatjes en Schoffiesparadijs is een zeer flexibel kinderdagverblijf, welke geboren is uit liefde 

voor kinderen. Iedere dag staat het liefdevolle team klaar om de kinderen met plezier te ontvangen. 

Elke dag wordt er intens genoten van de kinderen.  

Er wordt gewerkt met horizontale groepen in de leeftijd van 0-12 jaar, waarbij voor iedere 

leeftijdsgroep er een aparte, rustige en veilige ruimte is gecreëerd. Hiervoor is gekozen omdat Het 

Schatjes en Schoffiesparadijs van mening is dat dit de ontwikkeling van een kind enorm stimuleert. 

Door de groepen zo in te richten met speelgoed, educatieve activiteiten en pedagogisch 

medewerkers die gespecialiseerd zijn in deze leeftijdsgroep, wordt de ontwikkeling van uw kind extra 

gestimuleerd. Deze groepen bestaan uit een babygroep, dreumesgroep, peutergroep en een 3+ 

groep, BSO en een Sport BSO. Elke groep heeft een eigen werkwijze welke gericht is op leeftijd. De 

pedagogisch medewerkers doen veel activiteiten met de kinderen welke gekoppeld zijn aan een 

seizoensgebonden thema en leeftijd.  

Onze visie.   

Bij het Schatjes en Schoffiesparadijs wordt er gewerkt op basis van horizontale groepen. Ieder kind 

heeft een eigen persoonlijkheid door eigen aanleg die in ontwikkeling is. Het is dan ook belangrijk dat 

uw kind zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelt, bij het kinderdagverblijf maar zeker ook 

daarbuiten. Uw kind krijgt voldoende de ruimte en wordt gestimuleerd in de ontwikkeling in 

zijn/haar eigen tempo en eigen manier. Wanneer uw kind zich op zijn gemak voelt, bevordert dit het 

gevoel van verantwoordelijkheid, zelfwaardering en zelfvertrouwen wat de ontwikkeling sterk zal 

bevorderen. Het Schatjes en Schoffiesparadijs vindt het zeer belangrijk om de behoeften en 

gevoelens van een kind juist te beoordelen door “actief” naar het kind te luisteren en aan de hand 

daarvan te reageren. Er worden dus niet meteen oplossingen aangedragen, maar het kind wordt 

geholpen zijn inzicht te vergroten en het probleem zelf op te lossen.  

  

Wij willen de kinderen o.a. begeleiden bij: • een positief zelfbeeld. • het leren omgaan met ruzies, 

meningsverschillen en conflicten. • het oplossen van problemen. • het op een positieve manier leren 

van normen en waarden. • het leren van duidelijk over jezelf te zijn en opkomen voor eigen 

behoeften.  

 Wanneer er een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen ouders en pedagogisch medewerker zijn 

wij ervan overtuigd dat uw kind maximaal wordt begeleid om een optimale ontwikkeling te 

waarborgen. 

 

 

 

 

 

 

 



3 Pedagogische basisdoelen  

Het Schatjes en Schoffiesparadijs heeft het pedagogisch beleid gebaseerd vanuit de vier 

pedagogische basisdoelen van Ricksen-Walraven, zoals genoemd in het nieuwe besluit Innovatie en 

Kwaliteit Kinderopvang 2017 (Staatsblad, 2017, p.p. 32):  

1. Het bieden van emotionele veiligheid.  

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.  

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties. 

 4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de samenleving eigen 

te maken.   

 

 

1. Het bieden van emotionele veiligheid.   

Veiligheid en geborgenheid zijn voorwaarden voor kinderen om te kunnen ontspannen, te 

ontwikkelen en zichzelf te zijn. Het bieden van veiligheid, zowel fysiek als emotioneel, is van primair 

belang.  Hierbij is een vaste pedagogisch medewerker waar zij een vertrouwensrelatie mee kunnen 

opbouwen onmisbaar. Om de continuïteit en gevoel van veiligheid te bevorderen heeft ieder kind 

een stam-groep met vaste pedagogisch medewerksters. Kinderen verblijven in horizontale groepen 

met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, waardoor er interactie plaats kan vinden op het eigen 

niveau. Dagelijks terugkerende structuur van vaste momenten en regels zorgen ervoor dat kinderen 

zich zeker en veilig gaan voelen. Kinderen weten op deze manier wat ze kunnen verwachten en dat 

geeft een prettig gevoel.  

