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Voorwoord 
 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van onze BSO. Het is de leidraad voor onze organisatie.  Als 
BSO dragen wij, naast de ouders, bij aan de opvoeding en verzorging van de kinderen. Onze 
verantwoordelijkheden hebben we vastgelegd in dit pedagogisch beleidsplan.  
 
Dit pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 2019. Deze wet 
bestaat o.a. uit de onderdelen: De pedagogische doelen van Riksen Walraven, het mentorschap, het 
observeren van kinderen, de taalvaardigheden van de pm’ers, continue educatie en de kinderopvang 
coach. 
 
Definitief is in dit opzicht een relatief begrip. Een pedagogisch proces vernieuwt zich immers 
doorlopend en daarom is een beleidsplan nooit ‘af’. We blijven ons pedagogische visie dan ook 
kritisch toetsen aan nieuwe inzichten en ervaringen. Dit in overleg met medewerkers, directie en 
betrokken ouders.  
 
Wij hopen dat je dit plan met veel plezier leest. Als je na het lezen nog vragen, opmerkingen of 
suggesties hebt, vertel ze ons!  
 
Een hartelijke groet, 
 
Namens alle medewerkers van Kinderdagverblijf Het Postkantoor 
 
Ramos de Ruiter 
 
  



 

Korte informatie over het Kinderdagverblijf en BSO 
 
Een prachtig kinderdagverblijf en BSO-locatie in het oude historische pand van het Postkantoor in de 
Voorstraat in Voorschoten. Het pand stamt uit de beginjaren van de twintigste eeuw en heeft zijn 
karakteristieke sfeer behouden. Op de begane grond is de Kinderopvang voor de jongste kinderen 
gevestigd. Op de eerste en tweede verdieping zit de buitenschoolse opvang. Het pand heeft een 
ommuurde tuin, waar alle kinderen een fijne plek hebben om te spelen. 
 
Het Kinderdagverblijf heeft drie verticale groepen en heeft drie buitenschoolse opvang groepen. De 
verticale groepen tellen maximaal 14 kinderen per dag. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan 
52 kinderen.  
 
Bij het Postkantoor willen we dat de kinderen en de ouders zich welkom, vertrouwd en veilig voelen. 
Alle pedagogische medewerkers zijn betrokken en enthousiast en zijn gekwalificeerd.  Zij willen dat 
er op een sensitieve en verantwoorde wijze wordt omgegaan met kinderen, respect hebben voor wie 
het kind is, voor de eigenheid van het kind, en wat het kind wil. En dat er structuur wordt geboden. 
Wij willen niet alleen maatwerk, maar ook kwaliteit bieden, waarin kinderen opgroeien in een 
prettige omgeving, waar eenieder zich op zijn gemak voelt.  
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Vier Pedagogische doelen 
 
Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en Buitenschoolse opvang gebruiken 
wij als basis de 4 basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De basisdoelen van professor 
Riksen-Walraven zijn onderdeel van de pedagogische doelstellingen van ons kinderdagverblijf en 
onze BSO. Wij vertalen deze doelstellingen naar opvoedsituaties binnen onze eigen organisatie. Elk 
kind heeft zijn eigen invulling en in de uitvoering wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van 
het kind. Onze hoofddoelstelling is Kinderen opvangen in een omgeving waarin zij zich vertrouwd en 
veilig voelen en daardoor uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen tot een volwaardig individu met 
respect voor zichzelf en zijn omgeving. 
 
 

1.Emotionele veiligheid 
Het is belangrijk dat (jonge) kinderen zich veilig en beschermd voelen. Dit maakt het mogelijk om zich 
aan mensen te hechten. Het initiatief voor interactie ligt niet alleen bij de volwassenen, maar ook bij 
het kind. Het kind beschikt al vanaf zijn geboorte over functionele middelen als lachen, huilen, 
praten, kruipen en lopen om de aandacht van volwassenen en andere kinderen te trekken. Een kind 
bepaalt dan ook zelf in hoeverre hij of zij zich hecht. Een veilig gehecht kind weet een volwassene te 
gebruiken als basis voor zijn of haar ontwikkeling. Je veilig voelen is echt een basisbehoefte voor 
kinderen.  
Kortom; “Heeft het kind het naar zijn zin?!” 
 

Wij bieden emotionele veiligheid door: 
 Vaste pedagogisch medewerkers in te zetten op de groepen 
 Minimaal een keer per jaar een 1 op 1 overleg over de ontwikkeling van het kind te 

bespreken 
 Bijzonderheden van kinderen bespreken wij direct met ouders 
 We besteden gericht aandacht aan het opbouwen van een band tussen de kinderen 

onderling en het kind en de pedagogisch medewerkers. 
 Wij bieden een vaste structuur gedurende de dag, dit geeft kinderen rust en een veilig 

gevoel. 
 Wij hebben duidelijke regels die alle pedagogisch medewerkers naleven. 

 

2.Persoonlijke ontwikkeling 
Het begrip persoonlijke competentie doelt op brede persoonlijk kenmerken zoals veerkracht, 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt en kind in staat allerlei typen 
problemen aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het schept 
ook de mogelijkheid vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden. 
Kortom; “heeft het kind iets geleerd?!” 
 
Wij helpen de kinderen bij het ontwikkelen van een persoonlijke competentie door: 

 Het stimuleren van de taalontwikkeling door bijvoorbeeld voorlezen of samen zingen 
 Het aanbieden van een grote diversiteit aan activiteiten en speelmogelijkheden, afgestemd 

op de ontwikkelingsfase van het kind. Dit biedt kinderen de kans om allerlei vaardigheden 
eigen te maken. 

 Het stimuleren van de ontwikkeling van zowel de grove als de fijne motoriek door 
bijvoorbeeld; rennen, dansen, zingen maar ook door knippen en of plakken 

 Kinderen complimentjes geven wanneer iets lukt of wanneer zij iets nieuws proberen. 
Daarnaast stimuleren wij kinderen door ze aan te moedigen en te motiveren iets nogmaals te 
proberen als het eventueel (nog) niet lukt. 



 

 De zelfredzaamheid te vergroten door kinderen bijvoorbeeld zelf te laten eten of kinderen 
leren zelf hun kleding en schoenen aan en uit te doen. 

 Veel praten met de kinderen, lachen en uitleggen. 
 Kinderen niet uit te sluiten van risico’s, maar ze hier bewust mee om leren te gaan onder begeleiding 

 

3.Sociale competenties 
Het begrip sociale competentie omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld 
het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, andere helpen, 
conflicten voorkomen en oplossen. De interactie met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en 
het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van 
sociale competenties. Het geeft kinderen de kans zich te ontwikkelen tot personen die goed 
functioneren in de samenleving. 
Kortom: “Heeft een kind met andere kinderen kunnen spelen?” 
 
Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties door: 

 Het samenspel te stimuleren door uitdagende hoeken te creëren en speelgoed aan te bieden 
dat past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. 

 Verantwoordelijkheden te geven aan kinderen, bijvoorbeeld door hen te laten helpen met 
activiteiten of elkaar te laten helpen. 

 De kinderen (kleine) problemen zelf te laten oplossen. Bijvoorbeeld wie mag er eerst op de 
schommel? Ruzies worden niet altijd opgelost met behulp van de pedagogisch medewerkers. 

 De kinderen stimuleren andere kinderen te helpen. 
 Met de kinderen praten over emoties. Kinderen mogen hun emoties uiten. De pedagogisch 

medewerker helpt de kinderen zich te leren uiten door het stellen van vragen aan de 
kinderen: ik zie dat er iets is, wil je het me vertellen of waarom voel je je verdrietig? 

 

4.Normen en waarden 
Leren wat wel en niet mag hoe je sociaal acceptabel te gedragen. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels in de 
kinderopvang; je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt, voorzichtig zijn met spullen, op 
elkaar wachten met eten etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen wij ze te 
begeleiden om te kunnen functioneren in een groter geheel: in de groep, op het kinderdagverblijf, in de 
maatschappij. Dit basisdoel beschouwen we als de kern va de opvoeding. We laten kinderen kennismaken met 
grenzen, normen en waarden maar ook met de gebruiken en omgangsvormen van onze samenleving. 
Kortom: “Heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met andere om te gaan?” 
 
Wij bieden de gelegenheid tot de ontwikkeling van normen en waarden door: 

 Het aanleren van gedragsregels, je mag elkaar bijvoorbeeld geen pijn doen en je mag speelgoed niet 
afpakken. 

 Het aanleren van regels van omgang en materiaal, bijvoorbeeld voorzichtig zijn, na gebruik opruimen 
of niet stuk maken. 

 Het aanleren van beleefdheidsvormen, bijvoorbeeld het wachten met eten tot iedereen heeft, iemand 
begroeten bij binnenkomst en gedag zeggen bij vertrek. 

 
 
 
 

Binnen ons kinderdagverblijf hebben we de volgende aandachtspunten 
 Er is vrijheid voor de kinderen om te kunnen kiezen wat ze willen doen 
 De ruimte is zo ingericht. Dat kinderen de vrijheid hebben om zich te kunnen bewegen 
 Er is een uitdagend aanbod van activiteiten en materialen gericht op verschillende leeftijden 
 Er is respect voor de autonomie van kinderen 
 Er vindt veel interactie plaats tussen kinderen en medewerkers 
 Er is een goed contact met de scholen in Voorschoten 

  



 

Onze medewerkers 
 

Kwaliteit en bekwaamheid 
Al onze pedagogisch medewerkers zijn communicatief vaardig, weten om te gaan met verschillende 
leeftijden, zijn betrokken en empathisch.  
 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en dat de kwaliteit 
binnen het kinderdagverblijf gewaarborgd blijft. Er vindt regelmatig een overleg plaats op 
verschillende niveaus. Op grond van dit beleidsplan wordt aanvullend een pedagogisch werkplan 
opgesteld, waarin uitvoering wordt besproken. Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor de 
medewerkers van Het Postkantoor. 
 
Al onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezig van een diploma SPW-3 kinderopvang, 
vergelijkbaar of hoger. Binnen Het Postkantoor hebben we ook collega’s in opleiding. Alle 
medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag). In 2013 is een continu 
screening ingevoerd voor medewerkers binnen de kinderopvang. Iedereen is verplicht op 
ingeschreven te staan bij een landelijk registratiesysteem. De medewerkers beheersen allemaal 3F 
niveau voor spreekvaardigheid. Dit is vastgesteld in de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 
dit certificaat moet behaald zijn voor 2023, onze medewerkers beschikken allemaal al over dit 
certificaat. Alle medewerkers die werken op de dagopvang groepen hebben een opleiding gevolgd 
gericht op de verzorging en ontwikkeling van baby’s (babyspecialist). Alle pedagogisch medewerkers 
hebben het EHBO-diploma behaald en enkele hebben een BHV diploma. Alle medewerkers van Het 
Postkantoor hebben toegang tot alle protocollen. 
 
Alle medewerkers worden minimaal tweemaal per jaar of op verzoek gecoacht door onze interne 
pedagogisch coach, een gekwalificeerd persoon op minimaal hbo-niveau. Tevens hebben wij een 
pedagogisch beleidsmedewerker in dienst die de kwaliteit van de opvang bewaakt 
 
Iedere groep heeft een eigen budget voor de aanschaf van speelgoed. De medewerkers kunnen 
hierdoor snel inspelen op de behoefte van hun groep. 
 

Mentoren 
Ieder kind heeft zijn/haar eigen mentor op de groep. Een mentor is een pedagogisch medewerker en 
werkzaam op de groep van het betreffende kind. De mentor volgt samen met de andere collega’s de 
ontwikkeling van het kind, observeert deze ontwikkeling en voert hier de benodigde gespreken over 
met de ouder(s)/ verzorger(s). 
 

Medewerkers op de groep 
Wij houden ons strikt aan de zogeheten beroepskracht-kind ratio. Dit betekent dat we altijd het 
aantal pedagogisch medewerkers inzetten zoals de wet dat voorschrijft. Het kan zijn dat in vakanties 
of bij ziekte/afwezigheid van medewerkers groepen worden samengevoegd. Bij de ingang van het 
lokaal hangt een bord waarop staat welke medewerkers aanwezig zijn. 
Aan stagiaires wordt ruimte gegeven om bij ons te leren onder begeleiding van een vaste 
medewerker. Stagiaires worden niet meegewogen in de formatie. Voor de Beroeps Begeleidende 
Leerweg gelden er andere afspraken. 

 

3 uursregeling 
Het is wettelijk toegestaan om per dag drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind ratio. Dit is 
mogelijk aan het begin of aan het einde van de dag als er minder kinderen zijn. De 3 uursregeling 
moet ook worden toegepast tijdens de lunch van onze pedagogisch medewerkers. 
 



 

 

Vierogen principe 
Medewerkers mogen niet op de groep staan, zonder dat een andere volwassene kan meekijken of 
meeluisteren. Dit draagt bij aan de veiligheid in de kinderopvang. 
Het is niet verplicht om minimaal twee volwassenen toezicht te laten houden, maar ook de inrichting 
van het gebouw met bijvoorbeeld glazen wanden, open deuren en ‘binnen zonder kloppen’-
afspraken kunnen ervoor zorgen dat medewerkers van verschillende groepen elkaar kunnen zien. 
Ook is er binnen ons bedrijf een open aanspreekcultuur. Dit punt komt elk groepsoverleg, 
vergadering en oudercommissievergadering naar voren. 
 
