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Pedagogisch beleid  

 

Typisch Op Stoom 

Op Stoom is wel een beetje typisch en daar houden we van! We ondernemen met lef en 

maken eigenwijze keuzes. Anders dan de meeste kinderopvangorganisaties. In de 

pedagogiek zijn we nogal uitgesproken. Dat we “het proces” van je kind zo belangrijk 

vinden bijvoorbeeld, of dat we baby’s echt de ruimte geven.  

Het pedagogisch handelen van onze medewerkers is typisch Op Stoom. Zij zijn liefdevol, 

werken geïnspireerd en hebben een beetje lef. Kinderen zijn dol op ze. 

 

Wat zegt de wet? 

Natuurlijk houden we ons aan de Wet Kinderopvang. We werken aan de hand van de 

pedagogische doelen die in de Wet Kinderopvang omschreven staan. Deze staan 

omschreven als emotionele veiligheid bieden aan je kind, persoonlijke en sociale 

ontwikkeling stimuleren en je kind normen en waarden meegeven. De doelen uit de wet 

kinderopvang brengen we volgens de visie van Op Stoom in de praktijk.  

 

Jouw kind in de groep  

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

pedagogisch medewerkers. De groep van een peuterspeelzaal, peuteropvang of de 

peuterplusgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen met twee pedagogisch medewerkers. 

Dit staat zo omschreven in de Wet Kinderopvang en daar houden we ons natuurlijk aan. 

Je kind heeft een eigen groep en hij of zij kan op verschillende momenten van de dag 

samen spelen met leeftijdsgenootjes uit een andere groep. 
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Vaste medewerkers op de groep 

Om een veilige plek voor je kind te creëren werken op elke groep vaste gediplomeerde 

pedagogisch medewerkers. Bij vervanging van ziekte en vakantie blijft waar mogelijk 

een van de vaste pedagogisch medewerkers altijd aanwezig zodat het voor je kind nooit 

vreemd is. De ervaring leert dat één vast gezicht met daarnaast de vertrouwde 

groepsruimte, bekende kinderen, Beer, het vaste ritme en dezelfde fijne manier van 

omgaan met kinderen een goede houvast biedt aan je kind om zich veilig en prettig te 

voelen.  

 

Lieve actieve medewerkers 

Al onze pedagogisch medewerkers zijn lief voor kinderen en hebben eindeloos geduld. 

Kinderen voelen zich daardoor fijn en ze kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen, in hun 

eigen tempo.  

Er is altijd tijd voor een knuffel en een fijn gesprekje. We begeleiden de interactie tussen 

kinderen en stimuleren ze om samen te spelen en oog voor elkaar te hebben.  

We passen de taal- en interactievaardigheden toe die belangrijk zijn voor een goede 

ontwikkeling van je kind. Even op een rijtje welke vaardigheden dat zijn, klik je erop dan 

weet je precies hoe het zit. 

Sensitieve responsiviteit 

Respect voor de autonomie 

Structureren en grenzen stellen 

Informatie en uitleg geven 

Begeleiden van positieve interactie 

Ontwikkelingsstimulering 
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Veel aandacht voor baby’s 
 
Baby’s hebben veel liefdevolle zorg en aandacht nodig. Tijdens de verzorgmomenten 

nemen we de tijd om gezellig met de kleintjes te praten. Spelen met de voetjes, 

kiekeboe-spelletjes doen, kijken en lachen. We volgen je kindje en sluiten aan bij wat hij 

of zij aangeeft. Zo maken we er telkens weer een fijn speelmoment van. Dat geeft je 

kindje vertrouwen waardoor hij of zij zich fijn voelt op de groep. 

  

We vatten alles wat een baby’tje ziet in woorden. En ook met de kleintjes spelen we met 

taal. We praten veel tegen een baby’tje. Ze pruttelen en ‘kletsen’ binnen de kortste 

keren heel wat af. Gedurende de dag nemen we volop tijd voor de allerkleinsten. We  

splitsen de groep op veel momenten op, wat we onderling telkens goed afstemmen, 

daardoor kunnen we voldoende aandacht geven aan alle kinderen. 
 

Baby’s krijgen letterlijk de ruimte 

Baby’s hebben vrijheid nodig om zich te kunnen bewegen. De motorische ontwikkeling in 

de eerste maanden gaat zo snel. Op de groep krijgt je baby’tje letterlijk alle ruimte want 

we gebruiken bijna geen wippertjes en dat is niet voor niks.  