 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Kinderen hebben vanaf de geboorte een 

innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig 

is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. 

Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor Het Schatjes en Schoffiesparadijs 

maatgevend voor de begeleiding van het kind. Het Schatjes en Schoffiesparadijs stimuleert de hele 

ontwikkeling van het kind zowel lichamelijk, verstandelijk als sociaal-emotioneel. Een rijke 

voorbereide omgeving en diverse activiteiten in zowel groepsverband als individueel zijn belangrijk 

voor een kind om zijn/haar persoonlijke competentie te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker 

houdt hierbij altijd rekening met de ontwikkelingsfase waar het kind zich op dat moment in bevind.   

  

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties.    

Deelname aan een opvang in groepen biedt kinderen een veilige leeromgeving voor het opdoen van 

sociale competenties, die ze ook later op school nodig gaan hebben. Kinderen leren veel van elkaar 

door elkaar te observeren en imiteren. Maar ook door elkaar uit te dagen om nieuwe dingen uit te 

proberen. Door met elkaar in een groepsruimte te zijn en een groep te vormen, zullen kinderen zich 

sociaal moeten aanpassen.  



Sociale competenties hebben betrekking op een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijv. het 

zich in een ander kunnen verplaatsen, delen, op zijn/haar beurt wachten, communicatie, anderen 

helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheden. 

Hoe ouder het kind wordt, hoe groter het sociale aspect wordt.  De begeleiding van de pedagogisch 

medewerker speelt een belangrijke rol bij het inspelen op sociale vaardigheden. Het voornaamste 

sociale aspect bij baby’s en dreumesen bestaat voornamelijk uit de sociale relaties tussen 

pedagogisch medewerker en kind. Een kind zal zich gaan hechten aan een pedagogisch medewerker 

en vanuit deze sociale context van veiligheid zich verder ontwikkelen. Bij peuters bestaat het sociale 

aspect steeds meer uit het contact met andere kinderen. Pedagogisch medewerker hebben dan een 

meer coachende rol door hen te begeleiden in het samen spelen, opruimen, delen en op hun beurt 

wachten. Bovendien stimuleren zij de kinderen om elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Als 

een kind een conflict heeft, kijkt de pedagogisch medewerker eerst of de kinderen het zelf op kunnen 

lossen. Lukt dit niet, dan zal zij hierbij ondersteuning bieden.  

  

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van de samenleving eigen te 

maken Ieder gezin heeft zijn eigen normen en waarden vanuit een eigen culturele achtergrond.   

Normen gaan over het gedrag wat vanuit de maatschappij goed- of afgekeurd wordt. Waarden gaan 

over wat door de maatschappij belangrijk wordt gevonden.  Kinderen leren de omgangsregels door 

ze af en toe te overschrijden. Door het overbrengen van normen en waarden helpt Het Schatjes en 

Schoffiesparadijs het kind bij het ontwikkelen van het geweten. Kinderen krijgen hierdoor de kans 

om zich waarden, normen en de cultuur eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel 

uitmaken. Kinderen komen daarbij in aanraking met aspecten op het gebied van verschillende 

waarden en normen. De pedagogisch medewerker en haar gedrag en houding spelen hierin een 

belangrijke rol. Door reacties van anderen ervaren kinderen de grenzen van goed en slecht, van 

anders, van mogen en moeten. Kinderen kopiëren de reacties en gedragingen van volwassenen, dus 

pedagogisch medewerker hebben hierin ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Uitgangspunten voor 

het dagelijks handelen van de pedagogisch medewerker is oprecht luisteren naar het kind en het kind 

respecteren en waarderen zoals ze zijn.   Binnen het Schatjes en Schoffieparadijs zijn de normen en 

waarden terug te vinden in de regels van de groep, de indeling van de ruimtes, het handelen van de 

pedagogisch medewerker en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. De organisatie.  

