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In de kinderopvang ben je als pedagogisch medewerker een professional die weet wat hij 
wil en weet waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. In deze cursus ga je aan de slag 
met het professionele kader: de vier opvoedingsdoelen en de pedagogische middelen. Dit 
kader geldt voor iedere pedagogisch medewerker en is dus van groot belang. Je leert de 
doelen en de pedagogische middelen (her)kennen en deze vertalen naar je eigen 
professioneel handelen. 

 
 

 

Beoordeling 
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je achter in dit boek 
vinden. 
Belangrijke punten bij de beoordeling zijn: 
• actieve deelname aan de lessen 
• nette uitwerking van de opdrachten 
• afgeronde processtappen voor het maken van de beroepsproducten 
• de mate van kritisch kijken naar je eigen pedagogische kwaliteiten (reflectief vermogen) 
• adequaat presenteren van de beroepsproducten. 

> Over deze cursus

Doelstellingen
• Je kent de vier pedagogische doelen.  
• Je kent de vijf opvoedingsmiddelen. 
• Je hebt inzicht in je eigen pedagogische kwaliteiten (pedagogisch handelen). 
• Je kunt de vier pedagogische doelen en de vijf opvoedingsmiddelen integreren in je eigen pedagogische 

kwaliteiten. 
• Je herkent de pedagogische kwaliteiten van anderen en kunt deze verbinden met de vier pedagogische 

doelen en de vijf opvoedingsmiddelen. 
• Je kunt anderen overtuigen op basis van kennis van de vier pedagogische doelen en de vijf 

opvoedingsmiddelen (PW4). 
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Je toekomstige collega 

 

 

 

Naam: Susanne Kelderman 

Werkzaam bij: Kinderopvang 1-2-3-kinderen 

Medewerkers: 53 medewerkers op drie locaties in twee dorpen 

Werkzaam als: Pedagogisch medewerker 

Soort 
werkzaamheden: 

Ik werk vier dagen in een 0-4-groep. Ik ben mentor van veertien kinderen, voor wie 
ik de contacten met de ouders onderhoud. 'Mijn' mentorkinderen observeer ik. Als 
ik me zorgen maak, breng ik dit in tijdens de werkbespreking. Bij ons in de 0-4-
groep is het belangrijk dat je voor ieder kind de juiste aanpak en activiteit hebt. Het 
is best een flinke klus om zowel de baby’s als de peuters bezig te houden. 

Over de 
werkomgeving: 

Het dagverblijf staat in een groot park op het terrein van een instelling waar 
volwassenen met een geestelijke handicap wonen. In het begin vond ik dit vreemd, 
maar eigenlijk is het heel leuk. Als we wandelen over het terrein, is er altijd wel een 
'buurvrouw' of 'buurman' die gezellig meeloopt en met de kinderen praat. We zien 
de eekhoorntjes en konijnen vaak bij ons over het grasveld lopen. We hebben drie 
groepen in het dagverblijf. Ik werk in het leukste team met nog twee collega’s. 

Wat is er leuk aan je 
werk: 

De kinderen zijn het allerleukst! En dat wij met Uk en Puk werken, vind ik ook erg 
leuk. Elke dag zijn we met de kinderen actief bezig rondom thema’s. Dat houdt je 
werk afwisselend. 

Grootste blunder: Ik heb een keer een kind, in plaats van de fles met borstvoeding, aanmaakvoeding 
gegeven. De moeder was eerst erg boos omdat ze met veel moeite elke dag kolfde. 
En omdat ze haar kind het eerste halfjaar alleen borstvoeding wilde geven. De 
volgende dag wilde ze met me praten en heb ik mijn excuus kunnen maken. Met de 
baby ging het gelukkig ook goed. 

Waar werk je aan: Ik werk aan het peuteratelier. Met een collega uit de andere groep moeten we elke 
middag voor de kinderen die niet gaan slapen een activiteit organiseren die past bij 
het thema van Puk. Ik regel het rooster en zorg dat daarvan verslag wordt gedaan in 
een activiteitenboek. Als dansen op het programma staat, doe ik dit met de 
kinderen. 