 
  



 

Groepen op het Postkantoor 
 
Bij het postkantoor zijn verschillende groepen voor kinderen in verschillende leeftijden. Op de deze 
pagina vind je meer informatie over deze groepen. Het Postkantoor beschikt over 3 dagopvang 
groepen een peuter+ groep en 3 BSO  groepen. 
 

BSO 
Wij bieden bij het postkantoor BSO en VSO aan. Deze bestaat uit 2 groepen van 4 jaar tot 7 jaar en 
een groep van 7 jaar en ouder. Wij hebben plek voor maximaal 52 kinderen. Er is voldoende 
speelmateriaal voor alle leeftijden. 
 
Uiteraard houden we met onze activiteiten en workshops rekening met de leeftijd van de kinderen. 
Jonge kinderen hebben meer geborgenheid nodig, terwijl oudere kinderen doorgaans toe zijn aan 
meer zelfstandigheid en uitdaging. 
 
Lol plezier en ontspanning..  Dat is waar onze buitenschoolse opvang om draait.  
  
 

 
 
 
  



 

Kennismaken 

 
Ongeveer een maand voordat de opvang gaat starten nemen wij contact met u op. Tijdens dit 
gesprek maakt u kennis met de groep en de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het fijn om bij 
deze kennismaking ook vast kennis te maken met uw kind. De pedagogisch medewerker wil in dit 
gesprek zoveel mogelijk informatie ontvangen van uw kind. De volgende onderwerpen zullen 
sowieso besproken worden; 

 Eventuele bijzonderheden en allergieën 
 Het mentorschap 
 Het groepsbeleid zoals de dagindeling, uitstapjes, ophalen uit schol etc. 
 Huisregels van de BSO 

 
Na de intake laten we een kind normaal gesproken 2 keer ongeveer 1,5 uur wennen. Hiervoor 
brengen wij geen kosten in rekening. Het doel van deze wenmomenten is: 

 Het vertrouwd raken van uw kind met de nieuwe omgeving en het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie tussen kind en de vaste pedagogisch medewerkers 

 Het verstouwd raken van de ouders met de nieuwe situatie en vertrouwen krijgen dat uw 
kind in goede handen is. 

 

 
 
  



 

Brengen en halen 

 
Het brengen en ophalen zijn belangrijke contact momneten tussen ouders en de pedagogisch 
medewerkers. Deze momenten worden benut voor het uitwisselen van informatie over het welzijn 
van het kind. Buiten deze contactmomenten kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk 
gesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep. 
 
Soms vinden kinderen het lastig om afscheid te nemen. Zo nodig ondersteunen wij jullie hierbij en 
kijken we wat het kind in deze situatie prettig vindt. Sommige kinderen vinden het fijn m nog een 
keertje extra te zwaaien, even op schoot of een boekje lezen. U kunt altijd later even contact 
opnemen om te vragen hoe het gaat. 
 
Tijdens het ophalen wordt de dag doorgenomen. Wat heeft u kind allemaal gedaan, zijn er 
bijzonderheden of bijzondere gebeurtenissen of leuke uitspraken? Als er gebeurende de dag iets 
belangrijk gebeurt wat niet kan wachten tot bij het ophaal moment neemt de pedagogisch 
medewerker contact met jullie op. 
 
Het kan voorkomen dat iemand anders dan u of uw partner komt ophalen. Wij willen u altijd vragen 
dit aan ons door te geven. Wij geven nooit kinderen mee aan derden wanneer wij hier niet door de 
ouder(s)/ verzorger(s) van op de hoogte zijn en zoeken dan eerst contact met de ouder(s)/ 
verzorger(s) 

 

Wij halen kinderen op bij de volgende scholen: 

 Rkbs Emmaus; 

 Nutsschool; 

 PC Basisschool Gevers Deynoot; 

 OBS De vos (Multatulilaan en Ter Lips); 

 Fortgens; 

 De regenboog; 

 Het Kompas. 

 
  



 

Een dag op de opvang. 
 
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school veelal lopend en soms met de (bak)fiets. 
Als de school wat verder ligt, is ophalen met de auto mogelijk. 
 

Samengevat: 
14:30 -15:30 Kinderen worden uit school gehaald. 
15:30 -16:00 Kinderen eten (groente en fruit) en drinken aan tafel. 
16:00 -17:00 Vrij spelen /activiteiten/ huiswerk. 
17:00 -17:15 Drinken en eventueel een koekje. 
 

Vakantie 
Een vakantiedag bij de BSO moet minstens net zo leuk zijn als een vakantiedag thuis, daarom 
organiseren we elke dag een activiteit. Dit kan zowel op locatie zijn als ergens in de buurt. 
Voorbeelden van activiteiten zijn knutselen, een spannend spel spelen, naar de kinderboerderij of 
een museum bezoeken. Hiervoor gebruiken we het openbaar vervoer en of eigen vervoer (auto 
/bakfiets). 
De vakantie is overigens niet altijd actief en druk. We zorgen voor voldoende rust momenten, zoals 
het kijken naar een leuke film na een uitstapje.  
Alle uitjes en eventuele extra’s in de vakantie worden door de BSO verzorgd en bekostigd. 
 

Vrij spelen 
We vinden het belangrijk dat de kinderen vrij kunnen spelen. Ze krijgen zo de ruimte om hun eigen 
spel en spelgenootjes te kiezen. Kinderen leren ontzettend veel als ze zelf moeten ontdekken. We 
creëren hoekjes die uitdagend en aantrekkelijk zijn voor alle leeftijden. Daarnaast is er nog het open 
speelmateriaal, hieraan geven kinderen ieder keer hun eigen betekenis. Ook dat prikkelt de fantasie. 
Soms stimuleren en sturen we het spel om kinderen te leren meer uit hun spel te halen. Dit doen we 
door vragen te stellen of door ideeën aan te reiken. Sommige kinderen trekken zich liever even terug 
met een boek of door even te kletsen met een van de pedagogisch medewerkers. 
 

Spel onder begeleiding 
Naast vrij spelen bieden we gedurende de dag andere activiteiten en workshops aan. We doen dat 
aan de hand van verschillende thema’s. Aan de hand van deze thema’s besteden we extra aandacht 
aan de volgende zaken: 

 Knutselen met verschillende materialen en op verschillende manieren; 
 Koken; de kinderen zullen regelmatig in de keuken te vinden zijn; 
 Techniek en natuur; leuke dingen maken met verrassingen uit de natuur; 
 Muziek maken en luisteren; 
 Sportieve activiteiten op verschillende niveaus. 

