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ONZE VISIE  

ILO is de Finse vertaling van het woord ‘Plezier’. De woorden ‘Finland’ en ‘Plezier’ beschrijven de visie 
van ILO dan ook het best.   
  
Plezier  
De peuteropvang is een voorziening waar peuters zich alvast kunnen voorbereiden op het naar 
school gaan. Het is nog geen officiële verplichting zoals school, maar een nuttige indeling van de vrije 
tijd van de peuter. Maar wat is vrije tijd voor kinderen nou eigenlijk? Volgens ILO wordt vrije tijd 
gekenmerkt door het speelse, het niet functionele bezig zijn. Tijd waarin lekker bezig zijn belangrijker 
is dan presteren en tijd waarin plezier beleven belangrijker dan doelbewust leren is. Al spelenderwijs 
willen wij peuters bijvoorbeeld laten ervaren hoe het is om in contact te zijn met andere kinderen, of 
hoe het is om je te moeten houden aan andere regels dan de regels die thuis gelden. Bij ILO willen 
wij het spelenderwijs leren gepaard laten gaan met een flinke dosis plezier. Dit stimuleren de 
pedagogisch medewerkers door een dagelijks variërend programma met leuke activiteiten aan te 
bieden. Soms bijvoorbeeld een knutsel, dansen, zingen of een gezelschapsspelletje spelen. Soms 
buiten rennen, klimmen en lekker vies worden in de modder. Alle activiteiten dragen bij aan de 
ontwikkeling en aan het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 
spraak- en taalontwikkeling, de motorische vaardigheden, de cognitieve vaardigheden en de sociale 
vaardigheden. Met het activiteitenprogramma houden wij uiteraard rekening met de 
leeftijdsverschillen en het (on)vermogen van ieder kind.  
 
Finland 
Wij hebben ons laten inspireren door de Finse onderwijs- en opvoedstijl. Het Finse onderwijs behoort 
namelijk tot de top vijf van het beste onderwijs van de wereld en dat komt onder andere doordat er 
minder prestatiedruk is. Belangrijker vinden de Finnen het om met hun onderwijs aan te sluiten bij 
interesses en kwaliteiten van de kinderen en ze te laten socialiseren met vrienden. Ook is de Finse 
onderwijsstijl voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen van de overheid naar de 
leraren en van de leraren naar de leerlingen toe. Juist dit vertrouwen zorgt ervoor dat iedereen zijn 
eigen verantwoordelijkheden neemt. Kinderen kunnen namelijk veel meer dan je denkt. We laten 
peuters dan ook altijd eerst zelf proberen (bijvoorbeeld de jas open- of dicht maken) voordat wij het 
overnemen.  
Daarnaast hechten Finnen veel waarde aan het vrije (buiten)spel van leerlingen. Na elke les van 45 
minuten is het in Finland gebruikelijk om een kwartier speelpauze te houden. Daardoor zijn de 
kinderen veel frisser en zouden ze zich beter kunnen concentreren tijdens de volgende les. 
Bovendien leren kinderen tijdens het spelen vaardigheden zoals creativiteit en fantasie, die 
belangrijk zijn voor hun algehele ontwikkeling.   
Ook vinden in Finland onder de 16 jaar geen gestandaardiseerde toetsen of examens plaats. Ze 
vinden het niet reëel om alle kinderen dezelfde testen te laten doen terwijl de kinderen allemaal 
verschillende kwaliteiten hebben. Leraren ontwikkelen zelf opdrachten waarbij de leerling geen cijfer 
krijgen maar beschrijvende feedback. Hierdoor kunnen leerlingen zich in een angstvrije omgeving, 
vrij van onderlinge competitie ontwikkelen en worden creativiteit en eigen initiatief aangemoedigd.  
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Kortom; bij ILO zien we plezier als een voorwaarde voor ontwikkeling. Wij zijn van mening dat zolang 
kinderen sociaal bezig kunnen zijn, geen prestatiedruk ervaren en lekker veel buiten kunnen zijn ze 
zich vanzelf ontplooien en ontwikkelen.   
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REGISTRATIE, WIJZIGINGEN EN ADMINISTRATIE  

REGISTRATIE  

Het exploitatieformulier kunt u in de bijlage van de e-mail vinden.  

ADMINISTRATIE  

 
Schriftelijke overeenkomst  
Onze schriftelijke overeenkomst tussen kinderopvang-ILO en de ouder is te vinden in bijlage 1A in dit 
document op pagina 28  
 
Overzicht van alle ingeschreven kinderen  
Een overzicht van alle ingeschreven kinderen is te vinden in ons administratiesysteem ROSA.  
 
Overzicht gegevens van medewerkers  
Een overzicht van de gegevens van onze medewerkers is te vinden in bijlage 3 op pagina 42 in dit 
document. De VOG’s en identiteitskaarten zijn te vinden in de bijlagen van de e-mail. Beide 
invalskrachten zijn in het bezit van een geldig VOG, staan ingeschreven bij het personenregister en 
zijn gekoppeld aan onze organisatie.  
 
Privacyreglement:  
Wij gaan zorgvuldig om met privégegevens. Hoe wij dit doen staat beschreven in ons 
privacyreglement. Deze is te vinden in bijlage 1B op pagina 37 van dit document. Ouders, personeel 
en eventuele anderen waarvan wij gegevens opslaan moeten een toestemmingsformulier 
ondertekenen om toestemming te verlenen voor het opslaan van de persoonlijke gegevens.  
 
Andere gegevens:  

Veiligheid- en gezondheidsbeleid  www.kinderopvang-ilo.nl onder het kopje 
‘Downloads’.  

Omvang en samenstelling oudercommissie Invoegen zodra de oudercommissie is 
samengesteld  

Regelement oudercommissie Bijlage 6 pagina 52  
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PEDAGOGISCH KLIMAAT  

PEDAGOGISCH BELEID  

VOLGEN ONTWIKKELING KIND 
Ontwikkeling volgen, signaleren en stimuleren  
Kinderen worden geboren met een drang om zich te ontwikkelen: emotioneel, cognitief en sociaal. 
Die ontwikkeling gaat spiraalsgewijs omhoog. Soms langzaam, soms snel, soms wat meer naar rechts 
en soms wat neer naar links. Het is nooit een voorspelbare rechte lijn. Bij ILO willen wij ervoor zorgen 
dat kinderen niet zomaar een kant op gestuurd worden of zelfs achteropraken. Ons doel is dan ook 
om de opstijgende beweging op alle relevante ontwikkelingsgebieden aan te houden. 
 
Wij vinden het voornamelijk belangrijk om te kijken of kinderen lekker in hun vel zitten en of zij 
voldoende uitdaging krijgen op de groep om zich te ontwikkelen. Om te weten welke kant we het 
kind op kunnen sturen beginnen we bij alle kinderen die nieuw binnen komen met een ‘nulmeting’. 
Hiervoor gebruiken wij het ‘Observatieformulier Voorschoolse voorziening’*. De kijkpunten in de 
observatielijst zijn gegroepeerd in: 

- Redzaamheid 
- Sociaal-emotioneel 
- Speel- en werkgedrag 
- Taalontwikkeling 
- Motoriek 

* te vinden in bijlage 5 op pagina 44 
 

We streven ernaar het kind in totaal drie keer geobserveerd te hebben. Dus een nulmeting, een 
tussenmeting en een eindmeting. Een maand voordat het kind vier jaar wordt en naar de basisschool 
gaat, observeren en registeren we voor de laatste keer. Wij van ILO vinden het belangrijk dat als 
kinderen de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool maken, zij geen ontwikkelenergie 
verliezen omdat op de ene plek wordt tegengehouden wat op de andere plek wel werd gestimuleerd. 
Daarom streven wij naar een goede, schriftelijke overdracht over de ontwikkeling van de peuter aan 
de basisschool. Want ook voor ons staat, net zoals voor de ouders, de ontwikkeling van het kind 
centraal. We omschrijven in deze overdracht de ontwikkeling van het kind op de vier in het 
pedagogisch beleidsplan beschreven ontwikkelingsgebieden. Ook omschrijven we bevindingen uit de 
observatieformulieren. Deze overdracht kan alleen plaatsvinden met toestemming van de 
ouders/verzorgers, middels een ondertekende versie van de overdracht. Indien kinderen niet naar 
onze buitenschoolse opvang doorstromen maar naar een andere opvang, verzorgen wij natuurlijk 
ook een overdracht.  
 
Samen op één lijn zitten betreffende de aanpak van een situatie is het beste voor het kind. Daarom 
bespreken wij opvallende zaken altijd met de ouders. Opvallende zaken klinkt misschien negatief, 
maar bij ILO bedoelen we met opvallende zaken ook gewoon de positieve ontwikkelingen. Juist de 
positieve ontwikkelingen zijn hartstikke belangrijk en mogen niet over het hoofd worden gezien. 
 
Doorverwijzing naar professionele instanties  
Indien wij van mening zijn dat extra begeleiding voor het kind verstandig is zullen wij dit bespreken 
met de ouders. De ouders kunnen dan, als daar behoefte aan is, onze bevindingen bespreken met 
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daarvoor bestemde professionals zoals bijvoorbeeld de huisarts of de GGD. Onze sociale kaart is te 
vinden in bijlage 2 op pagina 40.  

MENTORSCHAP EN PERIODIEKE BESPREKING  

Het is verplicht om aan ieder kind een mentor toe te wijzen. Een mentor is een pedagogisch 
medewerker die de ontwikkeling en het welbevinden van het desbetreffende kind volgt. Tijdens het 
intakegesprek krijgen ouders en de kinderen te horen welke medewerker de mentor is. Deze mentor 
is het aanspreekpunt voor het kind, de ouders, andere collega’s en de school. De mentor is op de 
hoogte van het dossier van het kind en zorgt dat andere collega's hier ook van op de hoogte raken 
(bijvoorbeeld allergieën, ziektes, achterstanden). De mentor houdt bijvoorbeeld in de gaten of het 
kind goed in zijn vel zit, of het kind genoeg aansluiting bij andere kinderen kan vinden, waar de 
talenten van het kind liggen en waar nog winst te behalen valt.  
 
Wij hechten veel waarde aan oudercontact en houden de ouders sowieso op de hoogte van 
onze ervaringen en bevindingen. Als de ouders het kind komen ophalen is er altijd ruimte voor een 
praatje met een van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker kan dan in het kort 
iets vertellen over wat het kind heeft gedaan en hoe het die dag met hem ging. Indien wenselijk 
bespreken wij periodiek de ontwikkeling van het kind. Daarvoor hangen wij eens per half jaar een lijst 
op locatie waarop ouders zich kunnen inschrijven voor een gesprek met desbetreffende mentor. 
Mocht er tussentijds (vanuit de mentor of vanuit de ouders) behoefte zijn aan een gesprek, dan kan 
deze natuurlijk te allen tijde worden ingepland.  
 

WERKWIJZE, MAXIMALE OMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE STAMGROEP  

Werkwijze  
Peuteropvang is voor kinderen van 2 t/m 4 jaar oud. De kinderen zijn twee werkdagen in de week 
welkom van 8.15u tot 12.15u. Hier kunnen ze in een veilige omgeving samen met leeftijdsgenootjes 
en onder professionele begeleiding spelenderwijs leren. Zo maken kennis met het in een groep en 
volgens een bepaald ritme te functioneren. Dit maakt de peuterspeelzaal een mooie opstap naar de 
basisschool. Ouders mogen de kinderen vanaf 8.15 u bij ons brengen. Tijdens dit ‘verzamel 
kwartiertje’ mogen de kinderen vrij spelen. Vervolgens starten we in een kring de dag op. We lezen 
of zingen samen en we bespreken aan de hand van dagkaartjes wat we die dag allemaal gaan doen. 
Daarna gaan we aan de slag met activiteit 1. Na deze activiteit eten we gezamenlijk fruit. Vervolgens 
organiseren we activiteit 2. De opstartkring en het fruit eten zijn goede momenten om alvast te leren 
wennen aan het stilzitten. Tussen 12:00 en 12:15u worden de kinderen weer opgehaald. De opbouw 
van een dag bestaat dus meestal uit: verzamelen/vrij spelen, kringmoment, activiteit 1, fruit eten, 
activiteit 2 en tot slot het ophaalkwartiertje. De dagstructuur is elke dag hetzelfde zodat het voor 
ouders en kinderen herkenbaar is. Hoewel er een vaste dagstructuur is krijgen de peuters ook de 
ruimte om zich, indien daar behoefte aan is, even te onttrekken aan dit ritme. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld lekker op de bank of in een tipitentje gaan liggen. Het aflopen van een activiteit wordt 
duidelijk van tevoren aangekondigd. Zo krijgen kinderen de tijd om af te ronden waar ze mee bezig 
zijn en te schakelen naar de volgende activiteit. Er wordt een uitgebreid aanbod van activiteiten 
aangeboden. Zowel binnen als buiten en zowel individueel als in groepsverband. Zo leren kinderen 
zichzelf te vermaken, maar doen zij ook hun eerste ervaringen op met samenwerken. 
 