Beroepsproduct: De pedagogische basisdoelen 

Dit beroepsproduct inleveren voor:  

Alles wat je met en voor kinderen doet, of dit nu op een kinderdagverblijf of op een 
buitenschoolse opvang is, doe je met een bepaalde reden. Als je contact legt met een 
kind, als je een kind verschoont, als je de kinderen van school haalt of als je samen een 
puzzel doet: alles doe je met een doel. Dit heet professioneel pedagogisch handelen. De 
hele dag staat in het teken van op een juiste manier, doelgericht en professioneel, 
pedagogisch handelen.  
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Vervolg beroepsproduct 
Hoe weet je of je aan de juiste doelen werkt? Of de juiste pedagogische kwaliteit biedt? 
In de Wet kinderopvang staat beschreven aan welke basisdoelen je moet werken. Deze 
basisdoelen zijn opgeschreven door Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar 
kinderopvang. Zij heeft de theorieën en de praktijk van de kinderopvang bestudeerd en 
komt tot de volgende vier doelen die het belangrijkst zijn en de basis vormen voor goed 
pedagogisch handelen: 
• het bieden van een gevoel van veiligheid voor de kinderen 
• het bevorderen van de persoonlijke competentie van kinderen 
• het bevorderen van de sociale competenties van kinderen 
• socialisatie: kennis laten maken met regels, normen en waarden, cultuur. 
Elk kindercentrum heeft in het pedagogisch beleid beschreven waarom er aan de 
doelen wordt gewerkt en ook hoe de pedagogisch medewerkers dit moeten doen. 
 
Er zijn op een dag honderden situaties waarin de basisdoelen aan de orde komen. Het 
is belangrijk dat je deze situaties herkent en leert je handelen op de juiste manier aan te 
passen.  
 
Tijdens het maken van dit beroepsproduct moet je goed kijken naar situaties en de 
interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. Je gaat de situaties 
fotograferen en koppelen aan het juiste basisdoel. Je moet de foto’s toelichten aan de 
groep. 
 
Je beroepsproduct bestaat uit een fotoserie van vier keer drie foto’s. Bij elk basisdoel 
passen drie foto’s van verschillende situaties. Op elke foto is een praktijksituatie te zien 
waarin kinderen werken aan een van de vier basisdoelen. De foto’s moet je afdrukken 
en tijdens een fototentoonstelling mondeling toelichten aan je groep. 
 
Belangrijke richtlijnen voor je beroepsproduct: 
• Op de foto’s is actie te zien. 
• Er is toestemming (van ouders/PW'ers) om de foto’s te gebruiken voor dit 

beroepsproduct. 
• De foto’s hebben minimaal A5-grootte en maximaal A4-grootte. 
• In de presentatie is duidelijk te zien dat er vier basisdoelen zijn en dat bij elk 

basisdoel drie foto’s horen. 
• De presentatie van de fotoserie ziet er aantrekkelijk en als één geheel uit. 
 
Extra voor PW4 
Schrijf begeleidende teksten bij de fotoserie. De tekst geeft uitleg over de foto. Je 
maakt duidelijk waarom de foto past bij het basisdoel. 
 
Belangrijke onderdelen van je beroepsproduct: 
• tekst en foto horen duidelijk bij elkaar 
• de tekst is kort, bondig en informatief. 

Theoriebron 2: 
Doelen van de 
kinderopvang 
 
Werkmodel: 
Cursusplanning 
op  
www.factor-e.nl 
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Vervolg beroepsproduct 
Processtappen 
• Maak een planning en een taakverdeling. 
• Lees de toelichting op de basisdoelen zorgvuldig door. Maak een lijst van 

praktijksituaties en verdeel deze over de basisdoelen. Maak bij elk doel een top 5 
van de situaties die het best passen. 

• Maak een plan voor het maken/verzamelen van de foto’s. 
• Voer je plan uit voor het maken/verzamelen van de foto’s. 
• Maak de fotopresentatie. 
 
Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende 
processtap. 
 
Eisen aan het beroepsproduct 
Punten waarop je beroepsproduct wordt beoordeeld, kun je achter in dit boek vinden in 
het hoofdstuk 'Beoordeling'. 
• Je hebt het beroepsproduct met één medestudent gemaakt. 
• Je hebt planmatig en actief gewerkt aan het beroepsproduct. 
• Het beroepsproduct voldoet aan de richtlijnen. 
• Je medestudenten vonden de fotoreportage en presentatie (mondeling voor PW3 en 

schriftelijk voor PW4) netjes en duidelijk. 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze cursus door en onderstreep de woorden die je niet kent. 
• Noteer deze woorden in de woordenlijst en zet de betekenis erbij. 
• Nieuwe, onbekende woorden die je tegenkomt tijdens de cursus, voeg je toe aan de 

woordenlijst. 
• Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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Elk kindercentrum in Nederland heeft zijn eigen pedagogisch beleid, opgeschreven in een 
beleidsplan. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert het pedagogisch 
beleid. Met het pedagogisch beleidsplan kan de kwaliteit van een kindercentrum worden 
gemeten, maar het beleidsplan geeft vooral richting aan het dagelijks handelen van de 
pedagogisch medewerkers. 
 

