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De Kleine pedagogiek van Op Stoom 
Op Stoom werkt aan de hand van de 

pedagogische doelen die in de Wet 
Kinderopvang omschreven staan. Deze 

staan in de wet omschreven als emotionele 
veiligheid bieden aan kinderen, persoonlijke 

en sociale ontwikkeling stimuleren en 
kinderen normen en waarden meegeven. 

Hoe doe je dat in de praktijk van alledag? 
 

Het kinderdagverblijf en de peuteropvang is 
een veilige en gezellige plek waar een kind 

zich optimaal kan ontwikkelen. 
We zijn elke dag bezig met pedagogiek: 

positief communiceren, geduld tonen, uitleg 
geven en écht aandacht hebben voor een 

kind. Al deze kleine pedagogische acties 
lopen als een rode draad door de werkdag 

van de pedagogisch medewerkers en zijn 
van onschatbare waarde voor de 

ontwikkeling van een kind. 
 

Er is altijd tijd en ruimte voor een knuffel, 
een fijn gesprekje en we hebben eindeloos 

geduld. Hierdoor voelt een kind zich prettig 
en kan hij zich in zijn eigen tempo 

ontwikkelen. 
 

We begeleiden de interactie tussen kinderen 
en stimuleren ze om samen te spelen en oog 

voor elkaar te hebben. 
 

Op iedere groep woont een beer. Hij steekt 
zijn neus graag overal in en wil er continu bij 

zijn. Beer maakt makkelijk contact en is 
bevriend met alle kinderen. Dat voelt veilig 

en vertrouwd. Beer heet gewoon Beer en wij 
betrekken hem op alle momenten van de 

dag bij de activiteiten. 
 

Op al onze locaties bieden we duurzaam en 
uitdagend speelgoed aan zoals Kapla en 

dieren en figuren van Schleich. Ook hebben 
we overal een modderkeuken in de tuin. 

Hierin kan een kind heerlijk kokkerellen met 
water, zand en bladeren.

 

Op Stoom staat voor liefdevolle 
zorg en inspirerende kinderopvang 

die ertoe doet in het leven van een 

kind. 
 
We bieden kwaliteit en service, zodat 

ouders hun kinderen met een gerust 
hart toevertrouwen aan onze 

pedagogisch medewerkers. 
 

Bij alles wat we doen staat het kind 
centraal. Ook streven we ernaar een 

opvangpakket aan te bieden dat 
zoveel mogelijk aansluit bij de wensen 

van ouders.  
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Verder knutselen de kinderen heel wat af. Er 

is veel ruimte om te experimenteren, want 
wij zijn fan van het proces. Dit betekent zelf 

doen én zelf nadenken als je een homp 
natuurklei of een bak linzen voor je neus 

hebt staan. Ook als je klein bent. De 
materialen prikkelen een kind om mee aan 

de slag te gaan. Hierdoor kunnen ze oefenen 
en gaat de ontwikkeling als een speer. 

 

Veel aandacht voor baby’s 
Baby’s hebben liefdevolle zorg en aandacht 

nodig. Daarom nemen we tijdens de 
zorgmomenten echt de tijd om gezellig met 

de kleintjes te praten. We spelen met de 
voetjes, doen kiekeboespelletjes, kijken en 

lachen samen. We vatten veel van wat het 
baby’tje ziet in woorden. En ook de kleintjes 

spelen met taal. Ze pruttelen en ‘kletsen’ 
wat af. 

 

 
 
Baby’s hebben vrijheid nodig om zich te 

kunnen bewegen. De motorische 
ontwikkeling in de eerste maanden gaat zo 

snel. Bij ons krijgen baby’tjes letterlijk alle 
ruimte want we gebruiken bijna geen 

wippertjes. En dat is niet voor niks.  
Voor een gezonde ontwikkeling is het goed 

om baby’s zelf te laten oefenen met hun 
lijfje. In onze ogen kan niet in een wippertje. 

 

Baby’s spelen op de zachte vloer-bedekking 

of in de box. Zo hebben ze lekker veel 
bewegingsvrijheid en kunnen ze goed 

oefenen met buigen, strekken en draaien. 
Het hele lijfje doet mee, voor je het weet is 

het kindje ijzersterk! Als ze uitgespeeld en 
moe zijn, gaan ze lekker naar bed. Baby’tjes 

volgen hun eigen slaapritme. 
 