Maximale omvang van de groep  
Op onze huidige locatie is het toegestaan om 16 kinderen per dag te plaatsen. Hierdoor komen wij 
uit op een beroepskracht-kind ratio van 1 op 8 en een maximale groepsgrootte van 16 kinderen 
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Leeftijdsopbouw van de stamgroep  
Op de peuteropvang is er maar één stamgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. ILO kent dus één 
verticale groep van 2 tot 4 jaar. Er is dus ook geen sprake van uitwisseling van kinderen tussen 
verschillende stamgroepen.  
 
Verlaten van de stamgroep  
In principe in het de bedoeling dat we zo veel mogelijk met de stamgroep bij elkaar blijven. Maar 
mochten we gesplitste activiteiten ondernemen dan kan de stamgroep worden opgesplitst in twee 
aparte groepen. Beide pedagogisch medewerkers zijn dan verantwoordelijk voor maximaal 8 
kinderen per pedagogisch medewerker.  
 

WENNEN  

Voor kinderen is de peuterspeelzaal vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders of 
familie. Daarom bieden wij het kind (en de ouders) de ruimte om te wennen aan deze nieuwe 
situatie. Nieuwe kinderen mogen 2 ochtenden komen oefenen bij ons op de groep. De ouders mogen 
(als het nodig is) een halfuurtje aanwezig blijven. Juist als de ouder nog op de groep aanwezig is, is de 
kans groot dat het kind zich veiliger voelt. Er wordt een vaste pedagogisch medewerker gekoppeld 
aan het nieuwe kind (de mentor). Op het tempo van het kind kunnen ze samen op ontdekking gaan. 
Nieuwe kinderen worden tijdens het tafelmomentje in de ochtend door de pedagogisch medewerker 
geïntroduceerd en voorgesteld aan de rest van de groep. De pedagogisch medewerker stimuleert en 
ondersteunt het kind in contact zoeken en aansluiten bij de andere kinderen.  
 

AFWIJKING INZET BEROEPSKRACHTEN  

Personeelsrooster  
De peuteropvang is twee ochtenden in de week geopend van 8:15 uur tot 12:15 uur. Standaard 
zullen beide pedagogisch medewerkers (Denise Arts en Esther van Baal) aanwezig zijn. Dit zorgt voor 
continuïteit en voorspelbaarheid op de groep. Een enkele keer zal hiervan afgeweken worden 
wegens ziek zijn of verlof van één van de medewerkers.  
 
Ziekte en verlof  
In principe zijn Denise Arts en Esther van Baal altijd aanwezig op de groep als pedagogisch 
medewerker. Het kan natuurlijk altijd voorvallen dat één van ons beide ziek of met verlof is. Indien 
één van ons beide wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om te werken, hebben 
wij een netwerk achter de hand om ervoor te zorgen dat ouders hun kinderen toch naar de opvang 
kunnen brengen. Het netwerk bestaat (tot nu toe) uit twee verschillende medewerkers met een nul-
urencontract. Deze personen voldoen aan de criteria die worden gesteld voor de medewerkers in de 
kinderopvang (VOG, registratie in het LRKP en opleiding). Indien geen van bovenstaande personen 
kan, nemen wij contact op met uitzendbureaus of een speciale invalpoule. Dit kost ons natuurlijk veel 
geld, maar kinderen/ouders naar huis sturen is voor ons geen optie.  
 
Achterwacht  
Soms zullen er momenten zijn waarop wij niet met zijn tweeën tegelijk aanwezig kunnen zijn op de 
groep. Het kan natuurlijk gebeuren dat de persoon die alleen op de groep aanwezig is plots ‘hulp’ 
nodig heeft. Daarvoor beschikken wij over een achterwacht. De personen uit de achterwacht kunnen 
in geval van nood binnen een kwartier aanwezig zijn. Naast deze achterwacht komt de ander zo snel 
mogelijk om het over te nemen van de achterwacht.  
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Drie-uursregeling 
Aangezien er op de peuteropvang hooguit 4 uur aaneengesloten gewerkt wordt, is de drie-
uursregeling bij de peuteropvang niet van toepassing. Ook wordt er niet afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. Deze blijft altijd één beroepskracht op maximaal acht kinderen. 
 
 

                                                 EXTRA OPVANG EN RUILEN  

Bij de peuteropvang van kinderopvang ILO is het niet mogelijk om extra opvang aan te vragen of om 
dagen te ruilen. Wij bieden op twee ochtenden peuteropvang en ouders zijn verplicht om beide 
ochtenden af te nemen. Mocht er in de toekomst wel de mogelijkheid tot ruildagen komen in 
verband met het aanbieden van een extra opvangdag, dan zullen wij dezelfde regels hanteren als 
voor de buitenschoolse opvang. Deze regels zijn te vinden in ons ruilbeleid op www.kinderopvang-
ilo.nl onder het kopje Downloads 
 
 

BEROEPSKRACHTEN IN OPLEIDING, STAGIAIRES EN VRIJWILLIGERS  

Kinderopvang ILO heeft geen beroepskrachten in opleiding, stagiaires of vrijwilligers.  
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PEDAGOGISCHE PRAKTIJK  

Kwalitatief goede kinderopvang heeft positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Het 
ontwikkelen van persoonlijke en sociale vaardigheden, het opdoen van kennis over normen en 
waarden en het opgroeien in een veilige omgeving stelt het kind in staat steeds zelfstandiger te 
functioneren in een veranderende omgeving. In het onderstaande beleid beschrijven wij hoe 
Kinderopvang ILO hieraan bijdraagt.  

DE VIER PEDAGOGISCHE BASISDOELEN 

Goede kinderopvang is kinderopvang die kinderen veiligheid biedt, hun persoonlijke en sociale 
competentie bevordert, en hen – liefst in samenspraak met de ouders – regels, normen en waarden 
bijbrengt (Riksen-Walraven, 2004, p.105). Deze vier pedagogische basisdoelen vormen de basis voor 
kwalitatief goede kinderopvang en zijn daarom leidend in ons pedagogisch beleidsplan. Bij 
kinderopvang ILO bieden wij de kinderen;  
• een gevoel van veiligheid op zowel fysiek als emotioneel gebied  
• de gelegenheid om zich op persoonlijk gebied te ontwikkelen  
• de gelegenheid om zich op sociaal gebied te ontwikkelen  
• de gelegenheid om zich de normen en waarden van onze samenleving eigen te maken. 

VEILIGHEID  

Jezelf veilig voelen is een voorwaarden om nieuwe dingen te ontdekken en jezelf te ontplooien. Bij 
ILO besteden we daarom ook veel aandacht aan de fysieke en de emotionele veiligheid.  

FYSIEKE VEILIGHEID 

Wij vinden het belangrijk om kinderen niet overmatig overal tegen in bescherming te nemen. Bij 
spelen en het ondernemen van leuke activiteiten hoort soms vallen en opstaan. Daarmee leert het 
kind waar zijn grenzen liggen, maar ook dat hij iets een volgende keer op een andere manier moet 
aanpakken. Bij kinderopvang ILO maken wij de kinderen bewust van de kleine risico’s en leren wij 
hen hier goed mee om te gaan. Wij werken aan een gezonde en veilige omgeving door:  
 
Te werken met een veiligheids- en gezondheidsbeleid  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid geeft medewerkers en ouders inzicht over welke veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s er op onze locatie aanwezig zijn. Om ongelukken te voorkomen zijn er regels 
opgesteld en staan we continu stil bij de eventuele gevolgen van ons handelen. Het beleid geeft ook 
handvaten voor het bieden van adequate hulp na een incident. Het veiligheid- en gezondheidsbeleid 
vindt u op onze website onder het kopje ‘Downloads’. De papieren versie van dit bestand is op de 
locatie aanwezig.  
 
Een goede omgang met hygiëne 
Om de hygiëne te waarborgen houdt ILO zich aan de uitgangspunten van de GGD, het Landelijke 
Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Het bestand ‘Hygiënerichtlijn voor KDV, PSZ en BSO’ omschrijft richtlijnen en normen over 
hygiëne, schoonmaak en ziektebeelden. Door deze richtlijnen te volgen beperken we het risico op 
het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en de medewerkers. De papieren versie van 
dit bestand is op locatie aanwezig zodat de pedagogisch medewerkers deze richtlijnen en normen te 
allen tijde kunnen raadplegen. De hygiënerichtlijn is te vinden op onze website onder het kopje 
‘Downloads’. 



 11 

Duidelijke afspraken omtrent de omgang met zieke kinderen  
Helaas komt het geregeld voor dat kinderen ziek worden. Onze opvang is niet ingericht op het 
opvangen van zieke kinderen omdat wij de extra aandacht en zorg, die een ziek kind nodig heeft, niet 
kunnen bieden. Met ons ziektebeleid willen wij niet alleen duidelijkheid creëren voor de ouders en 
de pedagogisch medewerkers, maar tevens ook ziekte en besmetting voorkomen. Hierbij houdt ILO 
zich aan de uitgangspunten van de GGD, het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het bestand ‘Informatie over 
ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO’ omschrijft de meest voorkomende ziektes en geeft per 
ziektebeeld aan hoe er door de pedagogisch medewerker gehandeld moet worden. De papieren 
versie van dit bestand is op locatie aanwezig zodat de pedagogisch medewerkers deze informatie en 
instructies te allen tijde kunnen raadplegen. Het bevat een overzichtelijke inhoudsopgave waardoor 
er gericht per ziektebeeld gezocht kan worden. De digitale versie is te vinden op onze website onder 
het kopje ‘Downloads’.  
 
Duidelijke afspraken over het gebruik van medicatie  
Deze afspraken vindt u in het ‘Protocol Medicijngebruik’ op onze website onder het kopje 
‘Downloads’.  
 
Te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandelig  
Huiselijk geweld en kindermishandeling komt overal voor en is een ernstig probleem. Kinderen die 
mishandeld worden hebben recht op hulp, het liefst zo vroeg mogelijk, zodat de schade beperkt kan 
blijven. Een kinderdagverblijf is bij uitstek een plaats waar (een vermoeden van) kindermishandeling 
gesignaleerd kan worden. Indien wij redelijkerwijs vermoedens hebben van dreiging van huiselijk 
geweld of kindermishandeling bij een kind, werken wij samen met veilig thuis om te kijken welke 
stappen er ondernomen moeten worden. Wij werken dan volgens onze vaste meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Onze meldcode is te vinden op onze website onder het kopje 
‘Downloads’. De papieren versie van dit bestand is op locatie aanwezig zodat de pedagogisch 
medewerkers deze informatie te allen tijde kunnen raadplegen. 
 
 

EMOTIONELE VEILIGHEID  

Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen is noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling. 
Wanneer een kind zich veilig voelt kan het zich verder ontwikkelen, nieuwe stappen zetten, de 
omgeving verkennen en vriendjes maken. 

Sensitieve- responsieve houding  
Wij willen graag bouwen aan een goede relatie met het kind. Daarom knopen we met ieder kind 
gesprekjes aan en doen wij regelmatig mee met de activiteiten. We hebben oog voor interesses en 
behoefte van het kind en spelen hierop in. De pedagogisch medewerker neemt een sensitief- 
responsieve houding aan. Ze let op de houding en gemoedstoestand van het kind en reageert als het 
kind ergens mee zit. Als de pedagogisch medewerker ziet dat bij een kind tijdens het knutselen de 
ogen bijna dichtvallen zegt ze bijvoorbeeld; ‘Ik zie dat jij erg moe bent, wil jij even uitrusten op de 
bank?’ of als ze ziet dat een kind gefrustreerd raakt omdat iets niet lukt zegt ze bijvoorbeeld ‘Jij hebt 
het even moeilijk, zal ik jou helpen?’. De pedagogisch medewerker biedt de peuters regelmatig 
(kleine) keuzemogelijkheden aan zodat ze het gevoel hebben dat hun mening ertoe doet. Zo kunnen 
ze tijdens het fruit eten bijvoorbeeld kiezen tussen een peer of banaan. Tijdens bijvoorbeeld het 
knutselen kunnen ze kiezen voor verven met de handen of met de kwasten, het scheuren van papier 
of het knippen van papier. Ook mogen de kinderen tijdens het vrij spelen zelf kiezen waar ze mee 
willen spelen.  
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Structuur  
Structuur biedt veiligheid. Als een kind weet wat er gaat gebeuren geeft dit houvast. Daarom staan er 
altijd twee vaste gezichten op de groep (Denis Arts en Esther van Baal). Wij proberen iedere dag 
zoveel mogelijk met een vaste structuur te werken en proberen peuters inzicht in het verloop van de 
dag te geven met behulp van ‘dagkaartjes’.  Zie onze werkwijze op pagina 7 voor de structurele 
dagindeling.  
 