 

 
Het pedagogisch beleidsplan is een belangrijk instrument om richtlijnen vast te stellen voor 
de medewerkers van het kindercentrum. Richtlijnen voor de omgang van de pedagogisch 
medewerkers met de kinderen, maar ook richtlijnen voor de inrichting van de ruimte en de 
manier waarop je activiteiten aanbiedt.  
 
• Lees theoriebron 1 aandachtig door en beantwoord de volgende vragen: 
 

– Noem vijf algemene punten die in het pedagogisch beleidsplan moeten voorkomen. 

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________  

– Moet je altijd volgens het pedagogisch beleidsplan werken of mag je daarvan ook 
afwijken? Verklaar je antwoord. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

– Is het gebruikelijk dat ook ouders/verzorgers het pedagogisch beleidsplan inzien? 
Waarom? Beschrijf dit. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

> Pedagogisch beleid

Doelstellingen
• Je weet waarom organisaties pedagogisch beleid moeten hebben. 
• Je kunt voorbeelden van praktijksituaties verbinden met pedagogisch beleid. En andersom: pedagogisch 

beleid vertalen naar voorbeelden uit de praktijk.  
• Je hebt gedeelten uit het pedagogisch kader gelezen en deze omgezet naar voorbeelden uit je eigen 

pedagogisch handelen. 

Opdracht 1: Theorie pedagogisch beleid 

Theoriebron 1: 
Pedagogisch 
beleid 
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Elk kindercentrum (of de stichting waaronder het centrum valt) heeft een pedagogisch 
beleidsplan. Ook 1-2-3-kinderen heeft een pedagogisch beleidsplan. 1-2-3-kinderen is een 
kinderopvangorganisatie met acht locaties. Zij vangen kinderen op van 0-12 jaar. De 
groepen zijn vooral verticale groepen. Alle bso-locaties zijn gevestigd op een basisschool.  
 
• Lees de onderstaande gedeelten uit het pedagogisch beleid van 1-2-3-kinderen 

helemaal door. 
– Markeer de teksten over het beleid waar jij volledig achter staat met een groen 

kleurpotlood. 
– Markeer de teksten over het beleid waar jij moeite mee hebt met een geel of 

oranje kleurpotlood. 
– Markeer de teksten over het beleid waar jij het niet mee eens bent met een rood 

kleurpotlood. 
– Het pedagogisch beleid van 1-2-3-kinderen heb je gelezen en geanalyseerd (wat 

vind jij goed en wat niet?). In de blokken met de lijntjes moeten de pedagogisch 
medewerkers van 1-2-3-kinderen elk jaar praktijkvoorbeelden opschrijven. Zo 
kunnen ouders en andere belangstellenden beter begrijpen waarover het 
pedagogisch beleid gaat. Jij gaat dit ook doen: schrijf in elk blok een kort 
praktijkvoorbeeld. Wissel af tussen kinderdagverblijfvoorbeelden en voorbeelden 
van de buitenschoolse opvang. Richt je op de onderdelen die je goed vindt (die 
groen gekleurd zijn). 

 
Pedagogisch beleid van 1-2-3-kinderen 
Het pedagogisch beleid van 1-2-3-kinderen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
• Ieder kind is uniek in aanleg en aard en ontwikkelt zich op een eigen wijze en in zijn 

eigen tempo. Kinderen staan open voor de wereld om hen heen en willen die 
ontdekken. 

• Kinderen hebben behoefte aan Rust (een veilige omgeving en geborgenheid), Reinheid 
(een schone omgeving en een hygiënische werkwijze) en Regelmaat (aanbieden van 
structuur). Kinderen hebben daarnaast behoefte aan nieuwe uitdagingen en nieuwe 
ervaringen. Wij stimuleren kinderen steeds nieuwe ervaringen aan te gaan en nieuwe 
ontdekkingen te doen. 

• De opvoedingsomgeving, die voor 
ieder kind anders is, is van invloed 
op de ontwikkeling van het kind. 
Wij werken hierin nauw samen 
met de ouders/verzorgers. 

• In de ontwikkeling van kinderen 
zijn verschillende 
ontwikkelingsgebieden en fasen te 
onderscheiden, die als leidraad 
dienen bij de opvoeding. 