Het Schatjes en Schoffiesparadijs heeft sinds 10 mei 2010 haar deuren geopend in Almere. Het 

kinderdagverblijf is opgericht door Floor Kroon. Zij heeft een pedagogische achtergrond en heeft al 

20 jaar ervaring op dit gebied. De flexibele manier waar het bedrijf door groot is geworden, is door 

haar creativiteit bedacht. Door de jaren heen zijn er meerdere vestigingen bij gekomen en is er een 

team samengesteld van 2 locatiemanagers, 25 vaste pedagogisch medewerkers [ part en fulltime], en 

zijn er 2 Coaches, ook is er een netwerk opgebouwd met ander in te schakelen coaches.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ontwikkelingen.  

Waar staat de organisatie over 3 jaar? De opvang moet beschikken over een kwalitatief hoog niveau 

en voldoen aan de wet en regelgeving omtrent de IKK. Daarnaast wil Het Schatjes en 

Schoffiesparadijs zich onderscheiden in de regio als meest betrouwbare kinderopvang. Een ander 

doel van de organisatie is de pedagogische kwaliteit vergroten.   

  

Wat betekent dit concreet voor de medewerkers?  

Het Schatjes en Schoffiesparadijs wil permanente educatie aanbieden aan het personeel om zo de 

kwaliteit van de opvang hoog te houden te voldoen aan alle nieuwe wet en regelgeving. Dit betekent 

dus concreet dat de komende jaren er diverse training en opleidingen gevolgd zullen worden door 

pedagogisch medewerkers.   

 

Ook word er door de locatiemanager voor iedere pedagogische medewerker een persoonlijk 

ontwikkelingsplan opgericht, voor ons heel belangrijk om de volgende redenen: 

We kunnen zorgen dat hun kennis en vaardigheden blijven aansluiten op de bedrijfsdoelen 

De medewerkers zijn gemotiveerd, omdat ze hun eigen ambities kunnen verwezenlijken 

Je medewerkers zijn breder inzetbaar, zodat je flexibeler kunt inroosteren op verschillende 

groepen, indien ziekte en vakanties. 

Aan dit plan plakken wij de leid[st]vaardigheden, zodat wij het gehele jaar kunnen monitoren of deze 

worden nageleefd, door deze toe te voegen, maken wij deze inzichtelijk en weet de pedagogisch 

medewerker wat wij verwachten. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

https://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/
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Opleidingsplan.  

  

Kinderdagverblijf Het Schatjes en Schoffiesparadijs zal aan de volgende trainingen en scholing 

aandacht besteden in de periode van 2018-2021:  

  

- BHV - Kinder EHBO - Pedagogisch beleid. - Protocollen. - - Scholing taalniveau 3F. - Training 

samenwerking. - Scholing pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen. - Introductie moment 

nieuwe pedagogisch medewerker.  - Management.  

  

BHV. Deze training zal jaarlijks plaatsvinden. Verschillende pedagogisch medewerkers worden 

opgeleid tot BHV-er bij Het Schatjes en Schoffiesparadijs  • Wanneer: medio november. • Begeleider: 

Externe specialist. • Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers van Het Schatjes en Schoffiesparadijs.  

• Duur: herhaling, 1 avond. Nieuwe cursus, 1 dag.   

  

Kinder EHBO. Deze training zal jaarlijks plaatsvinden. Alle pedagogisch medewerkers worden 

opgeleid tot BHV-er bi Het Schatjes en Schoffiesparadijs • Wanneer: medio november. • Begeleider: 

Externe specialist. • Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers van Het Schatjes en Schoffiesparadijs  

• Duur: herhaling, 1 avond. Nieuwe cursus, 1 dag.   

  

Pedagogisch beleid. Dit zal jaarlijks plaatsvinden zodat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte 

zijn van alle ontwikkelingen omtrent beleidsplan en werkplan. Dit zal plaatsvinden tijdens een 

vergadering.  • Wanneer: medio september. • Begeleider: Pedagogisch coach. • Voor wie: Alle 

pedagogisch medewerkers en management. • Duur: 1 avond.  