Voor een gezonde ontwikkeling van een baby’tje is het goed om kinderen zelf te laten 

oefenen met hun lijfje en dat kan niet in een wippertje, omdat het kindje daarin vast zit.              

Baby’s laten we lekker spelen op de zachte vloerbedekking, in de box of babytuin. Zo 

kan je kindje fijn bewegen en oefenen in buigen, strekken en draaien, met alle spieren. 

Voor je het weet zijn ze ijzersterk! Als ze dan uitgespeeld en moe zijn geven we een 

flesje of gaan ze lekker naar bed. Baby’tjes volgen hun eigen slaapritme.  

 
Wat kunnen ze ineens veel! 

Als je kind leren kruipen - en later lopen - wordt de wereld zoveel groter voor hem of 

haar. 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.  

we kijken veel naar kinderen en weten wat het ontwikkelingsniveau van je kind is. Hier 

sluiten we bij aan en we helpen het kind op weg naar de volgende stap in de 

ontwikkeling.  
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Eindeloos uitproberen 

Wat leert je kind snel en veel. Kinderen mogen eindeloos oefenen en uitproberen, want 

door te oefenen leer je veel. Het eindresultaat vinden we niet belangrijk, het proces is 

wat telt! Als je kind lekker bezig is, is het onze rol om te kijken, te wachten en te 

luisteren naar wat hij of zij doet en aangeeft. Of je kind nou zelf zijn broekrits dicht 

probeert te doen, aan het kleien is of zijn broodje zelf smeert. Als we zien dat je kind 

zijn interesse niet verliest kijken we alleen maar. Als we zien dat hij begeleiding nodig 

heeft doen we dat vooral door uitleg te geven. Zoveel mogelijk zelf laten doen is fijn 

voor je kind en soms geven we een klein steuntje in de rug zodat ie vervolgens zelf weer 

verder kan.  

 

Een fijne dag met Beer 

Voor een fijne dag bij Op Stoom werken we met een dagprogramma. Dat geeft kinderen 

houvast en Beer is bij elk onderdeel ook van de partij. Beer heet gewoon Beer en we 

betrekken hem op alle momenten van de dag bij activiteiten. Hij helpt met opruimen, 

troost bij het afscheid nemen, leest boekjes samen met de kinderen en hij speelt buiten.  

Gezellig dat Beer er is en hij staat zelfs op de pictogrammen die je kind kan gebruiken 

om de dag begrijpelijk te maken. We zijn op deze manier voorspelbaar jouw kind voelt 

zich daardoor veilig op de groep. Het dagprogramma wordt natuurlijk flexibel toegepast.  

 

Kleine vriendjes 

Voor peuters is Op Stoom de ontmoetingsplek waar de eerste vriendjes worden 

gemaakt. Kinderen zijn de hele dag samen op de groep of buiten. Ze spelen eerst naast 

elkaar maar als je kind ouder wordt steeds vaker met elkaar. Vriendschappen ontstaan 

en kinderen kunnen oefenen in hun sociale vaardigheden. We begeleiden dit door ze 

samen te laten ‘werken’. Elkaar helpen, in kleine groepjes samen spelen, we betrekken 

kinderen de hele dag bij alles wat er gebeurt.  
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Spelen in hoeken 

De inrichting helpt bij het opsplitsen van de groep in sub-groepjes. Dat gaat eigenlijk 

vanzelf als de ruimte goed is ingericht. Er zijn verschillende speelhoeken, zoals de 

bouwhoek, het keukentje en de verkleedhoek. We zorgen ervoor dat het voor kinderen 

duidelijk is waar ze met wat kunnen spelen. Dat betekent dat we speelgoed telkens weer 

opnieuw sorteren, de groep elke dag aantrekkelijk maken en dat we zorgen dat het bij 

ons schoon en fris is.  

In de hoeken kan je kind fijn geconcentreerd spelen. Hoekjes zorgen tegelijkertijd voor 

meer privacy op de groep want ook als je klein bent is het fijn dat je je af en toe even 

terug kan trekken. 
 