Gewenst gedrag benoemen 
Grensoverschrijdend gedrag corrigeert de pedagogisch medewerker door in te grijpen als een kind de 
verkeerde kant op gaat en duidelijk het gewenste gedrag te benoemen (bijvoorbeeld: Wat fijn dat je 
helpt met opruimen! Het is alleen niet de bedoeling om met speelgoed te gooien. Leg de blokken 
maar rustig in de doos in plaats van de blokken te gooien). Zo maakt het kind kennis met de 
bestaande regels. Regels worden consequent gehandhaafd. Het kind krijgt op deze manier een 
duidelijk beeld van welk gedrag de pedagogisch medewerker in bepaalde situaties verwacht. 
Hierdoor leert het kind steeds zelfverzekerder te handelen. 
 
Samenwerking  
Een goede samenwerking met het kind zelf en de omgeving, vooral die met de ouders en de 
toekomstige school, draagt bij aan het gevoel van emotionele veiligheid van de kinderen. Wanneer er 
sprake is van een doorgaande lijn en afstemming tussen de pedagogische aanpak thuis en op de 
peuterspeelzaal bevordert dat de duidelijkheid en het gevoel van veiligheid voor het kind. Zie op 
pagina 6 hoe wij deze samenwerking vormgeven.  
 

WAARDEN & NORMEN  

De peuteropvang is een plek waar het kind in aanraking komt met andere regels, gebruiken en 
andere personen. Door de kinderen iets bij te leren over de algemeen geldende normen en waarden 
in onze samenleving, leren ze om op een respectvolle manier met de ander om te gaan. Ze leren 
beter te begrijpen waarom bepaald gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties.  
Begrip van de algemeen geldende normen en waarden zal actieve participatie in de maatschappij 
voor het kind uiteindelijk makkelijker maken. Bij ILO leren we de kinderen kennis maken met de 
algemeen geldende waarden en normen door onder andere: 
 
De houding van de pedagogisch medewerker  
De pedagogisch medewerker brengt de kinderen normen en waarden bij door positief gedrag te 
belonen. Ze stuurt niet- gewenst gedrag aan door juist het gewenste bedrag te benoemen 
(bijvoorbeeld: Wat leuk dat jij met ons mee wilt praten, maar nu praat je door ons heen. We gaan 
eerst naar Bram luisteren en daarna mag jij iets vertellen. We luisteren naar elkaar en praten om de 
beurt). Doordat we zelf meedoen kunnen wij kinderen constant het goede voorbeeld geven en 
verwachtingen/ gewenst gedrag benoemen. Zo leren de kinderen op een natuurlijke en 
ongedwongen manier de algemene normen en waarden kennen.  
 
Gevoelens uitten  
Het is voor peuters nog lastig om gevoelens te herkennen en te benoemen. Daarom benoemen wij 
onze eigen gevoelens en de gevoelens die we bij de kinderen zien. We bespreken waar die gevoelens 
vandaan komen en geven de kinderen de ruimte om die gevoelens te ervaren. Bijvoorbeeld: Ik zie 
tranen, waarom ben jij verdrietig? Heeft Eva jou pijn gedaan? Dat is vervelend, daar mag je best even 
verdrietig om zijn! Ook gaan we met Eva in gesprek. Wij leren de kinderen dat eerlijk zijn altijd het 
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belangrijkste is. Dat liegen (uit schaamte of spijt) niet nodig is, maar dat je dingen samen kunt 
oplossen.  
 
Kinderparticipatie  
Kinderparticipatie is belangrijk zodat kinderen kunnen leren na te denken over wat zij zelf ergens van 
vinden of over wat zij willen. We proberen kinderen kennis te laten maken met participatie door 
bijvoorbeeld keuze aan te bieden tussen twee activiteiten of keuze tussen twee stuks fruit. De 
pedagogisch medewerker reageert op initiatieven van de kinderen. Ze luisteren naar een kind als 
deze aangeeft iets niet te willen en vragen waarom en wat het kind dan wel zou willen.  
 
Aandacht te besteden aan feesten en rituelen  
Jaargetijden, feesten en vieringen zorgen voor afwisseling en onderbreking in het gewone ritme. 
Bovendien leren de kinderen hier onder andere cultureel, sociaal en educatief gezien ook van. Bij ILO 
vinden wij het belangrijk om de kinderen wat bij te brengen over een aantal in Nederland bekende 
feesten en rituelen. Denk bijvoorbeeld aan verjaardagen, afscheid en feestdagen zoals Sinterklaas, 
Kerst en Carnaval. Ons activiteitenprogramma wordt waar mogelijk aan een actueel thema 
aangepast. Mochten kinderen met ‘andere’ feesten en rituelen bekend zijn dan de traditionele 
Nederlandse feesten en rituelen, dan staan wij daar natuurlijk helemaal voor open.  
 

SOCIALE ONTWIKKELING:  

Al vanaf jonge leeftijd zijn kinderen op zoek naar contact en vrienden maken, maar hebben ze ook 
onderling conflicten. De peuteropvang is bij uitstek een goede plek om dit samen spelen te oefenen, 
aangezien er veel kinderen samen komen. Kinderen leren met behulp van de pedagogisch 
medewerker steeds zelfstandiger relaties op te bouwen en te onderhouden.  
 
Samen leren spelen/delen 
Bij ILO krijgen kinderen volop de gelegenheid om met andere kinderen te spelen. Voor peuters is het 
nog moeilijk om te delen of een ander iets te gunnen. Ze hebben nog niet zo goed door dat anderen 
ook gevoelens en wensen hebben. Waar ze wel in uitblinken is goed naar elkaar kijken en nadoen. 
Daarom is dit het perfecte moment om peuters te begeleiden in de eerste stappen naar het samen 
spelen. Zo ondernemen we volop activiteiten waarbij de pedagogisch medewerker samen met een 
aantal kinderen naar een einddoel toe werkt. Bijvoorbeeld samen puzzelen of bouwen waarbij er om 
de beurt een puzzelstukje of blokje neergelegd mag worden. Wij vinden het belangrijk om niks te 
overhaasten. Als een kind overduidelijk weigert zijn auto te delen, dan respecteren wij dat. Er komt 
wel weer een volgend oefenmoment. In plaats van te forceren kunnen we het kind iets laten uitdelen 
wat niet van hem/haar is. Bijvoorbeeld stukjes fruit of zelfgebakken koekjes.  
 
Op je beurt wachten 
Peuters vinden het nog erg lastig om hun behoeften uit te stellen. Een belangrijk punt ter 
voorbereiding op school en in de omgang met anderen vinden wij dat het kind leert om af en toe zijn 
behoeften uit te stellen en op zijn beurt te wachten. Dat soms eerst de veters van een ander kind 
moeten worden gestrikt, voordat de begeleider jou kan helpen met het dichtritsen van je jas. Dat de 
begeleider eerst een gesprek af moet maken met een ander, voordat jij een vraag kan stellen. Het 
moment van wachten houden we in het begin kort en maken we uiteindelijk steeds ietsjes langer.    
 
Communiceren 
Naarmate peuters ouder worden beginnen ze steeds meer belangstelling te krijgen voor 
leeftijdsgenootjes. Ze hebben er plezier in als anderen op hen reageren. Regelmatig zullen wij 
kinderen met een activiteit bij elkaar aan tafel zetten zodat ze contact met elkaar kunnen maken. 
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Onze pedagogisch medewerkers praten veel met de kinderen en verwoorden zo veel mogelijk de 
eigen handelingen, zodat de koppeling tussen wat ze zeggen en wat ze aan het doen zijn duidelijk 
wordt. Het communiceren is ook goed voor de woordenschat die zich nu enorm uitbreidt. We 
verwoorden op heldere wijze wat wij of de kinderen gaan doen. We lezen voor, vertellen verhalen, 
herhalen rijmpjes en zingen met de kinderen. En heel belangrijk: we luisteren aandachtig als de 
peuter zélf iets wil vertellen.  
Leren inleven in anderen 
Vanaf een jaar of 3 begrijpen kinderen dat andere mensen ook wensen hebben. Ze worden zich meer 
bewust van de gevoelens van anderen en beginnen zich een beetje in te leven. Het is onze taak om 
de kinderen bewust te maken van de emotionele regels en normen van de omgeving. Bijvoorbeeld 
dat het knuffelen van iemand troost kan brengen. De pedagogisch medewerker vervult hierin een 
belangrijke voorbeeldfunctie. Door een handpop te gebruiken kunnen we het gedrag van een kind en 
welk effect dit op een ander heeft in verhaalvorm inzichtelijk maken. Door het interactief voorlezen 
van boekjes over gevoelens leren kinderen de gezichtsuitdrukkingen bij bepaalde emoties te 
herkennen. ‘Welk kindje ziet er bang uit? Welk kindje ziet er blij uit? Wie kan er heel boos kijken?’.    
 
Conflicten oplossen 
Conflicten zijn belangrijke leermomenten. Kinderen leren hier hun mening duidelijk te maken, de 
ander te begrijpen en een oplossing te zoeken. De pedagogisch medewerker helpt de kinderen 
hierbij door te observeren en gewenst gedrag te benoemen. Als de pedagogisch medewerker 
bijvoorbeeld ziet dat een kind speelgoed probeert af te pakken, kan ze hierop inspelen door het 
volgende te zeggen: Bram, Ik zie dat dat jij heel graag met de auto van Pim wilt spelen. Zullen we 
samen aan Pim vragen of jij ook mee mag spelen? Dan spelen we om de beurt.  
 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING:  

In de peuterleeftijd zetten kinderen hun eerste stap naar zelfstandigheid en individualisme. Daarbij 
zijn ze druk bezig met het ontdekken van hun eigen wil en gevoelens, waardoor ze nog weinig oog 
hebben voor de gevoelens en wensen van een ander. Belangrijk vinden wij het om de ontdekking van 
de eigen persoon te stimuleren zodat kinderen van jongs af aan al leren dat hun eigen wil, mening en 
gevoelens er mogen zijn.  
  
Vertrouwen krijgen in eigen kunnen 
Bij ILO geven we peuters volop de kans om zoveel mogelijk zelf te doen. De dingen die ze zelf kunnen 
doen laten we ze dan ook zelf doen. Als ze iets nog niet zelf kunnen dan helpen we ze. Of beter 
gezegd: we leren het ze zelf te doen. Dit doen we door de kinderen te begeleiden in plaats van te 
leiden. Positieve ervaringen zijn hierbij erg belangrijk. Op deze manier tonen wij respect voor de 
autonomie van het kind.  
    
Ontwikkelen van een eigen identiteit 
Het ontwikkelen van een eigen identiteit is één van de grootste ontwikkelingstaken van een kind. Dit 
is een egocentrisch proces, omdat je een identiteit ontwikkelt door uitgebreid met jezelf bezig te zijn. 
In deze periode leert een peuter dat er regels en grenzen zijn en ontwikkelen ze een eigen willetje. Ze 
merken dat ze zelf een persoon zijn met eigen gedachten en gevoelens. Het is voor peuters alleen 
nog heel moeilijk om deze gedachtes en gevoelens ook te begrijpen en te uitten. Daarom vinden we 
het bij ILO heel belangrijk om over gevoelens in gesprek te gaan. ‘Oh jee, ik zie tranen. Waarom ben 
je zo verdrietig?’. Hierdoor leert het kind naam en betekenis te geven aan zijn eigen gevoelens. Ook 
zelf keuzes mogen maken is erg belangrijk voor het ontwikkelen van een eigen identiteit. Bij ILO 
geven we kinderen de ruimte om zelf (kleine) keuzes te maken. Zo leren ze om te kiezen en voelen ze 
dat hun mening ertoe doet.  
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MOTORISCHE EN ZINTUIGELIJKE ONTWIKKELING:  

Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke 
ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. De 
pedagogisch medewerker heeft een sensitief- responsieve houding. Ze ziet het wanneer kinderen 
nieuwe dingen uitproberen en reageert hierop door ze te complimenteren en ze aan te moedigen om 
door te gaan. Ze geeft het kind de ruimte om dingen zelf te proberen, draagt eventueel waar nodig 
ideeën aan om het kind te helpen het zelf te doen, en neemt pas over wanneer een kind er zelf echt 
niet uit dreigt te komen. Door middel van onze inrichting en activiteiten dragen wij bij aan het 
ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek. 
 