Wat kunnen ze al veel! 
Als kinderen leren kruipen - en later lopen - 
wordt de wereld zoveel groter voor ze! We 

stimuleren ze met allerlei spelletjes en 
activiteiten. Het is mooi om te zien hoe elk 

kind op zijn eigen manier communiceert en 
eigen interesses ontwikkelt. Voor peuters is 

Op Stoom vaak de ontmoetingsplaats waar 
de eerste vriendjes worden gemaakt. 

 
Lekker creatief 

Welk kind houdt niet van kliederen, knippen, 

kleien, plakken of verven? Dat doen we dan 
ook graag met ze. We inspireren de kinderen, 

bijvoorbeeld door vooraf een verhaal voor te 
lezen, en geven de kinderen vervolgens alle 

ruimte om hun creativiteit te ontdekken. Het 
ontdekken van materialen hoort daar ook 

bij. Hoe weet je anders dat lijm plakt en verf 
niet? En wat kun je ermee? Hoe voelt het? 

Hoe ruikt het? Kinderen mogen het allemaal 
zelf ervaren. Zo leren ze na te denken over 

wat ze willen maken en hoe ze dat kunnen 
realiseren. Het proces is minstens zo 

interessant als het eindresultaat! 
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Spelen in hoeken 
Er zijn verschillende hoeken, met elk een 

eigen thema. Zo is er een bouwhoek, 
poppenhoek en een ontdekhoek waar 

kinderen op onderzoek uitgaan. Er valt 
zoveel te ontdekken! Voor alle hoeken geldt 

dat een kind er rustig en geconcentreerd 
kan spelen. Bovendien zorgen hoekjes voor 

meer privacy op de groep. Hoe fijn is het als 
je je even kan  terugtrekken? Juist ja, 

hartstikke fijn. 
 

Wij ♥ lezen 

Aan taalontwikkeling besteden we veel 
aandacht. We lezen veel voor, zingen liedjes 

en fantasiespelletjes worden vaak ingeleid 
met een boekje. Want als de beren op 

berenjacht gaan, dan wij natuurlijk ook. We 
benoemen veel van wat de kinderen doen. 

Zo leren ze bewust nieuwe woorden. 
 

Een dag bij Op Stoom 
We vinden het belangrijk dat kinderen de 
ruimte krijgen om dingen in hun eigen tempo 

te doen. Geduld is dan ook iedere dag 

opnieuw het toverwoord J  

 

Het ene kind kan eindeloos knutselen terwijl 
het andere nog een korte spanningsboog 

heeft en vaker wil rennen en klauteren. We 
zijn flexibel met de indeling én de duur van 

de activiteiten. Ondertussen genieten we 
enorm van wat de kinderen aan het doen 

zijn. 
 

Ondanks dat we het eigen ritme van een 
kind volgen, bestaat de ochtend of dag uit 

vaste momenten. Dat geeft kinderen 
duidelijkheid en houvast. 

 
Samen openen we de ochtend. Beer doet 

natuurlijk mee. Hij staat afgebeeld op de 
dagritmekaarten die kinderen helpen de dag 

te begrijpen. Tussendoor is er een vast 
moment waarbij we aan tafel gaan en met 

elkaar wat eten en drinken. 

Op deze momenten zingen we liedjes, 

vertellen we verhalen of lezen we voor. 
Kinderen vinden het leuk om zelf hun 

broodje klaar te maken. Ze zijn trots 
wanneer dit al goed lukt en ze gaan 

bewuster om met voeding als ze hun broodje 
zelf klaar maken. Knoeien is niet erg en het 

eetmoment is altijd gezellig. 
 

 
 
Baby’tjes volgen hierin hun eigen eetritme en 

de taken worden door de pedagogisch 
medewerkers zo verdeeld dat er ook met 

baby’tjes apart gespeeld kan worden. 
 

We spelen elke dag samen buiten, tenzij het 
weer dit echt niet toelaat. Maar voor een 

beetje regen zijn we natuurlijk niet bang! 
 