• De kinderen worden in hun 
ontwikkeling gestimuleerd zonder 
leerdoelen na te streven. 

• Pedagogisch medewerkers zijn 
kindvolgend. 

 
Deze uitgangspunten zijn leidend in het dagelijks handelen bij het realiseren van de 
volgende vier opvoedingsdoelen die 1-2-3-kinderen centraal stelt in haar pedagogisch 
beleidsplan: 

Opdracht 2: Pedagogisch beleidsplan  
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1. bieden van emotionele veiligheid 
2. ontwikkelen van persoonlijke competentie 
3. ontwikkelen van sociale competentie 
4. zich eigen maken van normen en waarden. 
 
De aan 1-2-3-kinderen toevertrouwde kinderen worden begeleid door gediplomeerde 
pedagogisch medewerkers. Bij een volledige bezetting van de groep zijn twee 
pedagogisch medewerkers per groep aanwezig.  

1 . Bieden van emotionele veiligheid 
 
Emotionele veiligheid en de interactie tussen kind en pedagogisch medewerker 
Binnen 1-2-3-kinderen stellen pedagogisch medewerkers zich kindvolgend op. Dit 
betekent dat ingegaan wordt op de behoefte en individualiteit van het kind. Pedagogisch 
medewerkers houden rekening met eigen emoties en ervaringen van het kind en reageren 
op verbale en non-verbale signalen. Pedagogisch medewerkers creëren een klimaat waarin 
een kind zich geborgen en veilig weet. Dit doet de pedagogisch medewerker door zich 
responsief en sensitief op te stellen. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Emotionele veiligheid en de groep  
Binnen 1-2-3-kinderen wordt dagelijks volgens een voor de kinderen bekende dagindeling 
gewerkt. Er zijn horizontale en verticale groepen en in een aantal centra wordt het 
'opendeurenbeleid' toegepast.  
Pedagogisch medewerkers maken tijd voor groepsactiviteiten en bevorderen de interacties 
tussen de kinderen. Zij leren kinderen samen te spelen en samen te delen en laten 
kinderen dingen ervaren. Er is aandacht en respect voor ieder kind en zijn 
gewoonten/eigenaardigheden en voor opvallende/niet opvallende kinderen.   
Pedagogisch medewerkers toetsen jaarlijks door middel van een observatie en een 
meetinstrument het welbevinden van de groep. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 
 
Persoonlijke competentie en de interactie tussen kind en pedagogisch 
medewerker 
Ieder individu heeft een eigen persoonlijkheid. De kinderen verschillen van elkaar wat 
betreft gedrag. Van jongs af aan zijn verschillen te zien in temperament. Deze verschillen 
worden geaccepteerd en de pedagogisch medewerkers zullen ook inspelen op de 
kinderen als individuen. Aan de kinderen wordt de mogelijkheid geboden hun eigenheid 
te laten zien en te ontplooien. Pedagogisch medewerkers bevestigen het kind in waar het 
goed in is. Het kind krijgt hierdoor zelfvertrouwen en zal zich kunnen ontwikkelen. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Persoonlijke competentie en de groep 
Kinderen leren met en van elkaar binnen de groep. Pedagogisch medewerkers stimuleren 
de kinderen in het oefenen van persoonlijke mogelijkheden. Ze leren de kinderen om te 
gaan met emotie en gedrag van zichzelf en anderen, maar ook met de consequenties van 
'deel van een groep zijn'. Begrippen als 'delen', 'wachten', 'aanpassen', 'accepteren' en de 
'kleinste/grootste' of 'jongste/oudste' zijn spelen hierbij een grote rol. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. Ontwikkelen van sociale competentie 
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Sociale competentie en de interactie tussen kind en pedagogisch medewerker 
De relaties die kinderen onderling krijgen in het kindercentrum, worden gestimuleerd en 
gerespecteerd. 
Pedagogisch medewerkers besteden aandacht aan het vergroten van de sociale 
vaardigheden en het invoelingsvermogen van de kinderen en zijn hierin sturend en 
ondersteunend. 
De kinderen van de buitenschoolse opvang hebben geen behoefte (meer) aan constante 
begeleiding en hebben wel behoefte aan zelfstandigheid. Pedagogisch medewerkers 
houden hiermee rekening en zoeken samen met het kind en de ouders naar een goede 
balans. Individuele afspraken worden gemaakt en vastgelegd in het 
zelfstandigheidsformulier. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Sociale competentie en de groep 
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat kinderen contacten leggen met elkaar, 
passend bij de ontwikkelingsfase en persoonlijkheid van het kind.  
Luisteren naar het kind en invulling geven aan begrippen als 'samenwerken', 'acceptatie' 
en 'respect' spelen hierbij een rol. De pedagogisch medewerkers zijn alert op pesterijen en 
het buitensluiten van kinderen. De pedagogisch medewerkers leren kinderen dat uiterlijke 
kenmerken of iets ander gedrag geen redenen mogen zijn om een ander te veroordelen. 
In elk kindercentrum wordt gewerkt aan kinderparticipatie. Kinderen participeren in het 
geheel. Er wordt gekeken en geluisterd naar de behoefte van het kind in de groep. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