  

 Protocollen. Dit zal jaarlijks plaatsvinden zodat alle pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van 

alle protocollen.  Dit zal plaatsvinden tijden een vergadering.  • Wanneer: medio oktober. • 

Begeleider: Pedagogisch coach en management. • Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers en 

management. • Duur: 1 avond.   

  

Scholing taalniveau 3F. Voor de taalontwikkeling van kinderen zijn interacties met pedagogisch 

medewerkers belangrijk. Bepalend daarbij zijn de taalvaardigheden van de beroepskracht. Om de 

taalontwikkeling van kinderen te ondersteunen, is de taal eis voor de spreekvaardigheid van 

beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. • Wanneer: Zodra pedagogisch medewerkster 

in dienst komt. • Begeleider: Externe specialist. • Voor wie: Nieuwe pedagogisch medewerkers. • 

Duur: 7 bijeenkomsten.  

  



Training samenwerking. Het Schatjes en Schoffiesparadijs vindt het belangrijk om aandacht te 

besteden aan de teamsamenstelling en de groepsdynamiek. • Wanneer: medio februari. • 

Begeleider: Anja Homburg. • Voor wie: Alle pedagogisch medewerkers en management.  • Duur: 1 

individueel gesprek van 1,5 uur. 1 groepsbijeenkomst in de avond.  

  

Scholing pedagogisch medewerkers werkzaam met 0-jarigen. In de nieuwe wet en regelgeving zijn de 

kwaliteitseisen voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn met 0-jarige aangescherpt. 

Kinderdagverblijf De Scheve Schuit biedt deze leidsters een opleiding aan om zich hierin te 

specialiseren. • Wanneer: medio november 2019 • Begeleider: Externe specialist. • Voor wie: 

Pedagogisch medewerkers werkzaam met 0-jarigen. • Duur: Afhankelijk van de goedgekeurde 

opleidingen.   

  

Introductie nieuwe pedagogisch medewerkers. Kinderdagverblijf Het Schatjes en Schoffiesparadijs 

vindt het belangrijk dat iedere medewerker op de hoogte is van het pedagogisch beleid en het 

gezondheid- en veiligheidsbeleid. Tevens kennismaking met kwaliteit en delen van eigen ervaringen.  

• Wanneer: Op een passend moment voordat de pedagogisch medewerker aan haar werk begint.  • 

Begeleider: Pedagogisch coach of management. • Voor wie: Alle nieuwe pedagogisch medewerkers. 

• Duur: 1 uur.   

Management.  Het management zal cursussen en trainingen volgen over het leidinggeven, 

wijzigingen omtrent de wetregelgeving, het waarborgen van VVE en het personeelsbeleid. • 

Wanneer: Zodra de wet- en regelgeving veranderd. En jaarlijkse verfris cursus management. • 

Begeleider: Externe specialist. • Voor wie: Management. • Duur: Opfriscursus 1 bijeenkomst.  

 

  



7.  Inzet pedagogisch coach en beleidsmedewerker 

Vanaf 1 januari 2019 kent de kinderopvang een nieuwe functie namelijk pedagogisch coach en 

beleidsmedewerker. Deze functie heeft als doel de kwaliteit binnen de kinderopvang te verhogen.  

Bij het schatjes en schoffiesparadijs word deze functie ingevuld door het management bestaande uit 

de directrice en de Locatiemanagers, samen dragen zij zorg voor de ontwikkeling en implementatie 

van protocollen en het beleid. Daarnaast worden alle medewerkers op de groep gecoacht zoals reeds 

in dit plan is besproken. Het aantal uren waarop deze functie is gebaseerd is wettelijk vastgelegd.   

Het schatjes en schoffiesparadijs heeft op 1 januari 2019 , 2 vestigingen met een KDV en een BSO, 1 

vestiging met 1 BSO groep en 1 vestiging met een KDV groep. Dit betekend dat er wettelijk gezien  

6 x 50 = 300 uur aan beleidswerkzaamheden worden verricht.  