 

 
 

Eten 
Op het kinderdagverblijf besteden we heel bewust aandacht aan het eten. We volgen hierbij de 
richtlijnen van het voedingscentrum. Het eten is gezond, gevarieerd, niet te zoet, niet te zout en niet 
te vet. We hanteren vaste eetmomenten. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat geeft de 
kinderen rust. Eten doen we samen aan tafel. Er wordt rustig de tijd genomen om te eten.  
Wij houden rekening met allergieën van kinderen. 



 

 

Drinken 
Om kinderen niet te veel suiker binnen te laten krijgen, bieden wij bij de eetmomenten water of thee 
aan. Eenmaal per dag krijgen de kinderen dik sap of limonade. Bij de lunch drinken de kinderen melk. 
 
Buiten spelen 
Alledaags bewegen als lopen, klauteren en klimmen zorgen voor de ontwikkeling van de motoriek, 
geven plezier en helpen op een natuurlijke manier tegen overgewicht. Buiten spelen daagt alle 
kinderen dagelijks uit om meer te bewegen. Spelen in het groen heeft positieve 
gezondheidseffecten. 
 

Onze pedagogische kijk op buiten spelen 

 
Buitenspelen 
Zolang het weer het toelaat gaan wij dagelijks twee keer naar buiten. De tuin is groen en uitdagend 
ingericht. Buiten spelen brengt altijd kleine risico’s met zich mee. Wij zie het omgaan met deze kleine 
risico’s als aanvaardbaar en zelf gewenst. Het maat kinderen zelfstandiger en vergroot hun zelf 
oplossend vermogen. Het nodigt uit tot samenwerking wanneer een probleem te groot is voor een 
kind alleen denk hierbij bijvoorbeeld aan het graven van een grote kuil. Voor de ontwikkeling van de 
grove motoriek kunnen kinderen, steppen, natuurlijk rennen. 
 
Ook voor de jongste kinderen buiten zijn van belang. Voor hen is get buiten zin een verruimende 
ervaring. Denk bijvoorbeeld aan het voelen van de wind door je haren, het geluid van blaadjes of het 
voelen van zand. Wij kiezen er daarom ook voor om de jongste kinderen geregeld mee naar buiten te 
nemen. 
 
In de zomermaanden vinden wij het prettig wanneer kinderen ’s morgens door de 
ouder(s)/verzorger(s) al zijn ingesmeerd met zonnebrandcrème. Gedurende de dag herhalen wij dit 
regelmatig met zonnebrandcrème factoor 50. 
 
Bij extreem lage tempratuur beperken we de duur van het buitenspelen. Wij vragen wel of u als 
ouders altijd geschikte (buiten kleding) wilt meegeven. 
 
 
Naast het spelen in onze tuin, spelen de kinderen van de BSO ook regelmatig in het park. Dit gebeurt 
altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Kinderen vanaf zeven jaar mogen 
zelfstandig buiten spelen in onze tuin, mits ouders hier schriftelijk toestemming voor hebben 
gegeven. 
 
 
Positieve aandacht en afspraken 

 
Bij de ontwikkeling van kinderen hoort ook dat ze met leren en afspraken leren omgaan. Op de groep 
hanteren wij een aantal afspraken en groepsregels zo leren de kinderen op een respectvolle manier 
met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Denk hierbij aan; 

 We zijn lief voor elkaar; 

 We zijn voorzichtig met elkaar; 

 Samen spelen is samen delen; 

 We luisteren naar elkaar; 

 We spelen gezellig samen en dat betekent dat we geen kindjes duwen, slaap en niemand 
buiten sluiten. 



 

Deze afspraken benoemen we regelmatig op de groep. Als het in korte tijd voorkomt dat een kind 
zich hier niet aan houdt, dan halen we hem of haar even uit zijn of haar spel en zetten we het kind 
even apart aan bijvoorbeeld de tafel. Vervolgens bespreken we waarom we het kindje even apart 
hebben gezet, maken we het goed en mag het kind weer verder spelen. Bij corrigeren denken we dus 
aan waarschuwen, even naar toe lopen of even apart zetten. Dit moment is altijd kort, waarna we 
het weer goed maken door het geven van een knuffel, high five of een dikke duim. 
 
Wat wij veel belangrijker vinden dan corrigeren is het geven van positieve aandacht. Gedurende de 
dag doen wij dit dan ook veelvuldig. Bij de kinderen is positieve aandacht vaak veel effectiever dan 
het straffen van gedrag. Een aai over de bol, een knuffel, en complimentje of een sticker. Zo geven 
wij ook het geode voorbeeld, dit gedrag vinden wij fijn, dit is gewenst gedrag. Het geeft een gezellige 
sfeer waarin de kinderen zich prettig en geborgen voelen. 
 
 
Uitstapjes 

 
Bij uitstapjes maken we regelmatig gebruik van het ov en of auto. 
Hiervoor gelden de volgende afspraken: 

 Alle kinderen kleiner dan 1,35 meter zitten op stoelverhogers; 
 De pedagogisch medewerker checkt of alle kinderen hun gordel om hebben; 
 De gordel mag pas los als de motor uit is en de pedagogisch medewerker het zegt. 

 
 
Als we gaan wandelen dan gelden de volgende afspraken: 
 

 Alle kinderen dragen een armbandje met ons telefoonnummer erop; 
 De Kinderen lopen twee aan twee in de rij; 
 Per tien lopende kinderen is er een pedagogisch medewerker mee; 
 Een loopt voorop, een sluit de rij; 
 We lopen altijd over het voetpad; 
 We wachten bij elke hoek en oversteekplaats; 
 We steken pas over als de pedagogisch medewerker het zegt; 
 We rennen of duwen niet in de rij. 

 
 
In de speeltuin of tijdens uitstapjes maken we ter plaatse afspraken met de kinderen, zoals: 
 

 Waar mag je spelen en waar niet; 
 Waar ga je heen als je de pedagogisch medewerkers kwijt bent; 
 Eventuele afspraken die nodig zijn voor de accommodatie. 

 
 

 
  



 

 
 
 
 
  



 

Vaste en flexibele opvang 
 

Vrijheid met flexibele opvang 
Met flexibele opvang neemt u alleen opvang af wanneer u dit wenst. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn 
wanneer u of uw partner onregelmatig werkt. Flexibele opvang houdt in dat u aangeeft wanneer u 
opvang nodig heeft en voor welke uren. Voor flexibele opvang betaalt u een speciale uurprijs, u 
betaalt alleen wat u doorgeeft c.q. afneemt. 
 