Taal en interactie met kinderen is fijn 

Gezellig samen op de grond met een boekje, lezen is fijn! We lezen veel voor en 

activiteiten worden vaak ingeleid met een boekje én met Beer. Aan taalontwikkeling 

besteden we sowieso veel aandacht. We benoemen wat we doet en we leert kinderen 

bewust nieuwe woorden. En natuurlijk zingen we samen elke dag liedjes. We gebruiken 

taal die je als volwassene ook spreekt. We passen de taal- en interactievaardigheden toe 

die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van kinderen.  

 

Lekker creatief 

Welk kind houdt niet van kliederen, knippen, kleien, plakken of verven? Dat doen we dan 

ook graag met ze. we inspireren je kind, bijvoorbeeld door vooraf een verhaal voor te 

lezen, en we geven je kind vervolgens alle ruimte om zijn of haar 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 kinderen na te denken over wat ze willen 

maken en hoe ze dat kunnen realiseren. Het proces is wat telt!  

 

Reizigers op de groep 

Er worden allerlei leuke activiteiten aangeboden door de vaste medewerkers van de 

groep. Daarnaast komen de Reizigers van Op Stoom langs, zoals de Dansreiziger, de 

Muziekreiziger, de Knutselreiziger, de Kookreiziger of de Sportreiziger die inspirerende 

en niet-alledaagse activiteiten aanbieden aan je kind. Kinderen mogen meedoen als ze 

dat willen. Dat is meestal wel het geval want de Reizigers worden met veel 

enthousiasme door de kinderen onthaald.  
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Feestjes vieren en uitstapjes 
 
Als je kind jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd. Er wordt voor de jarige gezongen en je 

kindje mag trakteren. Wij adviseren een kleine en vooral gezonde traktatie.  

Bij Op Stoom worden feestdagen en andere festiviteiten gevierd. We maken er een klein 

fijn feestje van met elkaar op de groep. Bijvoorbeeld Kerst, Pasen, Carnaval, de 

kinderboekenweek of het voorleesontbijt. En jaarlijks maken we een uitstapje met alle 

peuters. We gaan er op uit met de paardentram. Daarnaast maakt je kind geregeld 

kleine uitstapjes. De wereld wordt voor je kind steeds iets groter. 

 

Samen zorgen we voor je kind 

Als je kindje voor het eerst bij ons komt is dat even wennen. Je kind moet wennen aan 

de nieuwe situatie en jij ook. We helpen jullie daar bij, in de wenperiode en ook daarna. 

Als jij je kind brengt, is er altijd gelegenheid om informatie uit te wisselen over je kind. 

We vertellen je altijd hoe het met je kind gaat bij ons en wat hij of zij beleefd heeft. We 

maken goede afspraken met je, zodat je met vertrouwen je kindje komt brengen en 

weet wat er gaat gebeuren. Het gaat over praktische dingen en over fijne kleine 

dingetjes rondom je kind die ons opgevallen zijn. Ook als het even wat minder goed gaat 

met je kind praten we daar met je over.  

 

Afscheid nemen 

Sommige kinderen hebben moeite met afscheid nemen van hun ouders. Ook als ze 

iedere keer weer plezier hebben op de groep kan het toch zijn dat het afscheid moeilijk 

is. We vragen je in dat geval kort en duidelijk afscheid te nemen. Dat is voor je kindje 

het minst moeilijk. Beer helpt hierbij. We nemen je kindje dan van je over en samen 

zwaaien we je uit. Je mag altijd even bellen als je geen gerust gevoel hebt. We willen 

graag dat jij met een gerust hart op je werk zit. In veruit de meeste gevallen zijn 

kinderen dan allang weer heerlijk aan het spelen.  

 

Welbevinden en oudergesprekken 

Eenmaal per jaar is er een formeel gesprek tussen jou en onze medewerker over het 

welbevinden van je kind. We nodigen je uit om in gesprek te gaan over hoe het met je 

kind gaat. Dit gesprek bereiden wij  voor door van je kind een observatielijst in te vullen, 

de observatiemethode heet ‘Welbevinden’. We kijken naar hoe je kind zich voelt bij ons, 

naar de verschillende ontwikkelingsgebieden en hoe het gaat hierin. Je ontvangt het 

welbevindenverslag. Als er zorgen zijn over je kind dan bespreken we dat natuurlijk al 

eerder met jou. Je kan sowieso te allen tijde een gesprek aanvragen met een van ons als 

je meer informatie over je kind wilt. Wij maken hier graag tijd voor.	