Grove motoriek 

• Veilige, uitdagende ruimte:  
De pedagogisch medewerker zorgt voor een veilige binnen- en buitenruimte. Een plek waar niet te 
veel spullen op de grond slingeren en er voldoende bewegingsruimte is. In onze binnenruimte is er 
genoeg ‘open ruimte’ voor rustige bewegingsactiviteiten zoals dansen of yoga. In onze buitenruimte 
kunnen de kinderen drukkere bewegingsactiviteiten ondernemen zoals tikkertje of hinkelen waarbij 
ze kunnen oefenen met het rennen en springen.   
 

• Activiteiten:  
De pedagogisch medewerker stimuleert het kind verder te komen in zijn ontwikkeling door 
activiteiten aan te bieden waarmee zij het kind verder helpt in de motorische ontwikkeling. Denk 
bijvoorbeeld aan samen dansen en bewegen op de muziek, gooien of schoppen met een bal, een 
ballon hooghouden of het doen van een spelletje als Annemaria- Koekkoek.  
 

• Buiten spelen:  
De pedagogisch medewerkers gaan dagelijks met de kinderen naar buiten. Hier kunnen kinderen 
goed werken aan hun motorische vaardigheden. Ze maken kennis met lopen op verschillende 
soorten ondergronden, zoals gras, grind en tegels en met oneffenheden en heuvels in de grond. Ze 
kunnen op een veilige manier kennis maken met klimmen op bijvoorbeeld boomstammen of de 
glijbaantrap. De pedagogisch medewerker zorgt voor uitdagende materialen zoals een danslint, een 
bowlingset en loopfietsjes. Het kind leert op deze manier steeds beter in te schatten wat hij wel of 
niet kan en krijgt steeds meer vertrouwen in zijn eigen lijf.  
 
Fijne motoriek 

• Uitdaging op niveau: 
Om de fijne motoriek te stimuleren organiseren wij verschillende activiteiten waarbij ieder kind op 
zijn of haar eigen niveau kan werken. Zo laten we bijvoorbeeld tijdens het knutselen de jonge peuter 
het papier scheuren, terwijl de oudere peuter al kan experimenteren met een kleuterschaar. Of de 
jonge peuter verft met de vingers terwijl de oudere peuter met kwasten werkt. Ook werken we met 
verschillende materialen zoals water, zand, modder, klei, scheerschuim, verf, krijt, stickers etc.  
Op de voorgrond bij deze activiteiten staat niet het eindresultaat, maar het proces. Het hoeft niks te 
worden, maar het is belangrijk dat je er plezier in hebt.  
 

• Aanbod materiaal: 
Naast de activiteiten die wij zelf organiseren zijn er ook de dagelijkse dingen die de fijne motoriek 
van het kind helpen ontwikkelen. Zoals het omslaan van een bladzijde in een voorleesboek of het 
snijden van zachte dingen (zoals banaan) met een peutermes. Voor kinderen die vier jaar oud zijn (en 
dus binnenkort naar school gaan) besteden we aandacht aan dingen als het dichtritsen van de eigen 
jas en het zelf dichtmaken van de schoenen. Verder is er op de opvang voldoende uitdagend 
materiaal voor de peuters te vinden waar ze zich tijdens het vrij spelen mee kunnen vermaken. 
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Bijvoorbeeld puzzels, kralen rijgen, kleurpotloden en duplo.  
 

• Buiten spelen: 
We streven ernaar om elke dag even naar buiten te gaan. Ook in de buitenlucht zijn er voldoende 
mogelijkheden om de fijne motoriek te werken. Denk bijvoorbeeld aan stoepkrijten, het vangen van 
kleine insecten of het plukken van bloemen.  
 

 

COGNITIEVE ONTWIKKELING:  

De cognitieve ontwikkeling omvat alles op het gebied van geheugen en leren, zoals: denken, 
verbanden leggen, logisch redeneren, waarnemen, geheugen en taalbegrip. 
 
Ordenen  
Rond het tweede levensjaar leert het kind voorwerpen te herkennen en te ordenen. Wij stimuleren 
dit door kleine opdrachten aan peuters te geven zoals: verzamel uit deze bak met blokken alle 
driehoeken/vierkanten/cirkels. Of verzamel uit deze bak alle rode/groene/blauwe/gele blokken. Zoek 
uit de bak met dieren het paard/de kip/de olifant. Welk geluid maakt dit dier? Voor de peuters vanaf 
een jaar of drie stellen wij moeilijkere vragen als: Welke van deze dieren zijn huisdieren, welke 
boerderijdieren, en welke wonen alleen in de dierentuin?  
 
Peuters leren begrippen begrijpen als boven, op, naast en onder. Hiermee oefenen we bijvoorbeeld 
tijdens het opruimen. Ook krijgen peuters enigszins inzicht in tijdsvolgorde. Ze leren de dagstructuur 
kennen en weten daardoor wat er komen gaat. Naast de georganiseerde activiteiten stimuleren wij 
de peuters in het maken van een eigen plan tijdens het vrij spelen. We vragen hen wat ze graag 
zouden willen doen en helpen hen met de opstart.  
 
Meten 
Peuters leren steeds beter het verschil tussen klein en groot, veel en weinig of zwaar en licht. De 
pedagogisch medewerker kan de kinderen een rij van groot naar klein laten vormen. Tijdens de 
eetmomenten kan er bijvoorbeeld geëxperimenteerd worden met bekers met veel of weinig water 
en kan zwaar met licht fruit vergeleken worden.  
 
Rekenen 
Peuters leren langzaam kennis maken met getallen. Pedagogisch medewerkers helpen kinderen 
hierbij door het aanbieden van leuke telrijmpjes of telliedjes die regelmatig worden herhaald. Ze 
stellen kinderen vragen die hen stimuleren te tellen en te vergelijken zoals ‘Zijn er meer jongens of 
meisjes in deze ruimte?’ of ‘Wie heeft de meeste stiften bij zich liggen?’. Pedagogisch medewerkers 
bieden spelletjes aan als ‘hondje waf’ of ‘holle bolle big’. Deze spellen stimuleren kinderen om op 
een speelse manier te leren tellen. Bij ‘hondje waf’ moeten de kinderen tellen hoe vaak de hond 
blaft. Het aantal blaffen zijn gelijk aan het aantal stappen dat de kinderen mogen zetten. Bij ‘holle 
bolle big’ voer je een biggetje hamburgers. Onderaan de hamburger staat hoe vaak je op zijn 
koksmuts mag drukken. Bij iedere druk op de koksmuts wordt de buik dikker. Uiteindelijk knapt hij 
uit zijn jasje. 
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TAALVAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE ONTWIKKELING:  

In de eerste jaren van de peuterleeftijd ontwikkelt de taal zich razendsnel. Tot de leeftijd van twee 
jaar gebruikt het kind alleen woorden voor dingen die je kunt zien en kan hij zinnen maken tot twee 
woorden. Vanaf de peuterleeftijd gaat het kind ook begrippen gebruiken voor niet-zichtbare dingen. 
Wij zijn ons ervan bewust dat wij als volwassenen veel invloed hebben op de ontwikkeling van de 
taal. Voornamelijk door het kind de taal te laten horen. Tijdens activiteiten zullen wij regelmatig 
Nederlandstalige kinderliedjes opzetten. Met tafelmomenten zingen wij liedjes met de kinderen. We 
lezen regelmatig verhaaltjes voor uit een kinderboek en héél af en toe kijken wij bij slecht weer een 
Nederlandstalige leuke film. Als pedagogisch medewerker geven wij het goede voorbeeld. Wij 
gebruiken geen verkleinwoorden of niet-kloppende zinnen. Zo krijgt het kind het goede voorbeeld. 
Ook benoemen we alles wat we zien, ruiken of voelen. Zo leren de kinderen nieuwe woorden. We 
zoeken de kinderen actief op om een praatje met ze te maken zodat de kinderen kunnen oefenen 
met het maken van goede zinnen. We stimuleren kinderen met woorden te antwoorden, in plaats 
van met gebaren.  

CREATIEVE EN BEELDENDE ONTWIKKELING:  

Jezelf ontwikkelen op creatief en beeldend gebied draagt bij aan het vergroten van zelfvertrouwen, 
het leren samen werken, het leren delen en het draagt bij aan de motorische ontwikkeling.  
De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan, heeft oog voor ieders niveau en biedt uitdaging 
om kinderen verder te helpen in hun creatieve ontwikkelingsproces. Voorbeelden van 
knutselactiviteiten zijn kleien, verven met vingers, kwasten, sponsjes of kurken en lekker kliederen 
met scheerschuim. De jongste kinderen leren papier scheuren en de oudere kinderen leren we aan 
de slag te gaan met een kinderschaar. Naast het knutselen staan er op de groep ook barbies, 
verkleedkleren, dokterspulletjes en een poppenkast. Hiermee kunnen kinderen oefenen met 
fantasiespel. Wij lezen regelmatig verhalen voor die de kinderen daarna kunnen naspelen. In alle 
gevallen heeft het eindresultaat een ondergeschikte rol en staat het proces voorop. Het gaat om 
lekker bezig zijn, samen werken en plezier hebben.  
 
 

VOORSCHOOLSE EDUCATIE 

 
Bij kinderopvang ILO wordt geen voorschoolse educatie aangeboden. 
 

MEERTALIGE BSO 

Bij ILO bieden wij geen meertalige BSO.  
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PERSONEEL EN GROEPEN  

TAKEN BEROEPSKRACHT IN OPLEIDING, STAGIAIRES EN VRIJWILLIGERS 

Kinderopvang ILO heeft geen vrijwilligers, stagiaires of beroepskrachten in opleiding in dienst.  

VOG EN KOPPELING 

Alle medewerkers van Kinderopvang ILO zijn in het bezit van een geldig VOG. Ze staan ingeschreven 
in het personenregister en zijn gekoppeld aan onze opvangorganisatie.  

OPLEIDINGSEISEN  

Onze beroepskrachten voldoen aan de opleidingseisen. Zie de diploma’s in de bijlage van de e-mail.  
 

AANTAL BEROEPSKRACHTEN 

Zie pedagogisch klimaat.  
 

STABILITEIT OPVANG 

Zie pedagogisch klimaat.  
 

TAAL 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt.  
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INZET PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER  

 
• Uren pedagogisch beleidsmedewerker:  

54,44 uur.  
 

• Plan beleidsmedewerker:  
Pedagogisch beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben twee 
belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het 
pedagogisch beleid. Anderzijds coachen ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. 
 

Nieuwste ontwikkelingen bijhouden 
en invoeren (Boink, IKK, overheid)  

Wekelijks 0,5 uur  20 uur per jaar  

Overleg Per week +/- 0,5 uur  20 uur per jaar  
Verbeteren, aanpassen en 
aanvullen protocollen en 
beleidsstukken  

Indien nodig  6 uur per jaar  

Overleg oudercommissie  1 uur per half jaar  2 uur per jaar  
Inspectierapport bespreken en 
eventuele uitkomsten verwerken in 
beleid.  

1 uur per jaar  1 uur per jaar  

Bewaken nieuw ingevoerd beleid  Zie coachingsplan   
Plannig up to date houden en 
monitoren  

0,25 uur per week. Elke 
maandag.  

10 uur per jaar  

Calamiteiten oppakken en 
bespreken in team en aanpassen in 
huidig beleid.  

Indien nodig  2 uur per jaar  

Klachten oppakken, bespreken in 
team en waar nodig beleid daarop 
aanpassen  

Indien nodig  2 uur per jaar  

EHBO-kennis herhalen met 
EHBO’ers  

0,5 per maand. Eerste 
donderdag van de maand 
aan het einde van de dienst.  

4,5 uur per jaar  

Kwaliteitsmonitor invullen en 
bespreken 

1 uur per jaar 1 uur per jaar 

Totaal:   68,5 uur  
 
 

• Uren coaching  
10 uur : 36 uur x 8 uur = 2,22 uur per medewerker per jaar.  
 