Wij hanteren de volgende regels bij afname van flexibele opvang; 

 De aanvraag kan te allen tijde worden ingediend, ook voor de toekomst 
 De aanvraag dient via de ouderlogin te worden ingediend, deze is toegankelijk via onze 

website of d.m.v. het downloaden van de app. 
 Als de groep vol is, kan uw kind niet geplaatst worden. 
 Kinderen kunnen alleen geplaatst worden binnen de openingstijden van het Postkantoor. 
 Binnen 48 voor aanvang van de afgesproken dag kunt u niet meer annuleren. Tot 48 uur voor 

aanvang van de afgesproken dag kunt u nog kosteloos annuleren. 
 Ziektedagen kunnen bij flexibele opvang niet geruild worden. 
 We rekenen in blokken van 15 minuten, afgerond naar boven. 
       Komt u toch later halen dan horen wij dit graag, deze extra uren rekenen we door. 

 

Zekerheid met vaste opvang 
De meeste ouders kiezen voor opvang met een vast contract. Een vast contract voor bepaalde 
dag(en) in de week geeft de zekerheid dat uw kind standaard op die dag opvang heeft. Opvang is bij 
ons mogelijk voor hele dag van 7.30 tot 18.30 uur en voor halve dagen van 7.30 tot 13.00 uur of van 
13.00 tot 18.30. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om opvang ‘om de week’ af te nemen. 
Jaarlijks zijn wij tussen kerst en oud & nieuw gesloten en een per jaar zijn wij gesloten i.v.m. een 
jaarlijkse studiedag. Daarnaast zijn wij op officieel erkende dagen gesloten. 
 

Opvang het hele jaar (51 weken) 
Met dit contract heb je de zekerheid dat uw kind iedere week op de in het contract afgesloten 
dag(en) naar het Postkantoor kan komen. Wij rekenen met 51 weken opvang in verband met onze 
kerstsluiting en jaarlijkse studiedag. 
 

Opvang tijdens schoolweken (40 weken) 
Met dit contract is uw kind welkom tijdens de 40 schoolweken per jaar. Dit zijn de schoolweken die 
het ministerie van OCW heeft vastgesteld.  
 

Extra dagen en ruilen 
U kunt altijd een ruil dag of een extra dag (halve of hele dag) aanvrage via ons systeem. Aan de hand van 
de groepsgrootte en de personeelsplanning wordt gekeken of dit mogelijk is. We willen benadrukken dat 
ruilen een service is en geen recht.  
  



 

Ontwikkeling en zorg 
 

Volgen van de ontwikkeling 
Bij het Postkantoor werken de pedagogisch medewerkers dagelijks zeer intensief met de kinderen. 
We bekijken de kinderen en hun ontwikkeling altijd erg goed. Daarnaast hebben wij een 
observatiesysteem. Dit observatiesysteem is ontwikkeld speciaal voor kinderdagverblijven. 
Doormiddel van dit observatiesysteem observeren we de kinderen regelmatig. Tijdens de jaarlijkse 
10 minuten avond worden deze observaties met ouder(s)/verzorger(s) besproken. Het 
observatiesysteem bestaat uit verschillende aspecten, zo kijken we bijvoorbeeld naar motorische, 
cognitieve sociale vaardigheden en spelontwikkeling. 
 

Het zorgteam 
Soms zijn er zorgen over kinderen of loopt de ontwikkeling net even anders. Zo kan een kind 
bijvoorbeeld wat stiller of teruggetrokken zijn, onrustig of opeens veel ruzie hebben.  
Ons dagverblijf probeert deze kinderen en ouders zo goed mogelijk te helpen. Wanneer dergelijke 
zaken ons opvallen bespreken wij dit altijd eerst met ouders.  
 
Binnen het Postkantoor kunnen collega’s gebruik maken van het zorgteam. Ons zorgteam kan 
worden ingeschakeld op het moment dat er iets opvallends is of wanneer er  zorgen zijn ontstaan 
rondom een kind. Het zorgteam bestaat uit diverse collega’s en staat onder begeleiding van onze 
‘zorgteam coördinator’.  
 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Wij werken vanuit een landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode 
is verplicht voor alles organisaties die werken met ouders en/of kinderen, waaronder de 
kinderopvang. 
 
Een meldcode is een stappenplan waarin staat beschreven hoe een professional moet handelen bij 
het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel 
van een verplichte meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de 
vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren. De meldcode wordt iedere 
teamvergadering doorgenomen. 
  



 

Ziektebeleid 
 

Ziekte 
Wanneer er veel mensen in een warme ruimte zitten, is de concentratie van micro-organismen groter, 
waardoor de kans op een besmetting automatisch groter wordt. Het is in een kinderdagverblijf dus van groot 
belang om niet alleen hygiënisch te werken, maar ook om gedurende de dag voldoende te ventileren. Daarom 
staat er bij de dagopvang tijdens de opvanguren in alle groepsruimtes en slaapkamers altijd een raam (op een 
kier) open. 
 
De weerstand van een kind speelt ook mee bij het wel of niet ziek worden. Sommige kinderen zijn de hele 
winter snottering en anderen hebben nergens lastig van. Hoe hoger de weerstand, hoe kleiner de kans dat 
kinderen regelmatig ziek worden. Wanneer een kind ziek is, kan hij/zij niet naar het kinderdagverblijf komen.  
 
Voor ouders kan het lastig zijn om een andere oplossing te regelen, zelf vrij nemen is ook niet altijd mogelijk. 
Dit is begrijpelijk maar wanneer een kind echt ziek is hoort hij/zij niet op het kinderdagverblijf. Een kind dat 
koorts heeft of niet lekker in zijn/haar vel zit, wil op schoot zitten, hangen en vertroeteld worden. Dat kan niet 
als er nog andere kinderen rondlopen.  
 
Soms wordt door ouders teruggekoppeld: “Zodra ik thuis was, was er niets meer aan de hand. Mijn kind ging 
lekker spelen en had praatjes voor 10”. Dat kan, een kind voelt zich dan prettiger in zijn eigen omgeving, 
waardoor hij/hij zijn ziek zijn een beetje vergeet. Er wordt niets tot weinig van hem /haar verwacht en hij/zij 
heeft geen ‘last’ van andere kinderen. 
 
De is er ook omdat we zoveel mogelijk moeten voorkomen worden dat meerdere kinderen ziek worden. Als 
een van de kinderen bijvoorbeeld start met diarree, hebben vaak de volgende dag meerdere kinderen in de 
groep hier last van. Nu begrijpen we heel goed dat ouders niet altijd direct van hun werk weg kunnen om hun 
kind te halen. Meestal wordt er afgesproken rond welke tijd iemand er kan zijn.  
 