4. Zich eigen maken van normen en waarden  
 
Zich eigen maken van normen en waarden en de interactie tussen kind en 
pedagogisch medewerker 
In de ontwikkeling van het kind neemt duidelijkheid geven een belangrijke plaats in: waar 
liggen grenzen, wat mag wel en wat kan niet? Voor elke leeftijdsgroep geldt dat als een 
kind ongewenst gedrag vertoont, pedagogisch medewerkers het kind waar nodig leren en 
ondersteunen om tot positief gedrag te komen. 
Belangrijk in de omgang met kinderen is dat ze met respect met elkaar omgaan. 
Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om hoe 
wij omgaan met elkaar. Van hen wordt verwacht dat ze waarden en normen 'voorleven' 
voor de kinderen.  
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Zich eigen maken van normen en waarden en de groep 
Binnen elke leeftijdsgroep stimuleren pedagogisch medewerkers de kinderen door hen te 
leren samenwerken, delen en respecteren. Regelmatig worden normen en waarden door 
pedagogisch medewerkers onderling, maar ook met de kinderen, besproken en aangepast 
met het oog op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Omgangsvormen spelen hierbij 
een grote rol. Hoe ga je met elkaar om in een groep, zonder je eigenheid te verliezen? En 
welke afspraken maak je met elkaar in relatie tot wat acceptabel is wat betreft gedrag in 
een groep? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Het pedagogisch beleid van 1-2-3-kinderen is al iets duidelijker geworden dankzij de 
voorbeelden. Maar wat moet je als pedagogisch medewerker precies doen om op een 
goede manier aan de doelen te werken? Allereerst moet je met je houding en uitstraling 
de kinderen laten merken dat ze bij jou veilig zijn. 
 
In hoofdstuk 7 (pagina 73) van het 'Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar' wordt de 
theorie beschreven van een van de belangrijkste doelen waaraan je als pedagogisch 
medewerker dagelijks werkt: het bieden van veiligheid door het opbouwen van een veilige, 
vertrouwde relatie met de kinderen.  
 
• Lees dit hoofdstuk. 
 
• In het hoofdstuk dat je net gelezen hebt, worden vijf aspecten van de 

basiscommunicatie beschreven die belangrijk zijn bij het werken met de kinderen: 

1. _________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________  

5. _________________________________________________________________   

Als je deze aspecten inzet, is er een goede basis en kunnen de kinderen zich goed 
ontwikkelen. 

 
• Zoek de betekenis van deze aspecten op in hoofdstuk 7 (pagina 73-81) van het 

'Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar' en vul de betekenis in onderstaand schema 
in. 

 
• Schrijf in de laatste kolom waarom de aspecten van de basiscommunicatie zo 

belangrijk zijn. 
 

 

 

Opdracht 3: Basiscommunicatieaspecten 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 

Opdracht 4: Praktijkvoorbeelden  

Aspecten basiscommunicatie Betekenis Is belangrijk omdat 
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De basiscommunicatie moet je altijd inzetten, of je nu een baby de fles geeft of een 
schoolkind helpt met oversteken. Omschrijf bij de onderstaande situaties nauwkeurig hoe 
je dit als pedagogisch medewerker moet doen. Hoe is je houding? Wat zeg je? Wat doe je? 
 
Situatie 1 
Het is vroeg in de ochtend en het eerste kind komt binnen. Het is Jamal, een jongetje van 
acht maanden, die op de arm van zijn papa binnengedragen wordt. Jamal verstopt zijn 
gezichtje in de jas van zijn vader en kijkt je niet aan. 
 

 
Situatie 2 
Je hebt op het schoolplein staan wachten op de kinderen die uit de klas komen en met jou 
meegaan naar de bso. Er zijn twee meisjes die op zich laten wachten. Na tien minuten 
komen ze de school uit en melden ze zich bij jou. 
 