• Plan coaching:  
Ten minste drie keer per jaar maakt de medewerker een reflectieverslag over een casus die hij/zij 
heeft meegemaakt op het werk en die hij/zij graag bespreekbaar wil maken met een andere collega. 
Het reflectieverslag wordt samen met de coach besproken tijdens een samen afgesproken 
coachingsmoment.  
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VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

KLEINE INCIDENTEN 

Bij ILO leren we kinderen potentiele gevaren te herkennen en er zo goed mogelijk mee om te gaan. 
Dit gaat helaas niet altijd zonder vallen of stoten. Kleine incidenten horen er namelijk nou eenmaal 
bij. Het af en toe vallen en schrammen oplopen is juist goed voor de ontwikkeling van kinderen. De 
kinderen krijgen de ruimte om spelend grenzen op te zoeken, te ontdekken en risico’s te nemen. 
Juist in deze uitdagende ervaringen zitten waardevolle levenslessen. Het maakt ze zelfstandig, 
zelfredzaam, behendig en krachtig. Ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve 
vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw 
voordoet. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich houden aan de 
afspraken die we maken. Voorbeelden van afspraken zijn het wassen van de handen voor het eten of 
na een toiletbezoek, hoesten in je elleboog, binnen niet rennen of stoeien, geen speelgoed laten 
slingeren en niet spelen met de deuren. Deze afspraken worden regelmatig besproken en herhaald. 
Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit, voorafgaand aan het eten of als er nieuwe kinderen 
komen. 

 
                                VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID  

ILO houdt zich aan de wettelijke kaders en de regelgeving op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. Al onze regels zijn terug te vinden in ons veiligheid- en gezondheidsbeleid. Deze is te 
vinden op onze website www.kinderopvang-ilo.nl. Het veiligheid- en gezondheidsbeleid geeft 
medewerkers en ouders inzicht over hoe er op onze locatie wordt gewerkt. Om ongelukken te 
voorkomen zijn er regels opgesteld en staan we continu stil bij de eventuele gevolgen van ons 
handelen. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
beschreven is. Door dit beleid zijn medewerkers zich meer bewust van de op locatie aanwezige grote 
en kleine risico’s. Ook geeft dit beleid handvaten voor het bieden van adequate hulp na een incident. 
 
Wij evalueren, actualiseren en implementeren het veiligheid- en gezondheidsbeleid binnen drie 
maanden na opening en daarna minimaal jaarlijks.  Er wordt dan gekeken naar de huidige manier van 
werken en er worden indien mogelijk of noodzakelijk maatregelen opgesteld voor verbetering. Dit 
alles met het oog op een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Daarnaast 
zorgt bijvoorbeeld tussentijdse verandering van inrichting of een ongeval voor het direct bijstellen en 
aanpassen van het gezondheid- en veiligheidsbeleid. Na aanpassing van het gezondheid- en 
veiligheidsbeleid plaatsen wij deze opnieuw op de website en komt er een nieuw exemplaar op 
locatie te liggen. 
 
Evaluatie vindt plaats binnen het team (pedagogisch medewerkers, stagiaires, vrijwilligers) en met de 
oudercommissie. Hierbij worden in ieder geval de volgende punten behandeld: 

• Welke incidenten zijn er het afgelopen jaar gebeurd? 
• Hadden wij dit kunnen voorkomen en hebben wij goed gehandeld? 
• Zijn de omstandigheden nog hetzelfde (inrichting, buitenruimte, omgeving)? 
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OMGAAN MET ZIEKE KINDEREN 

Helaas komt het geregeld voor dat kinderen ziek worden. Onze opvang is niet ingericht op het 
opvangen van zieke kinderen omdat wij de extra aandacht en zorg, die een ziek kind nodig heeft, niet 
kunnen bieden. Met ons ziektebeleid* willen wij duidelijkheid creëren voor de ouders en de 
pedagogisch medewerkers, en tevens ziekte en besmetting voorkomen. Hierbij houdt ILO zich aan de 
uitgangspunten van de GGD, het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het bestand ‘Informatie over ziektebeelden 
voor KDV, PSZ en BSO’* omschrijft de meest voorkomende ziektes en geeft aan hoe er gehandeld 
moet worden. De papieren versie van dit bestand is op locatie aanwezig, zo kunnen de pedagogisch 
medewerkers deze informatie en instructies te allen tijde raadplegen. Het bevat een overzichtelijke 
inhoudsopgave waardoor er gericht per ziektebeeld gezocht kan worden. Zie hieronder een 
voorbeeld van de informatie en instructies bij een ziektebeeld.  
 
* www.kinderopvang-ilo.nl onder het kopje Downloads. 
 
Middenoorontsteking en loopoor 
Wat is het? 
Een middenoorontsteking is een plotselinge infectie van het middenoor. Dit kan komen door verschillende 
soorten bacteriën of virussen. 
 
Verschijnselen: 

- flinke oorpijn; 
- koorts; 
- hangerigheid 

Als het trommelvlies in het oor kapot gaat door de ontsteking, loopt het vocht eruit en heeft het kind een 
‘loopoor’. Dit kan helder vocht zijn, maar ook pus of bloederig vocht. De pijn en koorts worden minder. 
Kenmerken van pus: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Een loopoor kan twee weten duren. 
 
Eventuele (ernstige) gevolgen: 

- een chronische middenoorontsteking met gehoorverlies; 
- infectie van het bot achter het oor; 
- hersenvliesontsteking 

 
Besmetting 
Een middenoorontsteking komt meestal door een flinke verkoudheid. Het pus uit een loopoor is besmettelijk 
en kan wel voor een verkoudheid zogen, maar niet direct tot een loopoor. 
 
Wat kan de beroepskracht doen? 

- Pas de hygiëneregels voor handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en schoonmaken van de 
‘hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang’ goed toe 
(inzichtelijk op locatie). 

- Maak een loopoor schoon met een wattenbolletje, was daarna goed uw handen 
- Gebruik indien van toepassing een aparte handdoek voor het zieke kind, voor bijvoorbeeld het 

verschonen. 
- Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten. 

 
Melding bij de GGD? 
nee 
 
Toelaten of weren?  
Toelaten 
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Omgaan met hygiëne 
Om de hygiëne te waarborgen houdt ILO zich aan de uitgangspunten van de GGD, het Landelijke 
Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Het bestand ‘Hygiënerichtlijn voor KDV, PSZ en BSO’* omschrijft richtlijnen en normen over 
hygiëne, schoonmaak en ziektebeelden. Door deze richtlijnen te volgen beperken we het risico op 
het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en de medewerkers. De papieren versie van 
dit bestand is op locatie aanwezig, zo kunnen de pedagogisch medewerkers deze richtlijnen en 
normen te allen tijde raadplegen. Het bevat een overzichtelijke inhoudsopgave waardoor er gericht 
per categorie gezocht kan worden (bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, schoonmaken & desinfecteren 
of voedselveiligheid).  
 
* www.kinderopvang-ilo.nl onder het kopje Downloads. 
 

HET VIEROGENBELEID  

Wij zijn ons ervan bewust dat wij bij onze peuteropvang werken met een kwetsbare doelgroep. Wij 
vinden het dan ook zeer belangrijk om er alles aan te doen om de veiligheid van het kind zo goed 
mogelijk te waarborgen. In de opvangruimte zitten veel ramen waardoor het vanaf de straat (en 
vanaf binnen in het Kulturhus) altijd mogelijk is om een blik naar binnen te werpen. De regels zijn dan 
ook dat de gordijnen open blijven. Verder mogen ouders ten alle tijden onverwachts binnen komen 
lopen om even bij hun kind te komen kijken. Wij zitten in een openbaar gebouw waar ook een 
basisschool en veel ‘clubjes’ gevestigd zijn (zoals een knutselclub, een ouderenclub en een 
muziekclub). Er komen dus regelmatig werknemers van school voorbij of mensen die op de 
activiteiten in het Kulturhus afkomen. De conciërge is ook regelmatig aanwezig. Helemaal alleen met 
de kinderen in het gebouw zijn we dus eigenlijk nooit. Wij zullen de conciërge op de hoogte brengen 
van de betekenis van het vier- ogenbeleid en aangeven dat hij bij ons altijd even langs mag komen 
wandelen.   

ACHTERWACHT 

Soms zullen er momenten zijn waarop wij niet met zijn tweeën tegelijk aanwezig kunnen of hoeven 
te zijn op de groep. Het kan natuurlijk gebeuren dat de persoon die alleen op de groep aanwezig is 
plots ‘hulp’ nodig heeft. Daarvoor beschikken wij over een achterwacht. De personen uit de 
achterwacht (Lilian en Linda) kunnen in geval van nood binnen een kwartier aanwezig zijn. Daarnaast 
komt zo snel mogelijk een andere medewerker om het van de achterwacht over te kunnen nemen. 
 
De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een voor de kinderopvang relevant diploma, een 
VOG en worden continu gescreend. Ook zijn de pedagogisch medewerkers in het bezit van een 
certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen. 
 

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING  

Onze meldcode is te vinden op onze website www.kinderopvang-ilo.nl onder het kopje ‘Downloads’.  
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ACCOMODATIE  

Binnenruimte 
Bij ILO willen wij een ‘thuis-gevoel’ creëren. Daarom hebben we een huiselijke inrichting. Via de 
entree kom je binnen. Hier kunnen de peuters hun jas en tas aan de kapstok ophangen. De 
entreeruimte is geen speelruimte. Onze binnenruimte bestaat uit een grote vierkante ruimte. Hier 
staan twee rijen met tafels waar de kinderen aan kunnen eten, knutselen, puzzelen en spelletjes 
spelen. We hebben een chill-hoek met een bank en een tv-meubel met televisie. De televisie 
gebruiken wij alleen als deze staat ingepland als activiteit. De kinderen die zich even willen 
terugtrekken kunnen lekker op de bank of in een tipitentje gaan liggen. Het midden van de ruimte 
blijft een open ruimte zodat we kunnen dansen en bewegen. Materialen waar de peuters niet zonder 
toestemming mee mogen spelen zijn opgeborgen in grote kasten die op slot kunnen. Materialen 
waar de peuters zonder toestemming mee mogen spelen zijn opgeborgen in lage kasten zodat ze 
deze altijd zelf kunnen pakken en opruimen. Wij willen maar een beperkte hoeveelheid speelgoed 
beschikbaar stellen wat we steeds zullen afwisselen. Als er een te groot aanbod van speelgoed is 
wordt het voor kinderen al snel moeilijk om keuzes te maken en komen ze door alle prikkels moeilijk 
tot spel.  

In de doucheruimte van het Kulturhus zal een commode worden geplaatst voor het verschonen van 
de peuters. De peuters kunnen de deur naar de commode niet zelfstandig openen. Er zullen veilige 
opstapjes komen voor de peuters zodat zij goed bij het toilet en de wasbak kunnen.  

Wij voldoen aan regel dat er per kind in de binnenruimte 3,5m2 beschikbaar moet zijn. In de 
binnenruimte kunnen dus maximaal zestien kinderen worden opgevangen.  

Buitenruimte 
De vaste buitenruimte van de peuteropvang is het schoolplein van de Laurentiusschool. Wij kunnen 
het schoolplein bereiken door via de aula van de school (aangrenzend aan onze ruimte) naar buiten 
te lopen. Het schoolplein is in augustus 2020 geheel vernieuwd. Er ligt een strakke ondergrond van 
over het algemeen zand gecombineerd met een aantal tegels. In het midden van het plein staat een 
glijbaan met grote, brede dichte traptreden en een waterpomp. Ook is er een overdekte zitplaats 
gecreëerd. Er is genoeg ruimte voor de kinderen om zicht af te schermen of terug te trekken. De 
ruimte is zo groot dat kinderen niet te dicht bij elkaar of bij de pedagogisch medewerker hoeven te 
gaan zitten en volop kunnen genieten van hun vrijheid. In de zomer zijn er in op het schoolplein 
genoeg schaduwrijke plekken te vinden. In de winter biedt het zand een stukje veiligheid. Rondom 
het schoolplein staat een hek waardoor de peuters niet zomaar op de stoep of straat terecht kunnen 
komen.  
 
Een andere buitenruimte waar wij regelmatig met de peuters te vinden zullen zijn is de schooltuin. Er 
zijn speeltoestellen zoals een wip, glijbaan en schommel aanwezig. Ook rondom deze ruimte staat 
een hek waardoor de peuters niet zomaar de stoep of straat op kunnen rennen Dit speeltuintje valt 
onder het beheer van de gemeente Berg & Dal*. De speeltoestellen worden viermaal per jaar 
geïnspecteerd. Er wordt dan gekeken of deze toestellen nog steeds voldoen aan de wetgeving 
(warenwetbesluit attractie en speeltoestellen). Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om 
de speeltoestellen tussentijds regelmatig te controleren op gebreken of defecten. Mochten er 
gebreken geconstateerd worden, dan maken de pedagogisch medewerkers hier direct een melding 
van bij de gemeente.  