Wel of niet brengen bij klachten 
Als uw kind niet fit is, maar zich wel goed genoeg voelt en geen koorts geeft kunt u hem/haar 
brengen. Wanneer de pedagogisch medewerkers weten dat uw kind zich niet lekker voelt, letten ze 
extra op. Het is belangrijk dat zijn weten hoe u die dag bereikbaar bent. Als uw kind ziek is en 
thuisblijft wilt u dit dan doorgeven in de app of via het systeem? 
 

Medicijnen 
Bij het Postkantoor geven wij in principe geen paracetamol aan kinderen. Paracetamol wordt 
uitsluitend ter onderdrukking van pijn toegediend en alleen als een huisarts of specialist dit 
voorschrijft. (Dit dient aangetoond te worden!). We raden het ernstig af om uw kind paracetamol te 
geven voordat u hem/haar naar ons kinderdagverblijf brengt. De paracetamol zorgt ervoor dat de 
koorts of pijn tijdelijk verdwijnt, maar neemt niet de oorzaak weg. Zodra de paracetamol is 
uitgewerkt is de koorts of pijn weer terug en ontstaat de kans op een koortsstuip. Andere medicijnen 
zoals antibiotica en hoestdrank geven we wel, mits je het ‘toestemmingsformulier medicijngebruik’ 
tekent. Dit formulier zal de pedagogisch medewerkers u laten invullen wanneer u aangeeft 
medicijnen mee te brengen. 
 

Vaccinatie 
In ons online planningssysteem KOVnet kan worden aangegeven of het inentingsprogramma wordt gevolgd, 
zodat we de dekkingsgraad van het Postkantoor kunnen vaststellen. 
  



 

Goed om te weten 
 

Samenvoegen 
Soms kan het voorkomen dat groepen worden samengevoegd. Tijdens vakantieperiodes zijn er over 
het algemeen minder kinderen aanwezig. In deze periode bestaat de mogelijkheid dat wij groepen 
samenvoegen. Wij zullen bij het samenvoegen vangroepen altijd rekening houden met de maximale 
groepsgrootte en de vaste leidster van de kinderen. Samengevoegde groepen bieden voordelen ten 
opzichte van groepen met kleine bezetting. Er zijn meer speelmogelijkheden voor de kinderen. 
Daarnaast biedt samenwerken, in tegenstelling tot alleen werken voor medewerkers, meer 
mogelijkheden en draagt het bij aan de transparantie en veiligheid. Dankzij het werken met ‘open 
deuren’ en door het buitenspelen kennen de kinderen alle pedagogisch medewerkers en andersom. 
 

Televisiekijken en gebruik iPad 
Op het Postkantoor is een televisie. We gebruiken deze bij enkele thema’s. Er zijn geen vaste 
televisiemomenten of tijden. Iedere groep beschikt over een iPad, de pedagogisch medewerkers 
gebruiken de iPad ook voor het registeren van de kinderen. Wanneer wij de telvisie of iPad gebruiken 
hangt dit altijd samen met een thema-activiteit. Uiteraard zit er passende kind beveiliging op alle 
apparaten. 
 

Feesten 
Feest is het leukste dat er bestaat, daarom streven wij ernaar om hier veel aandacht aan te 
besteden. Tijdens de Sinterklaas en Kerstperiode zult u duidelijk merken dat wij hier aandacht aan 
besteden. Natuurlijk zijn er ook verjaardagen en kinderen die afscheid nemen. Die dag zetten we de 
kinderen extra in het zonnetje met een feestmuts en zingen wij met zijn allen. Als een kind wil 
trakteren dan kan dat. We vragen u alleen de kinderen te trakteren die op de feestdag ook gebruik 
maken van de opvang, alle kinderen van de groep is niet nodig.  
 
De verjaardagen van alle medewerkers vieren we op een speciale dag. U hoort ruim van tevoren 
wanneer dit feest plaats zal vinden. 
 

Zindelijk worden 
Wij verwachten dat een kind bij ons op de BSO komt, het zindelijk is. Het kan voorkomen dat een 
kind incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij de start in een kleutergroep en op de BSO waarbij 
alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Pedagogisch medewerkers herinneren 
startende kinderen aan toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken. Zeker in het begin is het handig 
om een tasje met reserve kleding mee te nemen. 
 

Smartphones en smartwatches 
Op de BSO geldt de regel dat kinderen geen gebruik mogen maken van hun 
smartphones/smartwatches. Wanneer er met een ouder een afspraak gemaakt is over dat een kind 
een berichtje stuurt of belt wanneer het zelfstandig naar huis gaat, dan kunnen de ouders de BSO 
hierover op de hoogte brengen. 
  



 

Veiligheid en hygiëne  
 
Veiligheid en hygiëne zijn twee hoogstaande punten binnen ons kinderdagverblijf. Voor kinderen en 
medewerker sis het belangrijk om in een veilige en schone omgeving te verblijven, alleen dan kunnen 
zij zich optimaal ontwikkelen. Er is een specifiek Veilig en gezondheidsbeleid vastgesteld, dit is een 
apart beleidsstuk. 
 

Ongevallen 
Bij kleine of grote ongevallen lichten we onmiddellijk de ouders in en gaan wij in overleg met de 
ouders eventueel direct naar een arts. Er wordt dan allereerst contact opgenomen met de door u 
doorgegeven vaste huisarts. Bij ongevallen met het hoofd houden wij kinderen extra goed in de 
gaten. Bij ernstige ongevallen bellen wij onmiddellijk 112 en lichten we uiteraard de ouders direct in. 
Het is hiervoor van groot belang dat wij beschikken over actuele (nood)nummer(s) waarop we u 
kunnen bereiken. 
 

Verzekering 
KDV het Postkantoor heeft een ongevallenverzekering afgesloten met een dekking voor alle kinderen 
en personeel tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf.  
 

Veiligheid- en gezondheidsmanagement 
Wij houden ons dagelijks bezig met veiligheids- en gezondheidsmanagement. Het veiligheids- en 
gezondheidsmanagement schept twee voorwaarden; 

 Een zo veilig mogelijke kinderopvang 

 Het stimuleren va neen omgeving waarin medewerkers en kinderen zich veilig en gezond 
kunnen bewegen. 



 

Sinds 2018 is het de jaarlijkse RIE (Risico-Inventarisatie) niet meer verplicht, Dit is nu geregeld in het 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks geactualiseerd, intern en getoetst om 
een goed overzicht te houden op mogelijke risico’s. 
 