Aspecten 
basiscommunicatie 

Ik laat zien 
(houding) 

Ik zeg Ik doe 

Sensitieve responsiviteit  
 
 

  

Respect voor de 
autonomie van het kind 

   

Praten, uitleggen en 
luisteren 

 
 
 

  

Structuur en rituelen  
 
 

  

Ondersteunen van 
positieve relaties tussen 
de kinderen 

   

 

Aspecten 
basiscommunicatie 

Ik laat zien 
(houding) 

Ik zeg Ik doe 

Sensitieve responsiviteit  
 
 

  

Respect voor de 
autonomie van het kind 

   

Praten, uitleggen en 
luisteren 

 
 
 

  

Structuur en rituelen  
 
 

  

Ondersteunen van 
positieve relaties tussen 
de kinderen 
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Situatie 3 
Je bent met de kinderen, allemaal peuters, naar buiten gegaan. Net nu je buiten bent, 
gaat het een beetje regenen. Alle kinderen hebben regenlaarsjes en een regenjasje aan. 
 

Aspecten 
basiscommunicatie 

Ik laat zien 
(houding) 

Ik zeg Ik doe 

Sensitieve responsiviteit  
 
 

  

Respect voor de 
autonomie van het kind 

   

Praten, uitleggen en 
luisteren 

 
 
 

  

Structuur en rituelen  
 
 

  

Ondersteunen van 
positieve relaties tussen 
de kinderen 

   

 
 
Situatie 4 
Miranda, een meisje van vier maanden, moet verschoond worden. Je neemt haar mee naar 
de commode en geeft haar een schone luier. 
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Aspecten 
basiscommunicatie 

Ik laat zien 
(houding) 

Ik zeg Ik doe 

Sensitieve responsiviteit  
 
 

  

Respect voor de 
autonomie van het kind 

   

Praten, uitleggen en 
luisteren 

 
 
 

  

Structuur en rituelen  
 
 

  

Ondersteunen van 
positieve relaties tussen 
de kinderen 

   

 
Situatie 5 (PW4) 
Een van de kinderen, Sophie van achttien maanden, bijt een ander kind. Je ziet het 
gebeuren. 
 

Aspecten 
basiscommunicatie 

Ik laat zien 
(houding) 

Ik zeg Ik doe 

Sensitieve responsiviteit  
 
 

  

Respect voor de 
autonomie van het kind 

   

Praten, uitleggen en 
luisteren 

 
 
 

  

Structuur en rituelen  
 
 

  

Ondersteunen van 
positieve relaties tussen 
de kinderen 

   

 
 
Situatie 6 (PW4) 
Je zit met de kinderen (bso, 4-8-jarigen) aan tafel. Het is woensdagmiddag en er wordt 
lekker gebabbeld. Je collega vraagt aan de kinderen of ze stil willen zijn tijdens het eten. 
Ze eist dat eerst gegeten wordt en dat daarna pas weer verder wordt gesproken. Jij bent 
het er niet mee eens. Na de maaltijd heb je tijd om even met je collega te praten over de 
situatie aan tafel. Tijdens het gesprek met de collega bespreek je haar handelen en verwijs 
je naar de aspecten van de basiscommunicatie. 
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Aspecten 
basiscommunicatie 

Ik laat zien 
(houding) 

Ik zeg Ik doe 

Sensitieve responsiviteit  
 
 

  

Respect voor de 
autonomie van het kind 

   

Praten, uitleggen en 
luisteren 

 
 
 

  

Structuur en rituelen  
 
 

  

Ondersteunen van 
positieve relaties tussen 
de kinderen 

   

 

 
In het pedagogisch beleid van 1-2-3-kinderen (zie opdracht 2) wordt onderscheid gemaakt 
tussen beleid voor het individuele kind en beleid voor de groep. 
 
• Waarom denk je dat deze organisatie zo veel nadruk legt op het spelen en leven in de 

groep? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
In hoofdstuk 6 van 'Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar' kun je lezen wat belangrijk 
is in het samenwerken in de groep. Lees hoofdstuk 6 (pagina 68). 
 
• Goede collega’s moeten op elkaar kunnen bouwen. Dat is belangrijk als je met (jonge) 

kinderen werkt. Waarom is dit belangrijk? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Opdracht 5: Het belang van pedagogisch beleid  

Opdracht 6: Samenwerken in de groep 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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• Het pedagogisch beleid is een hulpmiddel om te komen tot goede samenwerking. Kun 
je dit toelichten? Waarom is het pedagogisch beleid ook een richtlijn voor 
samenwerking? Schrijf dit op. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

PW4 
• Onderbouw je antwoorden met informatie uit het pedagogisch kader. Beschrijf 

waarom samenwerken belangrijk is, en vul dit aan met verwijzingen naar de tekst uit 
het 'Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar'. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
PW4 
• Beschrijf de ideale pedagogisch medewerker voor 1-2-3-kinderen.  