Verder ligt aangrenzend aan het Kulturhus ’t Haonehart. ’t Haonehart is uitdagend ingericht en biedt 
de kinderen de mogelijkheid om vanalles te ruiken, bekijken, horen, zien en voelen. Er zijn 
verschillende speeluitdagingen zoals een waterpomp, een pluktuin, een verstopbosje, een 
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speelhuisje, een klauterboomstam en een klimboom met schommel. Doordat er in ’t Haonehart zand 
en een waterpomp aanwezig zijn kunnen de kinderen lekker kliederen met modder. Achter de 
bomen, bloemen en struiken kunnen de kinderen verstoppertje spelen. Ook is er een betegeld stuk 
waar de kinderen met (loop)fietsjes en loopauto’s kunnen spelen. De buitenruimte biedt genoeg 
gelegenheid voor zelfstandigheid en privacy. Kinderen kunnen zich afschermen achter bomen of 
struiken, in het honinghuisje en in de ‘ponyplaats’. Doordat er zoveel ruimte is kan er flink worden 
gerend, gefietst en gevoetbald. Er kan dus volop gewerkt worden aan het ontwikkelen van de (grove) 
motoriek.  
 
* Zie bijlage 4 op pagina 43 voor bewijs goedgekeurde speeltoestellen  

 

OUDERRECHT  

INFORMATIE 

 
• Over het pedagogisch beleid 

Passende opvang voor het kind vinden wij belangrijk. Om ouders goed te kunnen later beoordelen of 
onze visie, werkwijze en beleid past bij hun zichzelf en hun kind hebben wij hebben ons pedagogisch 
beleidsplan ter inzage op de website staan.  
 

• Over inspectierapporten  
Ieder inspectierapport komt na ontvangst van de houder op de website te staan. Personeel en 
ouders krijgen een email waarin staat dat de nieuwe inspectierapporten zijn toegevoegd aan de 
website.  
 

• Over de geschillencommissie 
Ouders kunnen een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. Wij zijn aangesloten bij;  
 
Naam: De Geschillencommissie 
Adres: Bordewijklaan 46 
Postcode: 2591 XR 
Plaats: Den Haag 
Telefoonnummer: 070-310 53 10 Website: www.degeschillencommissie.nl  
 
Op onze website www.kinderopvang-ilo.nl is onder het kopje ‘Downloads’ onze klachtenregeling te 
vinden.   
 

• Over afwijking van de beroepskracht- kindratio 
Voorwaarde voor de drie-uursregeling is dat de opvang minimaal 10 uur aaneengesloten open is. 
Aangezien er op de peuteropvang hooguit 4 uur aaneengesloten gewerkt wordt, is de drie-
uursregeling bij de peuteropvang niet van toepassing. Ook wordt er niet afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. Deze blijft altijd één beroepskracht op maximaal acht kinderen. 
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OUDERINSPRAAK  

Na registratie in het landelijk register zullen wij ons uiterste best doen om binnen een half jaar een 
oudercommissie samen te stellen.  
 
Onze visie op ouderinspraak  
Niemand kent zijn kind beter dan de eigen ouder/verzorger. Wij vinden het dan ook fijn om te weten 
wat ouders belangrijk vinden en verwachten met betrekking tot onze opvang. Door niet alleen te 
werken met de mening van de medewerkers van ILO, maar ook met de mening van de ouder kan de 
kwaliteit van de opvang sterk verbeteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders hun mening 
kunnen geven als er dingen veranderen aan het beleid, zoals bijvoorbeeld de prijs of de 
opvangtijden. Het creëert ook betrokkenheid van de ouder. Zo zorgen wij voor kinderopvang op 
maat.  
 
Regelement oudercommissie  
De oudercommissie zal moeten gaan bestaan uit minimaal twee, en maximaal drie leden. Deze leden 
worden gekozen uit de ouders van wie het kind bij kinderopvang ILO wordt opgevangen. Deze ouder 
mag zelf niet werkzaam zijn bij kinderopvang ILO. Werving van leden vindt plaats door elke ouder 
tijdens de intakegesprekken duidelijk uitleg te geven over onze visie op ouderinspraak en de rol als 
ouder in een oudercommissie. Bij het verstrekken van het contract zullen wij deze uitleg op papier 
nogmaals meegeven. Deze informatie is ook te vinden op de website. Indien wij geen 
oudercommissie hebben zullen wij de ouders eens per half jaar (via de mail) een oproep doen om 
zich aan te melden voor de oudercommissie. We zullen daarbij de link naar de website zetten zodat 
zij nog eens kunnen doornemen wat deelname aan de oudercommissie inhoudt.  
Indien er zich meer dan drie personen aanmelden voor de oudercommissie worden de deelnemers 
middels ‘de meeste stemmen gelden’ gekozen door de ouders zelf. De zittingsduur van de leden is 
twee jaar. Daarna worden er nieuwe leden gekozen of kiezen de ouders er onderling samen voor dat 
dezelfde leden in de oudercommissie blijven.  
Zie voor meer informatie ons reglement oudercommissie op onze website www.kinderopvang-ilo.nl 
onder het kopje ‘downloads’.   
 
Alternatieve ouderraadpleging  
Indien het ons niet lukt om een oudercommissie samen te stellen binnen een half jaar na registratie 
bij het LRK zullen wij overgaan op alternatieve ouderraadpleging. In dit geval zullen wij toch actief, 
middels bovenstaande beschreven stappen inspanning blijven verrichten om een oudercommissie 
samen te stellen.  
 
Uitvoering ouderraadpleging 
Indien het ons niet lukt een oudercommissie samen te stellen, vinden wij het toch belangrijk om 
ouders te bevragen op hun mening en op de hoogte te stellen van veranderingen over de volgende 
onderwerpen:  

- Betrokkenheid van en tevredenheid over de pedagogisch medewerker.  
- Samenwerking en communicatie met de ouders.  
- Het activiteitenaanbod.  
- Het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd.  
- Voedingsaangelegenheden.  
- Beleid op gebied van opvoeding, voeding, veiligheid en gezondheid.  
- Het beleid met betrekking tot het bieden van voorschoolse opvang.  
- Openingstijden.  
- Beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie.  
- De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten.  
- Wijziging van de prijs van de kinderopvang.  
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Dit doen wij op de volgende manieren:  

• Via Facebookstellingen:  
Af en toe zetten wij een stelling of vraag op Facebook waarop iedereen kan reageren; ouders maar 
ook anderen geïnteresseerde. Voorbeeld: ‘Is er interesse in ouder-kind dag?’ en ‘Welk speelgoed 
mag op de kinderopvang absoluut niet ontbreken?’.  Wij kunnen dan zien of ouders hebben 
gereageerd. Dit is een hele laagdrempelige manier om de mening van anderen de pijlen. Mensen 
zitten veel op Facebook en de stelling komt vanzelf voorbij. Ze hoeven alleen een antwoord aan te 
klikken. Als ze willen kunnen ze er ook een opmerking onder zetten.  

• Halfjaarlijkse interviews:  
Om de tevredenheid van ouders te meten delen wij elk half jaar een interview uit met vragen over de 
hierboven beschreven onderwerpen. Op deze manier willen wij meer te weten komen over de 
onderwerpen waar ouders tevreden over zijn of waar verbeterpunten liggen. Wij zullen ouders aan 
de deur stimuleren de vragenlijst in te vullen. Op basis van deze bevindingen kunnen wij ons beleid 
of werkwijze aanpassen, uiteraard in overleg met de ouder.  

• Beleidsvraagstukken per mail:  
Indien wij veranderingen in het beleid willen doorvoeren, sturen wij ouders hier over een mail. We 
vragen dan naar hun mening over de voor te stellen verandering. Aan de deur zullen wij het 
vraagstuk kort benoemen en ouders vragen erop te reageren en hun mening te geven.  
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KLACHTENPROCEDURE ILO  

ILO wil graag opvang van goede kwaliteit bieden. Wij horen het dan ook graag als ouders/verzorgers 
ontevreden zijn. Hiervoor hebben wij een interne klachtenprocedure. Bij klachten kunnen 
ouders/verzorgers het klachtenformulier* ingevuld e-mailen naar info@kinderopvang-ilo.nl. Wij gaan 
ervan uit dat we in een goed gesprek altijd tot een oplossing kunnen komen. Mochten 
ouders/verzorgers niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht via de interne 
klachtenprocedure, dan kunnen ze de vraag of klacht voorleggen aan het 
onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal de klacht met 
informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen. Ook kunnen ze een 
klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. De klacht wordt 
dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en geeft een 
bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger 
beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Wij zijn aangesloten bij;   

Naam:  De Geschillencommissie  
Adres:  Bordewijklaan 46   
Postcode: 2591 XR    
Plaats: Den Haag  
Telefoonnummer:  070-310 53 10  
Website:  www.degeschillencommissie.nl  
 
De klachtenregeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van 
ouders. De klachtenregeling word aan alle ouders meegegeven bij het verstrekken van het contract 
en is altijd terug te vinden op onze website www.kinderopvang-ilo.nl .  

Alle klachten worden opgenomen in het ‘jaarverslag klachten’ met:  

- Een beknopte beschrijving van de klachtenregeling.  
- Informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling.  
- Het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie.  
- De strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen.  
- Het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, 

betreffende ouders of de oudercommissie.  
 

Dit jaarverslag van een kalenderjaar wordt voor 1 juni van het volgende kalenderjaar toegestuurd 
aan de toezichthouder en wordt onder de aandacht gebracht van ouders.  
 

* Het klachtenformulier is te downloaden via www.kinderopvang-ilo.nl 
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BIJLAGE 1A: CONTRACT PEUTEROPVANG ILO  

 
Contracterende partijen: 

 

Organisator 

Naam Kinderopvang ILO | LRK-nummer: 282946147 

Straatnaam + huisnummer Schoolstraat 7 

Postcode + woonplaats 6579 AN 

Telefoonnummer(s) 0652255836 / 0623716993 

 
 

Ouder / verzorger 1 

Naam  

Geboortedatum  

BSN-nummer   

Straatnaam + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer(s)  

E-mail   

 
 

Ouder / verzorger 2 

Naam  

Geboortedatum  

BSN-nummer   

Straatnaam + huisnummer  

Postcode + woonplaats  
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Telefoonnummer(s)  

E-mail   

 
Deze schriftelijke overeenkomst wordt gesloten tussen boven vermelde partijen voor de opvang van 
het hieronder vermelde kind.  
 

 
 
  

Gegevens van het op te vangen kind 

Naam 
 

Geboortedatum 
 

BSN-nummer  
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1. Duur van de schriftelijke overeenkomst:  

 
Het contract gaat in per (datum) ........-.........-........ 
(start altijd op de eerste van de maand) 
 
Het contract eindigt automatisch een dag voor de veertiende verjaardag van het 
betreffende kind. 
 

2. Het opvangplan:  
 

De opvangdagen en -uren worden bij de start van de opvang in een overeenkomst vastgelegd en 
ondertekend. Deze overeenkomst is bindend voor de ouders en Kinderopvang ILO.  
 
Aantal kinderen:  

o 1  
o 2  
o Anders, namelijk; ... 

 
Het kind neemt opvang af op de volgende dagen:  

o Dinsdag 
o Donderdag 

 
 
Tijdens schoolvakanties is er geen peuteropvang. Er is dus peuteropvang voor 40 weken per jaar.  
 

3. Afwijkingen van het opvangplan:  
 

Feestdagen 
Met eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, 
Hemelvaartsdag en eerste en tweede pinksterdag en tijdens de schoolvakanties is de peuteropvang 
gesloten.  
 
Opzegtermijn 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind op de juiste plek zit. U kunt uw overeenkomst dan ook ten alle 
tijden kosteloos opzeggen. Bij tussentijdse opzegging dient u voor het einde van de maand op te 
zeggen en hanteren wij één maand opzegtermijn. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren middels 
het ‘opzegformulier’. Deze kunt u opvragen bij een van onze medewerkers.  
 
Schorsing 
Wanneer ouders de bepalingen van het huishoudelijk regelement niet naleven en geen gevolg geven 
aan mondelinge of schriftelijke verwittigingen van ILO, kan ILO de opvang eenzijdig beëindigen. De 
opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en de ingangsdatum van de 
schorsing. De opzegtermijn bedraagt in dit geval één maand.  
 

A. Ziekte 
ILO is gerechtigd een ziek kind de toegang tot de kinderopvang te weigeren. Zie voor de 
uitgebreide regels het ziektebeleid op onze website. 
 

B. Gedrag 
Ook aanstootgevend gedrag kan een reden zijn voor (tijdelijke) weigering van een kind. Als blijkt 
dat een kind zodanig gedrag vertoont dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of 
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lichamelijke gezondheid van het kind zelf of de andere kinderen, is ILO gerechtigd, na 
voorafgaande mededeling aan de ouder/verzorger, het kind de toegang tot de kinderopvang te 
ontzeggen. 
 