Vertrouwde gezichten 
Bij ons werken gekwalificeerde 

medewerkers met een pedagogisch diploma 
en een Verklaring Omtrent Gedrag op zak. 

Je kan ook mensen tegenkomen uit hele 
andere beroepsgroepen, die een opleiding 

tot pedagogisch medewerker volgen. 
 

Op Stoom is een erkend leerbedrijf. 
Stagiaires volgen de driejarige opleiding tot 

pedagogisch medewerker. Ze staan nooit 
alleen op de groep en worden begeleid door 

een vaste medewerker. Vanaf het tweede 
jaar mag een stagiair op de eigen 

stagelocatie een collega vervangen tijdens 
ziekte of vakantie. 
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De ervaring heeft geleerd dat vaste 

gezichten met daarnaast de vaste ruimte, de 
vertrouwde kinderen, het vaste ritme en 

dezelfde manier van omgaan met de 
kinderen een goede houvast geeft voor een 

kind om zich veilig en prettig te voelen. 
 

Onze pedagogisch medewerkers zijn op 
vaste dagen aanwezig, zodat het kind elke 

dag vertrouwde gezichten ziet. Voor baby’s 
vinden we dat extra belangrijk. Daarom 

zorgen we ervoor dat een baby op zijn 
opvangdagen minimaal 1 van de 2 aan hem 

toegewezen vaste gezichten ziet. Extra 
vertrouwd en goed in beeld, dat is fijn. 

Bij vervanging i.v.m. ziekte en vakantie blijft 
waar mogelijk een van de vaste pedagogisch 

medewerkers aanwezig. 
Jaarlijks wordt (een deel van) ons vaste 

personeel BHV en/of kinder-EHBO 
geschoold. 

 
De pedagogisch medewerkers werken 

verschillende diensten, bijvoorbeeld een 
vroege of een late dienst. Bij het maken van 

het rooster wordt rekening gehouden met 
de vereiste beroepskracht-kind-ratio (BKR). 

De groep van een kinderdagverblijf bestaat 
uit maximaal 16 kinderen met maximaal drie 

pedagogisch medewerkers. Een 
peuteropvanggroep bestaat uit maximaal 16 

kinderen met twee pedagogisch 
medewerkers. 

 
Tussen 7.30 en 9.00 uur, tussen 13.00 en 

15.00 uur en van 17.00 uur tot sluitingstijd 
wordt er niet meer dan 3 uur lang 

afgeweken van de vereiste BKR, dat is 
wettelijk toegestaan. Wanneer er 

bijvoorbeeld twee of drie pedagogisch 
medewerkers op de groep werken, gaan we 

één voor één met pauze. De haal- en breng-
tijden van de kinderen worden geregistreerd 

en wij houden ouders op de hoogte van 
wanneer wij afwijken van de BKR. 

 

Elk kind een mentor 
Elk kind heeft bij ons een mentor. Dat is een 

pedagogisch medewerker die bij voorkeur 
werkzaam is op alle opvangdagen van het 

kindje. Wie de mentor is, hoort de ouder 
tijdens het intakegesprek en in de locatie 

hangt een lijst. 
 

Natuurlijk hebben alle medewerkers oog 
voor elk kind, maar de mentor van een kind 

let specifiek op de ontwikkeling en het 
welbevinden van hem of haar. Hoe voelt het 

kind zich op het kinderdagverblijf, hoe 
ontwikkelt het zich en met wie speelt het 

graag? Indien mogelijk voert de mentor het 
intakegesprek en bezorgt hij of zij het kind op 

de eerste opvangdag een warm welkom. De 
mentor is ook het eerste aanspreekpunt 

voor ouders en onderneemt actie als er 
bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van 

het kind. 
 

Reizigers op visite 
Er komen regelmatig Reizigers op bezoek 

zoals onze Dansreiziger, Kookreiziger of 
Muziekreiziger. Samen met de kinderen leven 

ze zich uit op zang, kunst, dans, sport en 
meer. 

 
De kinderen bepalen zelf of ze aanhaken bij 

daverende dans-acrobatiek, een smaakvol 
kookfestijn of spannend kunst- en vliegwerk. 