Hieronder vallen onder andere : 

1. Het pedagogisch beleid 

2. Het veiligheid en gezondheidsbeleid 

3. Brandveiligheid en ontruiming 

4. Meldcode kindermishandeling 

5. Protocol bij overlijden 

6. Protocol geneesmiddelen verstrekking en medisch handelen 

7. Protocol uitstapjes 

8. Protocol zon en hitte 

9. Protocol hygiëne 

10. Protocol voedselveiligheid 

11. Protocol klachtenafhandeling 

12. Protocolventilatie van de binnen ruimte 

Op 1 januari 2019 zijn er 24 medewerkers in dienst met een totaal aantal fte van : 

2 medewerker met 36 uur op contract = 2x 1 = 2 

3 medewerkers met 30 uur op contract =  3 x 0.83 = 2,49 

3 medewerker met 27 uur op contract = 3 x 0.75 = 2.25  

16 medewerkers met min- max contracten/ o-uren contract  =  8,04 

2 + 2,49 + 2,25 + 8,04 = 14,78 FTE  

14,78 x 10 uur = 148 uur coaching  

Rekenvoorbeeld 13 weken terugkijken voor flexibele inzet op 1 januari 2019 

 Dagen Totaal aantal 

uren inzet 

door flexibele 

krachten 

Berekening fte per 

week (36u = 1fte in 

cao kinderopvang) 

Fte inzet per week (= 36 uur per 

week = 7,2 uur per dag) 

Week 39 Ma 24 – vrij 

28 

september 

282,5 …/36 7,85 

Week 40 Ma 1 – vrij 268,25 ……/36 7,45 



5 oktober 

Week 41 Ma 8 – vrij 

12 

266,25 ……/36 7,40 

Week 42 Ma 15 – vrij 

19 

308 ……/36 8,56 

Week 43 Ma 22 – vrij 

26 

227,25 ……/36 6,31 

Week 44 Ma 29 – vrij 

2 november 

251,25 ……/36 6,98 

Week 45 Ma 5 – vrij 

9 

260,5 ……/36 7,24 

Week 46 Ma 12 – vrij 

16 

315 ……/36 8,75 

Week 47 Ma 19 – vrij 

23 

329.25 ……/36 9,15 

Week 48 Ma 26 – vrij 

30 

310,75 ……/36 8,63 

Week 49 Ma 3 

december – 

vrij 7 

304,5 ……/36 8.46 

Week 50 Ma 10 – vrij 

14 

310,5 ……/36 8,63 

Week 51 Ma 17 – vrij 

21 

332 ……/36 9,22 

Totaal 13 weken   ……104,63…… fte 

Gemiddelde 

flexibele fte inzet 

over 13 weken 

   …………/13 = 

……8,04…… fte 

‘flexkrachten’. Dit aantal telt u 

op bij uw aantal vaste fte. Het 

totaalaantal vult u in de rekentool 

in. 

 

 

 

 

 

 

 

Uren verdeling per vestiging : 



Vestiging Coaching Beleid ontwikkeling en 
implementatie  

Andantestraat KDV  50 per jaar 50 per jaar 

Andantestraat BSO 30 per jaar  50 per jaar 

Beemdgrasstraat  15 per jaar 50 per jaar 

Fugaplantsoen  15 per jaar 50 per jaar 

Wisselweg KDV 22 per jaar 50 per jaar 

Wisselweg BSO 16 per jaar  50 per jaar  
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Evaluatie.  

Evaluatie van het opleidingsbeleid. Jaarlijks krijgen de pedagogisch medewerkers een 

evaluatieformulier waarop geïnventariseerd wordt waar er vraag naar is en hoe de aangeboden 

cursussen zijn bevallen.  Daarnaast zal er met behulp van coaching gesprekken en 

groepsbesprekingen geïnventariseerd worden welke kennis er is opgedaan in de desbetreffende 

training of opleiding. Welke aandachtspunten hier naar voren zijn gekomen en welk stappenplan er 

daaruit voortvloeit. Aan de hand van deze gespreksevaluaties is er te pijlen of de pedagogisch 

medewerksters de kennis beheersen uit de afgenomen cursussen.  Daarnaast zijn er bij het volgen 

van diverse trainingen en workshops aan het eind een certificaat of diploma 