C. Wanbetaling 
Ingeval van wanbetaling (structurele betaling na betalingsdatum of het uitblijven van de betaling 
langer dan twee maanden) zal de toelating van het kind, na voorafgaande mededeling aan de 
ouder/verzorger, worden geweigerd. De ouder/ verzorger wordt hierdoor niet van zijn 
betaalverplichting ontheven. 
 

 
4. Tarief:  

Voor onze peuteropvang hanteren wij een tarief van €8,50 per kind per uur. Dit tarief kan jaarlijks 
gewijzigd worden. U betaalt per dagdeel.  

o Dat betekent voor de peuteropvang van 8:15 uur tot 12:15 uur (4 uur).  
 
Bij de dagprijs zitten kosten voor het drinken, fruit, een tussendoortje en de activiteiten inbegrepen. 
Indien uw kind eigen eten of drinken meeneemt brengen wij dit niet in mindering op de factuur.  
 
De contracthouder betaalt voor de overeengekomen gereserveerde opvangdagen. Het aantal dagen 
in uw contract worden in rekening gebracht ongeacht uw kind wel of niet komt.  
 

5. Facturatie  
- Kosten voor de opvang worden evenredig verspreid over twaalf maanden. U betaalt dus 

maandelijks hetzelfde bedrag, ongeacht vakanties.  
- De contracthouder ontvangt maandelijks (rond de 15e) per e-mail een factuur met 

vermelding van de kosten. 
- De factuur wordt verzonden in de kalendermaand die direct vooraf gaat aan de 

kalendermaand waarover de betaling verschuldigd is. Voorbeeld: rond de 15e in Maart 
krijgt u de factuur betreft de opvangkosten over April.    

- De factuur dient na ontvangst binnen 14 dagen betaald te worden op het op de factuur 
vermelde rekeningnummer.  

- Met betaling van de factuur geven ouders aan akkoord te zijn met de gegevens op de 
factuur.  

- Eventuele vastgestelde fouten in de factuur moeten binnen een maand na de 
factuurdatum worden vermeld, zodat deze kunnen worden aangepast.  

- Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, krijgt u maximaal 
twee betalingsherinneringen. Het niet betalen binnen de gestelde termijnen geeft 
aanleiding tot aanrekenen van intresten, namelijk de wettelijke rente op het 
openstaande bedrag.  

- Het aanrekenen van intresten start nadat de betalingstermijn is vervallen en er twee 
herinneringsbrieven zijn verstuurd. 

- Bij het alsnog uitblijven van betalingen (na aanmaning en sommatie) wordt de vordering 
uit handen gegeven aan een incassobureau. Ook kan de toegang tot de kinderopvang 
worden ontzegd.   
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6. Huishoudelijke reglementen:  
Zie in de bijlage de documenten ‘Huishoudelijk reglement voor ouders’ en ‘Huishoudelijk reglement 
voor kinderen’. Ouders verklaren deze huishoudelijke reglementen te hebben ontvangen en gelezen 
en hiermee akkoord te gaan.  
 

7. Privacy beleid:  
Zie in de bijlage het document ‘privacy beleid’. Ouders verklaren het privacy beleid van ILO te hebben 
ontvangen en gelezen en hiermee akkoord te gaan.  
 

8. Ondertekening:  
Deze overeenkomst wordt door alle partijen gelezen, goedgekeurd en ondertekend.  
 
 

Organisator:              Ouder / verzorger:  

Datum: ........-.........-........  Datum: ........-.........-........ 

Naam:  Naam: 

Handtekening:  
 

 Handtekening:  
 

 



 33 

Bijlage: Huishoudelijk reglement voor ouders 

Brengen en ophalen 
- Kinderen worden tussen 8:15 en 8:30 uur door hun ouders/ verzorgers naar ILO 

gebracht.  
- Indien uw kind door iemand anders moet worden opgehaald melden ouders dit vooraf 

bij een van de medewerkers van ILO. Als wij hier geen bericht van de ouders over hebben 
ontvangen, geven wij het kind niet aan iemand anders mee.  

 
Voeding, verzorging en ziekte 

- Op het gebied van ‘veiligheid en gezondheid’ volgt ILO de (wettelijke) richtlijnen en 
normen, zoals vastgelegd in het Veiligheid- en gezondheidsbeleid en het Ziektebeleid (te 
vinden op onze website). 

- Wij zorgen tijdens de opvang voor fruit, een tussendoortje en drinken. 
- Mocht uw kind afwijkende voeding nodig hebben, laat dit dan tijdig aan ons weten. 
- In het document ‘Aanvullende gegevens en toestemming’ in de bijlage kunt u eventuele 

bijzonderheden doorgeven. Bijvoorbeeld (voedings)allergieën, medische informatie, 
bepaalde familiaire omstandigheden of gedragsaspecten die belangrijk zijn om rekening 
mee te houden.  

- Bij ziekte van uw kind wordt er contact met u opgenomen om te overleggen over de 
situatie van uw kind. Hierbij is de kans aanwezig dat u gevraagd wordt uw kind op te 
komen halen. 

- Geneesmiddelen worden daar waar mogelijk door ouders zelf toegediend. Voor het 
toedienen van medicijnen door een pedagogisch medewerker hanteren wij het ‘Protocol 
medicijngebruik’ (te vinden in ons pedagogisch beleidsplan).     

 
Activiteit  

- Ons uitgangspunt is om met mooi weer buiten te zijn en met slecht weer binnen. 
Veranderende weersomstandigheden zijn hier van invloed op.  

 
 
Klachtenbehandeling 

- ILO wilt graag opvang van goede kwaliteit bieden. Wij horen het dan ook graag als u 
ontevreden bent. Bij voorkeur maakt u een klacht eerst bespreekbaar bij de 
directbetrokkene of een medewerker. Wij gaan ervan uit dat we in een goed gesprek 
altijd tot een oplossing kunnen komen. 

- Niet tevreden met de oplossing? Bekijk voor meer informatie onze klachtenregeling. 
Deze is te vinden op onze website.  
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Overige 
- Geef tussentijdse wijzigingen van uw telefoonnummer of gegevens direct door. 
- Zorg voor een ‘achterwacht’: een contactpersoon waarvan naam en telefoonnummer bij 

ons bekend zijn en die wij kunnen bereiken als wij u niet kunnen bereiken.  
- Gevonden voorwerpen zullen wij twee maanden bewaren.  
- Meld uw kind tijdig af  
- Eigen speelgoed bij voorkeur thuislaten. Meenemen van eigen speelgoed is op eigen 

risico; kwijt is kwijt, stuk is stuk. Medewerkers van ILO zijn hier niet verantwoordelijk 
voor. 
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BIJLAGE 1B: PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Deze gegevens kunt u te allen tijde inzien, aanvullen en wijzigen.  
 
 
Kindgegevens:  
 
Voornaam  

 

Voorletters   

Achternaam   

BSN   

Geboortedatum 
 

Adres 
 

Postcode en plaats 
 

Huisarts   

Tel. Nr. huisarts   

 
 

Allergieën 
 

 

 
 

 

 

 
 

Bijzonderheden 
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Gegevens betalende ouder:  
 

 

Gegevens ouder 2:  
 

 

Andere gegevens:  

 

 
Met het ondertekenen van dit formulier verklaren ouders bovenstaande punten naar waarheid te 
hebben ingevuld en akkoord te gaan met de antwoorden die zij hierboven hebben ingevuld.  
     
Handtekening	medewerker	ILO:	 Handtekening	ouder	/	verzorger:		
	 	

 
 

  

Voornaam  
 

Voorletter(s)   
Achternaam   
Geboortedatum   
BSN   
E-mailadres   

Voornaam  
 

Voorletter(s)   
Achternaam   
Geboortedatum   
BSN   
E-mailadres   

Telefoon 1 
 

Telefoon 2 
 

Telefoonnummer nood  
 

Welke zwemdiploma’s?   
Autozitje nodig? (onder 1,35 m 
verplicht)  

Ja / Nee (Omcirkel juiste antwoord)  
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BIJLAGE 1C: PRIVACYREGLEMENT 

Privacyverklaring:  
 
Graag stellen wij u op de hoogte van ons privacy-beleid. In de onderstaande kolom vindt u 
welke gegeven wij van u bewaren, de reden waarom wij deze gegevens bewaren en met wie 
wij deze gegevens delen.  
 
Overzicht gegevens:  
 
Gegevens:  Gedeeld met:  
Kindgegevens:   

• Voornaam  Inspecteur GGD, ROSA, Medewerker BSO  
• Voorletters  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• Achternaam  Inspecteur GGD, ROSA, Belastingdienst, Medewerker 

BSO  
• Geboortedatum  Inspecteur GGD, ROSA, Belastingdienst, Medewerker 

BSO  
• BSN  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• Adres  Inspecteur GGD, ROSA, Medewerker BSO  
• Postcode + woonplaats  Inspecteur GGD,  ROSA, Medewerker BSO  
• School  Inspecteur GGD, ROSA, Medewerker BSO  
• Huisarts (+ tel. Nr.)  ROSA, Medewerker BSO 
• Lengte  Medewerker BSO 
• Zwemdiploma’s Medewerker BSO 

Betalende ouder:   
• Voornaam  Inspecteur GGD, PayPro, ROSA, Medewerker BSO  
• Voorletters  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• Achternaam  Inspecteur GGD, PayPro, ROSA, Belastingdienst, 

Medewerker BSO 
• Tussenvoegsel ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• Geboortedatum  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• BSN  ROSA, Belastingdienst , Medewerker BSO 
• Adres  Inspecteur GGD, PayPro, ROSA, Medewerker BSO 
• Postcode  Inspecteur GGD, PayPro, ROSA, Medewerker BSO 
• Woonplaats  Inspecteur GGD, PayPro, ROSA, Medewerker BSO  
• Land  PayPro, ROSA, Medewerker BSO 
• Iban-nr. + T.N.V.  Thuisadministraties, PayPro, ROSA, Medewerker BSO  
• E-mailadres  ROSA, Medewerker BSO  
• Telefoonnummer Inspecteur GGD, ROSA, Medewerker BSO  

Partner betalende ouder:   
• Voornaam  ROSA, Medewerker BSO  
• Voorletters  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• Achternaam  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• Tussenvoegsel  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO  
• Geboortedatum  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO 
• BSN  ROSA, Belastingdienst, Medewerker BSO 
• Telefoonnummer Inspecteur GGD, ROSA, Medewerker BSO 

Anders:   
• Noodnummer ROSA, Medewerker BSO 
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• Aantal afgenomen BSO- 
uren  

Belastingdienst, medewerker BSO  

 
Foto’s:  
 
Mijn kind mag zichtbaar op de foto staan:  

o Ja 
o Nee  

 
Foto’s van mijn kind mogen herkenbaar op de facebookpagina, instagrampagina en op de 
website van kinderopvang ILO komen te staan:  

o Ja 
o Nee 

 
Foto’s van mijn kind mogen onherkenbaar (van ver af of met de rug naar de camera toe) op 
de facebookpagina, instagrampagina en op de website van kinderopvang ILO komen te 
staan:  

o Ja 
o Nee 

 
 
Wat doen de organisaties waarmee de gegevens worden gedeeld:  
 

• PayPro = Tussenpersoon voor automatische incasso. Zij ontvangen de gegevens die 
op de factuur staan om de kosten bij de klant te kunnen incasseren.  

• ROSA = administratieprogramma waarin alle gegevens worden bewaard, ruildagen 
kunnen worden aangevraagd en waarmee kan worden gefactureerd.  

• Thuisadministraties = de boekhouder.  
• Belastingdienst = Controleert de afgenomen opvanguren en dient aan de hand 

hiervan de toeslag toe.  
• GGD: Inspecteert eens per jaar om te zien of de opvang gezond en veilig is.  
• Medewerkers BSO: Zij slaan de gegevens op in ROSA om ze (wanneer er naar 

gevraagd word) door te kunnen geven aan de belastingdienst, het automatisch 
incassobureau, de inspecteur van de GGD en/of de boekhouder. Namen en 
geboortedatum gebruiken ze om in noodsituaties te kunnen delen met hulpdiensten. 
Ze maken gebruik van adres en woonplaats bij het thuisbrengen van de kinderen. Ze 
weten welke zwemdiploma’s de kinderen hebben om de juiste veiligheidsmaatregelen 
te kunnen nemen tijdens een zwemactiviteit. De lengte van het kind is belangrijke 
informatie om te kunnen beoordelen hoe kinderen op een veilige manier vervoerd 
kunnen worden in de bus. In noodgevallen gebruiken ze het telefoonnummer voor de 
huisarts om te overleggen over de gezondheid van het kind.  