Kijk naar de rol als opvoeder in de groep. Wat moet een pedagogisch medewerker 
doen zodat hij het best het pedagogisch beleid uitdraagt en uitvoert? 
Benoem wat je verwacht van hoe de pedagogisch medewerker moet handelen, welke 
kennis je van hem verwacht en hoe zijn algemene basishouding moet zijn.  
Gebruik het pedagogisch beleid en de aspecten van basiscommunicatie. Gebruik ook 
het 'Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar'. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Opdracht 7: De ideale pedagogisch medewerker  



 

 
Basiscompetenties in de kinderopvang 38 

Wet kinderopvang 
In 2005 is de Wet kinderopvang in gebruik genomen. In deze wet staat hoe de 
kinderopvang in Nederland georganiseerd wordt. De Wet kinderopvang is een officieel 
document dat je kunt downloaden via http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017.  
 
In deze wet staat bijvoorbeeld wie moet betalen en hoe ouders bijdragen kunnen 
ontvangen, maar ook wie verantwoordelijk is voor de controle op de kinderopvang. Ook 
de rol van de ouders in de oudercommissie kun je in de wet terugvinden, evenals allerlei 
bepalingen over de verantwoordelijkheden van het rijk, de gemeenten en de 
kinderopvangorganisaties. 
In 2005 werd voor het eerst door de regering opgedragen dat in de Wet kinderopvang 
niet alleen praktische zaken geregeld moeten worden. Men wilde ook de pedagogische 
kwaliteit vastleggen. Lang is nagedacht over hoe je in een wet kunt afspreken wat 
minimaal aan kwaliteit geboden moet worden in kindercentra. Het is voor ons niet 
gebruikelijk om in een wet te beschrijven hoe precies gewerkt moet worden. In Nederland 
zijn wij gewend om dit zelf te mogen bepalen.  
 
Het pedagogisch beleid 
Men heeft afgesproken (en in de Wet kinderopvang vastgelegd) dat elke 
kinderopvangorganisatie zelf mag kiezen op welke manier zij met de kinderen wil werken. 
Die werkwijze moet wel worden vastgelegd in een beleidsplan. Dit pedagogisch 
beleidsplan moet voldoen aan eisen. 
 

 

> Theoriebron 1: Pedagogisch 
beleidsplan

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 

Artikel 49 
1. Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang aan, waaronder wordt verstaan 
opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde 
omgeving. 
 
2. Een houder van een gastouderbureau draagt zorg voor een verantwoorde uitvoering van de 
werkzaamheden van het bureau, waaronder wordt verstaan het tot stand brengen en begeleiden van 
gastouderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en 
gezonde omgeving. 
 
Artikel 50 
1. De houder van een kindercentrum organiseert de kinderopvang op zodanige wijze, voorziet het 
kindercentrum zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, draagt zorg voor een 
zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, en voert een zodanig pedagogisch beleid dat een en ander leidt of 
redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde kinderopvang. Ter uitvoering van de eerste volzin besteedt de 
houder in ieder geval aantoonbaar aandacht aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal 
kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte, de opleidingseisen van de beroepskrachten en de 
voorwaarden waaronder 
en de mate waarin beroepskrachten in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van 
kinderen. 
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Uit het pedagogisch beleid moet duidelijk worden hoe het kindercentrum werkt en op 
basis van welke uitgangspunten het dit doet. De inspecteur van de GGD controleert of de 
kinderopvangorganisatie zich aan de wet houdt. Doet de kinderopvangorganisatie dit niet, 
dan kan zij verwijderd worden uit het Register Kinderopvang en wordt het kindercentrum 
gesloten. 

 
 
De wet, de basisdoelen en het pedagogisch beleid 
In de wet staat ook beschreven dat elke kinderopvangorganisatie, klein of groot, moet 
werken aan de vier basisdoelen voor de opvoeding. Deze basisdoelen zijn opgeschreven 
naar aanleiding van onderzoek in de kinderopvangpraktijk door Marianne Riksen-Walraven. 
De doelen bepalen een duidelijke richtlijn voor het werken in de kinderopvang. Zij gelden 
dus ook als belangrijke bouwstenen van het pedagogisch beleid. 
 