 

Afscheid nemen 
Sommige kinderen hebben moeite met 

afscheid nemen. Ook als ze elke keer weer 
plezier hebben op de groep. We vragen 

ouders om, op het moment dat ze weg willen 
gaan, kort en duidelijk afscheid te nemen. 

Dat is voor het kind het minst moeilijk. Een 
van de pedagogisch medewerkers neemt het 

kindje dan over van de ouder en samen 
zwaaien ze de ouder uit. De ervaring leert 

dat de tranen dan snel weer gedroogd zijn. 
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De ouder mag altijd even bellen als hij geen 

gerust gevoel heeft. In de meeste gevallen 
zijn kinderen dan alweer heerlijk aan het 

spelen. We plaatsen ook graag een foto in de 
Op Stoom App. 

 

 
 

Eigen spullen mee 

Kinderen (en ouders net zo goed J) raken nog 

weleens wat kwijt. Daarom hebben we liever 
niet dat kinderen eigen speelgoed meenemen. 

Maar voor een fijn en vertrouwd gevoel, is die 
ene favoriete knuffel natuurlijk altijd welkom.  

 

Feestjes vieren en uitstapjes 
Als een kindje jarig is, wordt dat natuurlijk 

gevierd. Er wordt voor de jarige gezongen en 
het kindje mag trakteren. In overleg met de 

pedagogisch medewerkers kan worden 
gekeken om hoeveel kinderen het gaat en 

wat de kinderen graag lusten. We adviseren 
een kleine en gezonde traktatie.  

 

Bij Op Stoom worden feestdagen en andere 

festiviteiten gevierd. Bijvoorbeeld Kerst, 
Pasen, Carnaval, de kinderboekenweek en 

het voorleesontbijt. 
 

Jaarlijks maken we een uitstapje met alle 
peuters. We gaan er bijvoorbeeld op uit met 

de paardentram. Daarnaast maken we 
geregeld kleine uitstapjes. De wereld wordt 

steeds iets groter. 
 

Samen met ouders 

Het is belangrijk dat ouders vertrouwen in 
ons hebben en dat zij hun kindje met een 

gerust hart bij ons achterlaten. Dat 
vertrouwen bieden we door met ouders in 

gesprek te blijven en ouders altijd precies te 
vertellen welke avonturen het kind allemaal 

beleeft op een dag. 
We streven naar een goed onderling contact 

en nemen initiatief tot gesprekjes. Hierdoor 
ontdekken we samen wat er zich afspeelt in 

de belevingswereld van het kind en kunnen 
we hier goed op inspelen.  
 

Bijpraten over een kind 
Wanneer de kinderen gebracht worden, is er 
altijd gelegenheid om informatie uit te 

wisselen. Ook bij het ophalen vertellen we 
ouders altijd over wat het kindje die dag 

heeft beleefd. Van de fijne kleine dingen die 
opvielen die dag, tot de ontwikkeling die een 

kind doormaakt. Maar ook over het samen-
spelen met andere kinderen, eten en drinken 

en zorgaspecten praten we ouders bij. 
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Welbevinden en oudergesprekken 
Een ouder kan altijd een gesprek met de 

mentor aanvragen als daar behoefte aan is. 
Eens per jaar worden ouders uitgenodigd om 

met de mentor in gesprek te gaan over hun 
kind. 

 
We bereiden dit voor door van elk kind een 

observatielijst in te vullen. Deze methode 
heet ‘Welbevinden’ en hierbij kijken we hoe 

het kind zich voelt en hoe het zich op 
verschillende gebieden ontwikkelt. Ouders 

ontvangen het Welbevindenverslag voor 
thuis en om eventueel over te dragen aan de 

basisschool en de BSO. 
 

 
 

Nog meer visie! 
Op Stoom heeft een duidelijke visie op 
onderwerpen als wennen, het aanvragen 

van ruildagen en extra dagen, het 
vierogenprincipe, voeding, knutselen, 

mannen in de kinderopvang en wat we doen 
als we ons zorgen maken om een kind. 

Speciaal voor deze onderwerpen is er 
www.opstoom.nl/visie. Leuk om eens door 

te lezen! 


