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Kwaliteitseisen en pedagogisch beleid. 

 

De Wet kinderopvang stelt een aantal eisen aan de kwaliteit en de pedagogiek van elke 

kinderopvangorganisatie. Vanzelfsprekend voldoet ons Vlinderhofje aan die eisen en doen we er 

waar mogelijk nog een schepje bovenop. 

 

Kwaliteit. 

Kwaliteitseisen. 

Het Vlinderhofje is verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Wij houden 

ons bijv. aan de afspraken uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang waarin de eisen van de Wet 

kinderopvang nader zijn uitgewerkt. De controle op naleving van al deze regels is in handen van de 

gemeente, die de inspecties door de GGD laat uitvoeren. Als er iets niet voldoet, worden er 

maatregelen genomen om het te verbeteren. 

 

Calamiteiten. 

Er is een calamiteitenplan en een oefeningsprotocol en er is altijd het aantal vereiste gekwalificeerde 

bedrijfshulpverleners aanwezig. 

Het Vlinderhofje zorgt voor een goede en veilige bereikbaarheid. Er wordt gezorgd voor en dagelijks 

actueel overzicht van de aanwezige kinderen, er zijn afspraken over de dagelijkse leiding en hun 

vervangers en van alle ingeschreven kinderen zijn de relevante gegevens beschikbaar. Natuurlijk 

houden we ons daarbij aan ons privacyreglement. Met betrekking tot de groepsgroottes, het 

Nederlands als voertaal, de inrichting, het speeloppervlak binnen en buiten en het aantal leidsters 

houden wij ons aan de eisen uit de eerder genoemde Beleidsregel en de cao kinderopvang. 

 

Personeel.  

Bij het Vlinderhofje, worden onze algemene voorwaarden en richtlijnen nageleefd en daarnaast 

beschikken al ons pedagogisch medewerkers minimaal over een afgeronde beroepskwalificerende 

opleiding, actuele kennis van kinder-EHBO en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 

Pedagogisch beleid 

Aansluitend op de eisen van de Wet kinderopvang, worden in ons Pedagogisch beleidsplan de 

volgende opvoedingsdoelen nader benoemd: 

 Het bieden van emotionele veiligheid 

 Het ontwikkelen van de persoonlijk competentie 

 Het ontwikkelen van de sociale competentie 

 Het eigen maken van waarden en normen 
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Ons pedagogisch beleidsplan bevat o.a. ook de volgende opvoedingsdoelen: 

 Continuïteit en stabiliteit geven kinderen zekerheid, veiligheid en vertrouwen. Vanuit die 

veilige basis kunnen ze op avontuur gaan.  

 We streven naar een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich thuis 

voelen. Volwassenen en kinderen treden elkaar met openheid, respect en vertrouwen 

tegemoet. 

 De omgeving moet aantrekkelijk zijn, met zorg ingericht en uitnodigen tot onderzoeken 

zodat het kind naar hartenlust kan experimenteren. Om ze op te laten groeien tot 

zelfstandige mensen, worden ze gestimuleerd zelfstandig dingen te ondernemen. 

 We helpen elkaar, we leren van elkaar en houden rekening met elkaar; we hechten aan 

saamhorigheid in de groep, waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft zichzelf te 

zijn. 

 We streven – in het belang van het kind- zoveel mogelijk naar dezelfde aanpak als thuis. 

Overleg tussen ouders en het kindercentrum is belangrijk; de wederzijdse afstemming wordt 

op verschillende manieren geregeld. 

 

Het Kind-volgsysteem. 

Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op een Kind-volgsysteem. 

Via het Kind-volgsysteem wordt regelmatig stilgestaan bij het welbevinden en de ontwikkeling van 

een kind bij Het Vlinderhofje. Het is een werkwijze die gehanteerd wordt om een kind dat ons 

kindercentrum bezoekt beter te kunnen begrijpen. 

 

Extra zorg voor uw kind.  

Uw kind is uw kostbaarste bezit. De pedagogisch medewerkers op het kindercentrum weten dat als 

geen ander. Zij hebben, net als u, een groot hart voor kinderen. Af en toe heeft een kind een extra 

steuntje in de rug nodig. Soms om hele verschillende redenen; zorgen rondom taalontwikkeling, de 

thuissituatie, omdat u met vragen zit over de opvoeding of omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling 

of het gedrag van uw kind. In die gevallen biedt Het Vlinderhofje meer dan kinderopvang. 

 

Zorgteams gemeente Berkelland. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning stelt gemeenten verplicht om de dienstverlening van alle 

instellingen die zorg verlenen aan de jeugd van 0 tot 19 jaar – op elkaar aan te laten sluiten. De 

gemeente Berkelland heeft in het kader van haar jeugdbeleid daarom Zorgteams opgericht. 

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvanginstelling van deze gemeente werken mee in de 

Zorgteams. 

Als ouders daar toestemming voor verlenen, kunnen evt. zorgen rond ontwikkeling, gedrag of 

opvoeding in het Zorgteam besproken worden. Voor de 0-4 jarigen zitten in het Zorgteam een vaste 

Ouder & kindzorg verpleegkundige, een vaste maatschappelijk werker en een vaste medewerker van 

het kindercentrum. Dat de pedagogisch medewerkers de kinderen op het kindercentrum helpen, 

volgen in hun ontwikkeling en observeren of alles goed gaat, is bekend.  

Het Zorgteam biedt net dat beetje extra, omdat ze werken vanuit een andere expertise dan de 

pedagogisch medewerker.  
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Ze kunnen bijvoorbeeld adviseren om een extra afspraak te maken met het consultatiebureau, de 

logopedist of het motorisch spreekuur van Ouder & Kindzorg. Het kan ook zijn dat u als ouder 

misschien behoefte heeft aan ondersteuning door het maatschappelijk werk. Het advies is in elk 

geval vrijblijvend. 

Is uw kind ouder dan 4 jaar, dan is de intern begeleider van de school van uw kind degene die deel 

neemt aan het Zorgteam. De school kan in dat geval – ook op uw verzoek – contact opnemen met de 

BSO, zodat iedereen uw kind op dezelfde manier kan ondersteunen. Andersom kan ook: de BSO kan 

– met uw toestemming – het zorgteam inschakelen. Als u meer informatie over het zorgteam wilt, 

dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kindercentrum.  

 