Pedagogisch beleid en het pedagogisch kader 
Toen het pedagogisch beleid beschreven moest worden aan de hand van de vier 
basisdoelen, was in Nederland de behoefte ontstaan om de achtergrond van deze doelen 
en de werkwijze die deze doelen met zich meebrengen, op te schrijven in het 
'Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar' (en later ook in het 'Pedagogisch Kader 
Kindercentra 4-13 jaar'). Een groep pedagogen uit de kinderopvang, georganiseerd in het 

Artikel 51 
De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen 
in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zo veel mogelijk is gewaarborgd. De houder legt, voor zover 
hierin niet wordt voorzien bij of krachtens andere wet- en regelgeving, in een risico-inventarisatie schriftelijk 
vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich brengt. 
 
Artikel 54 
De houder informeert de ouders wier kinderen in het kindercentrum worden opgevangen over het te voeren 
beleid als bedoeld in deze paragraaf. 
 
Artikel 55 
1. Bij kinderopvang in een kindercentrum wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar naast 
de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal 
mede als voertaal worden gebruikt. 
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Landelijk Pedagogenplatform voor de Kinderopvang, heeft theorie, ervaring en praktijk 
gebundeld. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse kinderopvang waren de ideeën en 
de praktijk van de Nederlandse kinderopvang beschreven. Dit is een kader geworden dat 
als (inspiratie)bron dient voor de dagelijkse kinderopvangpraktijk. Pedagogisch 
medewerkers kunnen het pedagogisch kader gebruiken om meer informatie te krijgen 
over de pedagogische onderwerpen waarmee zij dagelijks te maken krijgen. 
 
Inhoud pedagogisch kader 
Het pedagogisch kader is gebaseerd op de basisdoelen, maar geeft meer en uitgebreidere 
informatie. Behalve op veiligheid bieden, werken aan sociale en persoonlijke competenties 
en het aanbieden van waarden en normen, gaat het pedagogisch kader in op:  
• de samenwerking met ouders 
• de verschillende competenties die kinderen ontwikkelen (ontwikkelingsgebieden) 
• de opvoedingsmiddelen die je ter beschikking hebt tijdens het werken met de kinderen. 
Het pedagogisch kader is een boek dat je kunt gebruiken als je een theoretisch of 
praktisch steuntje in de rug nodig hebt bij het professioneel handelen op de groep. 
 
Bronnen 
• Wet kinderopvang. Staatscourant, 2004. 
• Singer, Elly & Kleerekoper, Loes. (2009). Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar. 

Maarssen: Elsevier. 
• www.pedagogenplatform.nl. 
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> Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsleden:  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok:  

Cursus:  

Onderwerp:  

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoende 

Processtappen 
beroepsproduct 

• Maak een planning en een taakverdeling. 
• Lees de toelichting op de basisdoelen 

zorgvuldig door. Maak een lijst van 
praktijksituaties en verdeel deze over de 
basisdoelen. Maak bij elk doel een top 5 van 
de situaties die het best passen. 

• Maak een plan voor het maken/verzamelen 
van de foto’s. 

• Voer je plan uit voor het maken/verzamelen 
van de foto’s.  

• Maak de fotopresentatie.  

  

Beroepsproduct • Op de foto’s is actie te zien. 
• Er is toestemming (van ouders/pedagogisch 

medewerkers) om de foto’s te gebruiken 
voor dit beroepsproduct. 

• De foto’s hebben minimaal A5-grootte en 
maximaal A4-grootte. 

• In de presentatie is duidelijk te zien dat er 
vier basisdoelen zijn en dat bij elk basisdoel 
drie foto’s horen. 

• De presentatie van de fotoserie ziet er 
aantrekkelijk en als één geheel uit. 
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:     Paraaf deelnemer:  
 
 
 
 
………………………………………...  ..……………………………………...... 

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve deelname 
in de les 

• De student was voldoende aanwezig. 
• De student leverde een positieve bijdrage in 

zijn groepje. 
• De student leverde een actieve bijdrage in 

de les. 

  

Opdrachten • Beide taalopdrachten zijn ingeleverd en 
beoordeeld. 

• De opdrachten voor de cursus zijn goed en 
netjes uitgewerkt. 

• De eigen evaluatie is ingevuld en besproken. 

  

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Mondeling taalgebruik   
  
Schriftelijk taalgebruik 
• De teksten zijn in correct Nederlands 

geschreven. 

  

Overig    
 

  

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 
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