Wij bevorderen de veiligheid van kinderen, onder andere door: 

Gebruik te maken van meubilair dat speciaal geselecteerd is voor de kinderopvang, en 
ergonomisch goedgekeurd is. 
 De afgesloten buitenruimte. 
 Een deurbeleid waarbij alle ouders tegen een borgstelling een eigen deursleutel krijgen. 
 Dat de medewerkers in het bezit zijn van hun EHBO-diploma, daarnaast hebben meerdere 

collega’s een BHV-diploma.  
 Dat er bedrijfshulpverleners zijn om eventuele noodsituaties in goede banen te leiden. Het 

calimiteitenplan wordt jaarlijkse meerdere keren geoefend en besproken. 
 Dat wij werken met verschillende protocollen en werkinstructies die de veiligheid bevorderen. 

Deze protocollen zijn met name voor intern beleid en worden gecontroleerd door de GGD 
 
Wij bevorderen de hygiëne onder andere door: 

 Iedere dag alle ruimtes schoon te maken. Het sanitair wordt meerdere malen per dag 
schoongemaakt. 

 Handdoeken, theedoeken en andere doeken meerdere keren per dag te wisselen. 
 Na iedere maaltijd/ eetmoment de tafels en vloeren schoon te maken. 
 De verlaagde toiletten en daardoor toegankelijk voor kinderen. 
      We leren kinderen om handen te wassen na het plassen en te hoesten/niezen in de elleboog. 

 
Oudercommissie 
 
Het doel van onze oudercommissie is de collectieve belangen van de ouders en hun kinderen zo goed 
mogelijk behartigen. Er is regelmatig overleg (ongeveer 4 keer per jaar) met de directie, 
oudercommissie. Tijdens dit overleg worden diverse zaken besproken, denk hierbij aan; 

  De kwaliteit van de opvang. We bespreken de ontwikkelingen in de markt en bekijken met 
elkaar hoe wij hier goed mee kunnen omgaan; 

 Tariefswijzigingen. Jaarlijks geeft de oudercommissie advies over de voorgenomen 
tariefswijziging; 

 Het pedagogisch beleid van Het Postkantoor. De oudercommissie bestudeerd een eventueel 
nieuw of aangepast beleid voordat dit doorgezet zal worden bijvoorbeeld de website. 

 
Wilt u lid worden van de oudercommissie? 
WE streven naar een bezetting van 1 ouder vanuit iedere groep. Als er plaats is binnen de 
oudercommissie dan kunt u natuurlijk lid worden. Wilt u meer weten over de oudercommissie en 
wat deze doet, neemt gerust contact met Ellen op! 
  



 

Contact 
 

Ouders 
U kunt altijd even op ons afstappen met een vraag. Onze collega’s op kantoor zijn dagelijks telefonisch en per 
mail goed te bereiken. U kunt natuurlijk ook langskomen. De pedagogisch medewerkers van de groep 
informeren u graag over uw kind. Mochten er thuis bijzonderheden zijn, veranderingen in de kind gegevens of 
een belangrijke gebeurtenis kunt u dit ook telefonisch doorgeven. Daarnaast kunt u aan/afmeldingen of het 
aanvragen van extra dag en ruildagen doorgeven via de ouderlogin. 

 

Communicatie vanuit kantoor 
Een aantal keer per jaar ontvangt u per mail onze nieuwsbrief. Mochten er tussendoor 
bijzonderheden zijn zullen wij u hier uiteraard ook van op de hoogte brengen. Naast onze website 
hebben wij ook een Facebookpagina en een instagram account, waar we foto’s en berichtjes 
plaatsen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de kinderen niet herkenbaar op de foto staan.  
 
 
Voor overige zaken en bijzonderheden kunt u altijd even bij ons kantoor langslopen! 
 

Contactgegevens 
Kinderdagverblijf Het Postkantoor  
Voorstraat 21 
2251 BL Voorschoten 
 
Dagopvang/ kantoor:  071-8200266 
BSO/ Kantoor:  071- 8889697 
 
Mail:    info@kinderdagverblijf-hetpostkantoor.nl 
Website:   www.kinderdagverblijf-hetpostkantoor.nl 
 

  

mailto:info@kinderdagverblijf-hetpostkantoor.nl
http://www.kinderdagverblijf-hetpostkantoor.nl/


 

Herziening beleidsplan 
 

Wanneer er een wetswijziging is, wordt een beleidsplan herzien. Wanneer het beleidsplan aangepast 
is wordt hij voor advies bij de oudercommissie neergelegd. 
 
Het recente beleidsplan delen wij na overeenstemming met directie, pedagogisch medewerkers en 
het advies van de oudercommissie ook altijd op onze website. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Klachtenbehandeling 
 
Bij het Kinderdagverblijf is veel aandacht is voor kwaliteit en service van de opvang. Toch kan het 
voorkomen dat een ouder of medewerker ergens niet tevreden over is. Dit kan bijvoorbeeld over de 
behandeling van je kind gaan, de benadering naar jezelf, over administratieve handelingen, of dat 
medewerkers zelf klachten ergens over hebben.  

 

Wat is een klacht? 
Als je een klacht wilt indienen doe dit dan mondeling of schriftelijk (per mail, of per post). Een klacht 
heeft altijd betrekking op een gedraging jegens de klager zelf, of zijn/haar kind. Verder is een klacht 
ondertekend en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving 
van de gedraging waartegen de klacht is gericht.  
Formeel wordt een klacht in de Algemene Wet Bestuursrecht omschreven als een “schriftelijk of 
mondeling gedane uiting van onvrede over, of kritiek op de wijze waarop het kinderdagverblijf in een 
bepaalde aangelegenheid jegens de klager of een ander heeft gedragen”. Dit is een ruime definitie.  

Een nadere specificering is dat een gedraging een handeling, maar ook het niet-handelen of het 
uitblijven van een reactie is. Het kan over een werkwijze gaan, of over een persoon, werkzaam bij het 
Kinderdagverblijf. Een klacht gaat over een specifiek geval; niet algemeen bedoeld. 

Weten waarover je ontevreden bent, helpt ons om kritisch te kijken naar onze dienstverlening. 
Eventuele problemen kunnen wij zo onderkennen en aanpakken. Het uiten van een klacht draagt bij 
aan het verbeteren van de kwaliteit en service van de opvang. Ook zonder klacht zijn wij 
geïnteresseerd in je wensen en ideeën hoe iets beter kan. De Kinderopvang is wettelijk verplicht een 
klachtprocedure op te nemen in het Pedagogische beleidsplan.  
 
Klachtenprocedures voor instanties zijn geregeld volgens de Algemene Wet Bestuursrecht 9.14 
Deze procedure is voor een groot deel gevolgd in dit beleidsplan.   
Bij wie en waar kun je terecht met een klacht?  

 Bij de (adjunct) locatiemanager; 
 Bij de directeur van de organisatie; 
 Bij de oudercommissie van de locatie;  
 Bij een onafhankelijke klachten- of geschillencommissie. 

 

Informele behandeling 
Indien iemand zich met een klacht tot een van de bovengenoemde personen wendt, wordt eerst 
getracht om in overleg met de klager de klacht direct op te lossen of te bespreken. De klacht wordt 
als afgedaan beschouwd als de klager tevreden is over de wijze waarop de klacht is afgedaan.  

Dus bespreek in eerste instantie je klacht met degene die het betreft. Er samen over praten kan al 
veel oplossen. Bij ons dagverblijf vinden we dat je de pedagogisch medewerkers rechtstreeks kunt 
benaderen met je probleem. Zij streven ernaar professioneel met een klacht om te gaan.  

Soms is het verstandig een afspraak te maken voor een gesprek. Op verzoek van één of beide 
partijen kan de directie bij dit gesprek aanschuiven. Is overleg met de pedagogisch medewerker niet 
mogelijk of heb je kritiek op het organisatorische vlak, maak dan een afspraak met de directie van 
onze organisatie.  
 

Formele behandeling door de onafhankelijke geschillencommissie 
Indien de klager niet tevreden is over de wijze van afdoening wordt de klacht door de 
geschillencommissie afgedaan. 



 

 
Ons kinderdagverblijf is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Deze houdt zich 
bezig met klachten waarbij de ouder(s), oudercommissie en directie behoefte hebben aan een 
objectief oordeel. Hierbij moet u rekening houden met de volgende stappen; 

 De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen; 
 Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum 

waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in 
een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt; 

 Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig 
worden gemaakt bij de Geschillencommissie ( www.degeschillencommissie.nl); 

 Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de 
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer 
een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een 
andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord 
gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van 
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken; 

 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het 
geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via 
www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de 
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een 
geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd; 

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd 
van geschillen kennis te nemen. 

 

De procedure bij een mondelinge klacht  
 De klager wordt mondeling, of telefonisch gehoord door de pedagogische medewerker, of 

door het management; 
 De klacht wordt in beginsel mondeling afgedaan, tenzij de klager verzoekt om schriftelijke 

afdoening; 
 Bij mondelinge afdoening vergewist de klachtbehandelaar zich ervan dat de klager tevreden 

is over de wijze waarop de klacht is afgehandeld. 

 

Procedure afdoening bij een schriftelijke klacht 
 Na ontvangst van de klacht wordt binnen vijf werkdagen door de diegene die de klacht 

ontvangt bevestigd; 
 De klager wordt mondeling, of telefonisch uitgenodigd en gehoord door de pedagogische 

medewerker; 
 Op verzoek van de klager vindt er een persoonlijk gesprek plaats; 
 Indien de klacht ook de pedagogisch medewerker betreft, wordt het gesprek aangegaan met 

de directeur of management van het kinderdagverblijf;  
 De klacht wordt naar behoren afgedaan. De klacht wordt schriftelijk afgedaan. 

 

Een klacht wordt niet in behandeling genomen wanneer 
 Indien reeds eerder over hetzelfde onderwerp een klacht is ingediend, de klacht afgewikkeld 

is naar behoren en er maatregelen zijn genomen; 
 Indien het een klacht betreft over gedragingen die hebben plaatsgevonden langer dan een 

jaar vóór indiening van de klacht. 

http://www.degeschillencommissie.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/


 

 

Procedure het horen van een klacht 
 Degene die de klacht behandelt nodigt de klager uit en hoort de klager. Indien van 

toepassing degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in persoon of telefonisch; 
 Degene die de klacht behandelt bepaalt of de klager en degene, op wiens gedraging de 

klacht betrekking heeft, in elkaars aanwezigheid dan wel afzonderlijk, worden gehoord. In 
het laatste geval worden zij in de gelegenheid gesteld te reageren op hetgeen de ander naar 
voren heeft gebracht. Hierbij wordt hoor en wederhoor toegepast; 

 Van het horen kan worden afgezien indien de klacht ongegrond is en de klager heeft 
verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; 

 Van het horen wordt een verslag gemaakt dat de klager wordt toegezonden. Een afschrift 
van het verslag wordt gezonden aan degene over wiens gedraging is geklaagd; 

 Dit verslag wordt door beiden ondertekend. 

 

Dossiervorming 
Van elke klacht wordt door het kinderdagverblijf het volgende bijgehouden: 

 De klacht of het klaagschrift en indien van toepassing de schriftelijke ontvangstbevestiging; 
 De data en de inhoud van de door de klachtbehandelaar ondernomen acties; 
 Indien is gehoord: het verslag van het horen of de aantekening van het telefoongesprek; 
 Indien de klager tevreden is gesteld: wijze waarop dat is gebeurd (schriftelijk/mondeling) en        

indien aanwezig de bevestiging daarvan; 

  

Registratie 
Alle ingediende klachten en klaagschriften worden geregistreerd in het systeem en opgenomen in 
een verslag dat eens per jaar besproken wordt met de pedagogische medewerkers en de 
oudercommissie.  
 
Dit overzicht houdt in  

 Het aantal ontvangen klachten; 
 Het aantal afgedane klachten; 
 De termijn van afdoening van de klachten. 
 De wijze van afdoening: niet in behandeling genomen klachten, naar tevredenheid afgedane      

klachten, gegrond en ongegrond bevonden klachten en de eventueel daaraan verbonden 
conclusies en maatregelen die eventueel genomen zijn. Waarbij onderscheid wordt gemaakt   
tussen mondelinge klachten, schriftelijke klachten.  
 

Termijnen waarbij de klacht moet worden afgedaan 
Een mondelinge klacht kan per direct worden afgehandeld bij het tevreden afdoen van de klachten. 
Indien een afspraak moet worden gemaakt wordt een termijn aangehouden van twee weken om de 
klager uit te nodigen. Indien de klacht voldoende is afgewikkeld volgens de klager hoeft hier geen 
verslag van worden gemaakt. 
  
Bij een schriftelijke klacht wordt er binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van de klacht 
verstuurd. Binnen 2 weken wordt er een uitnodiging voor een gesprek verstuurd. Na het gesprek 
wordt een verslag van het gesprek gestuurd naar de klager met hierin een verzoek tot ondertekening 
van de klager. Dit verslag wordt binnen 2 weken na het gesprek gestuurd. De klager stuurt het 
verslag binnen 2 weken terug naar het kinderdagverblijf. 
 
Indien klager niet tevreden is met de afdoening, kan de klacht via de Geschillencommissie hierboven 
eerder genoemd in behandeling worden genomen. 
 



 

 
 