 
 
 
 
Algemeen:  
 

• Gegevens worden zeven jaar bewaard en vervolgens vernietigd en verwijderd.  
• Dossiers mogen ten alle tijden door ouder of kind worden ingezien en opgevraagd.  
• U heeft het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u ons te allen tijde kunt 

verzoeken om uw door ons bewaarde persoonsgegevens te verwijderen.  
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Hoe worden de gegevens opgeslagen? 
 
Hostnet B.V. Hostnet Cloud wordt gehost in Nederland. Door het gebruik van lokale 
datacenters ben je verzekerd van de beste performance en veiligheid. De website is beveiligd 
met een SSL-certificaat van Lets-encrypt. Dit betekend dat de verbinding met onze site 
versleuteld over het internet verzonden wordt. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan 
het groene slotje in uw browser. 
 
Details van het certificaat: 
 
Algoritme: SHA256 
Bits van sleutels: 128-bit 
Encryptie protocol: Transport Layer Security 1.2 
 
Beheer accounts 
De beheer accounts zijn beveiligd met two-factor authenticatie. 
 
Databases 
Externe toegang voor de database is uitgeschakeld en de database is enkel toegankelijk 
vanaf gespecificeerde locaties en specifieke user accounts.  
 
 
Ondertekenen:  
 
Met het ondertekenen van deze verklaring bevestigen ouders akkoord te gaan met ons 
privacybeleid.  
 
Handtekening organisator:  Handtekening ouder / Verzorger:  
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BIJLAGE 2: DE SOCIALE KAART 

ZORGNETWERK 
 

Als wij ons zorgen maken over de ontwikkeling of de gezondheid van een kind maken wij dit altijd 
bespreekbaar met de ouders. Waar nodig wijzen wij ouders op één van de volgende instanties:  
 

• De huisarts:  
Indien wij ons zorgen maken over eventuele gezondheidsklachten bij het kind maken wij dit 
bespreekbaar met de ouders en verwijzen wij hen door naar de huisarts. Zowel voor lichamelijke als 
psychische klachten. De huisarts verwijst daar waar nodig door naar een specialist. In het kind dossier 
is de huisarts en het telefoonnummer te vinden.  
 

• GGD Gelderland- Zuid  
Millingen heeft een eigen dependance van GGD- Gelderland- Zuid. Bij de GGD kun je terecht met 
vragen over de groei en ontwikkeling van je kind. Zij volgende de groei en ontwikkeling van het kind 
om eventuele problemen met de gezondheid vroegtijdig op te kunnen sporen. Tijdens de 
basisschoolperiode krijgen de kinderen een aantal keer een gezondheidscheck (meten, wegen, 
horen, spraak en zien). Met vragen over al deze onderwerpen kan je als ouder zijnde terecht bij de 
GGD. Maar ook voor vragen over infectieziekten, of vragen over beweging, gezonde voeding, 
vaccinaties en psychische klachten. Bij vragen over deze onderwerpen verwijzen wij ouders door 
naar de GGD.  
Telefoonnummer: 088- 144 7144  
 

• Sociaal team berg en dal:  
Het sociaal team Berg en dal bestaat uit mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties 
samen met de gemeente. Zoals de wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, opbouwwerker 
en Wmo-consulent. Alle medewerkers in een Sociaal Team hebben hun eigen specialiteit. Er is 
daardoor altijd wel iemand die kan helpen. Bij het Sociaal Team kunnen ouders vragen stellen over 
bijvoorbeeld hulp die ze nodig hebben in hun eigen leven of in dat van hun kinderen (zorg 
ondersteuningsvragen). Maar ook met vragen over school, de opvoeding van de kinderen of het 
helpen van andere mensen kunnen ouders bij het sociaal team terecht.   
Wij verwijzen ouders waar nodig door naar het sociaal team.  
Telefoonnummer: 024- 7516520 
 

• Veilig thuis:  
Indien wij redelijkerwijs vermoedens hebben van dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling 
bij een kind werken wij samen met veilig thuis om te kijken welke stappen er ondernomen moeten 
worden. Wij werken dan met onze vaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is 
te vinden op onze website www.kinderopvang-ilo.nl onder het kopje ‘Downloads’.  
Telefoonnummer: 0800 2000  
 

• Vertrouwensinspecteur:  
Ouders kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zij een vermoeden hebben van 
seksueel misbruik, seksuele intimidatie en/of geweld tegen kinderen in het kindcentrum of de 
peuterspeelzaal. De vertrouwensinspecteur zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.  
Telefoonnummer: 0900 111 3 111 
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Indien ouders het op prijs stellen dat wij aanwezig zijn tijdens een gesprek met een andere zorg- of 
hulpverlenende organisatie, omdat bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak voor het kind van belang 
is, zullen wij daar waar mogelijk tijd voor vrij maken.  
Voor een pedagogisch medewerker kan het ook wel eens fijn zijn om meer informatie in te winnen 
als zij zich zorgen maakt over de ontwikkeling of de gezondheid van een kind. Echter neemt zij nooit 
contact op met een instantie over een kind zonder toestemming van de ouder van het betreffende 
kind. Uitzonderingen daarop zijn dat de pedagogisch medewerker wel direct contact opneemt met 
de huisarts bij acute, levensbedreigende situaties voor het kind. Ook bij een redelijk vermoeden van 
huiselijk geweld of kindermishandeling mag de pedagogisch medewerker contact opnemen met 
veilig thuis voor informatie en begeleiding bij de te ondernemen stappen.  
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BIJLAGE 4: BEWIJS GOEDKEURING SPEELTOESTELLEN 
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BIJLAGE 5: OBSERVATIEFORMULIER NULMETING  

 
 

KIJK OP ONTWIKKELING OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*)   1 

Observatieformulier (Kijk op ontwikkeling) 
Voorschoolse voorziening 

Kindgegevens 
Voornaam ...........................................................................  
Achternaam  ........................................................................  
Straat  ..................................................................................  
Woonplaats  ........................................................................  
Telefoon  .............................................................................  
Geslacht  .............................................................................  
Geboortedatum  ..................................................................  
- geboorteplaats  .................................................................  
- geboorteland  ....................................................................  
Nationaliteit  ........................................................................  
Thuistaal  .............................................................................  
Opvoeding tweetalig � ja � nee � n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezinssituatie: 
- woont bij  ...........................................................................  
- broers  ...............................................................................  
- zussen  .............................................................................  

Medische bijzonderheden 
� vaak ziek 
� vaak hangerig/lusteloos/niet fit 
� slechtziend/slechthorend 
� allergieën 

Plaatsingsgegevens 
Datum plaatsing  .................................................................  
Aantal dagdelen per week  .................................................  
VVE: - aantal dagdelen per week  .................................  
 - gevolgd programma  ...........................................  

� medicatie 
� logopedie* 
� fysiotherapie* 
� ziekenhuisopnames* 
� anders*, te weten: 

 .......................................................................................  
  * Hoe vaak en hoe lang heeft deskundige het kind 

meegemaakt? 
  .......................................................................................  
  .......................................................................................  
  .......................................................................................  

Vertrekgegevens 
Datum vertrek  ....................................................................  
reden: � overgang naar de basisschool, 
   naam school 
   .......................................................................  
  � verhuizing 
  � anders, ..........................................................  
VVE: - Hoe lang gevolgd? .................... (jaar/maanden) 
 - toetsscores .........................................................  
   ..............................................................................  

Gesprek met ouders/verzorgers 
Datum gesprek   .................................................................  
Bij gesprek aanwezig   .......................................................  

Eindgesprek 
Datum gesprek   .................................................................  
Bij gesprek aanwezig   .......................................................  

Algemene opmerkingen 
 

 

notatiewijze: z ��� aspect is nog niet in ontwikkeling / nee  

 { ��� aspect begint zich te ontwikkelen / in geringe mate 

 { ��� aspect is nog in ontwikkeling / in redelijke mate 

 { ��� aspect is volledig of bijna volledig ontwikkeld/ in hoge mate 
 NB. Vermeld bij 'Opmerkingen' ook wat bij u goed heeft gewerkt. Dit als tip voor de leerkracht. 
 

 
 
 
 

(ruimte voor foto) 
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2   OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*) KIJK OP ONTWIKKELING 

Observaties: 1e 2e 3e 4e Eind 

Datum van observatie:      

Leeftijd van het kind (in jaren en maanden):      

      

Redzaamheid      

Kan zich zelfstandig aan-/uitkleden (bijv. jas) { ��� { ��� { ��� { ��� ja / nee 

Kan zichzelf redden met eten en drinken { ��� { ��� { ��� { ��� ja / nee 

Kan zelfstandig speelgoed opruimen { ��� { ��� { ��� { ��� ja / nee 

Is (overdag) zindelijk 

Gaat zelfstandig naar de wc 
{ ��� 

{ ��� 

{ ��� 

{ ��� 

{ ��� 

{ ��� 

{ ��� 

{ ��� 

ja / nee 

ja / nee 

Opmerkingen 
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KIJK OP ONTWIKKELING OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*)   3 

Observaties: 1e 2e 3e 4e Eind 

Sociaal-emotioneel      

Sociaal gedrag      

a) omgang met kinderen      

1. Heeft contact met andere kinderen  { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

2. Zoekt uit zichzelf contact { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

3. Wordt door andere kinderen gevraagd om mee 
te spelen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

b) omgang met pedagogisch medewerkers      

4. Zoekt zelf contact met pedagogisch 
medewerker { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

5. Zoekt lichamelijk contact { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

6. Reageert goed op aanwijzingen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

7. Gaat gemakkelijk om met alle pedagogisch 
medewerkers { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Welbevinden      

8. Voelt zich (in de eigen groep) op zijn/haar 
gemak { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

9. Kan goed met eigen emoties omgaan { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Zelfstandigheid      

10. Neemt initiatief om wat te doen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

11. Vertoont zelfstandig gedrag { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Weerbaarheid      

12. Komt voor zichzelf op { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Zelfvertrouwen      

13. Heeft vertrouwen in wat hij/zij zelf kan { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

14. Lost zelf probleemsituaties op { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

15. Vraagt om hulp wanneer dat nodig is { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Opmerkingen 
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4   OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*) KIJK OP ONTWIKKELING 

Observaties: 1e 2e 3e 4e Eind 

Omgaan met veranderingen      

16. Kan gemakkelijk wennen in nieuwe situaties { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

17. Neemt gemakkelijk afscheid van de ouder { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

18. Kan omgaan met veranderingen in het dagritme { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Omgaan met regels      

19. Kent de groepsregels { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

20. Weet zich aan de groepsregels te houden { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Opmerkingen 
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KIJK OP ONTWIKKELING OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*)   5 

Observaties: 1e 2e 3e 4e Eind 

Speel- en werkgedrag      

Nieuwsgierigheid      

21. Is nieuwsgierig naar het onbekende { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

22. Wil van alles ontdekken { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Fantasie en creativiteit      

23. Gebruikt fantasie bij het spel { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

24. Heeft verrassende oplossingen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

25. Toont fantasie en creativiteit bij tekenen of 
bouwen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Concentratie      

26. Kan enige tijd met iets bezig blijven { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

27. Probeert iets helemaal af te maken { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

28. Kan actief naar een verhaaltje of uitleg luisteren { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Samenspel      

29. Kan goed alleen spelen  { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

30. Kan goed samen spelen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

31. Doet actief mee bij groepsactiviteiten { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Speelkwaliteit      

32. Komt makkelijk tot spel { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

33. Speelt afwisselend en veelzijdig { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

34. Laat ontwikkeling in zijn/haar spel zien { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Spel      

Is bezig met:      
35. alsof spel (rollenspel) { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

36. constructiespel { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

37. taal-/denkspel { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

38. zingen/muziek maken { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

39. knutselen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

40. Het favoriete speelgoed is: _______ _______ _______ _______ _______ 

Opmerkingen 
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6   OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*) KIJK OP ONTWIKKELING 

Observaties: 1e 2e 3e 4e Eind 

Taalontwikkeling      

Taalbegrip      

41. Begrijpt wat er gezegd wordt { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

a. Begrijpt enkele dagelijks gebruikte woorden 
en zinnen { ��� { ���    

b. Begrijpt kleine spelopdrachten { ��� { ���    

c. Begrijpt enkelvoudige opdrachten 
('Ga zitten')  { ��� { ���   

d. Begrijpt meervoudige opdrachten 
('Doe je jas uit en ga zitten')   { ��� { ���  

e. Begrijpt complexere zinnen en zaken buiten 
het hier-en-nu   { ��� { ���  

Taalgebruik      

42. Kan iets duidelijk verwoorden { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

a. Zegt enkele geluidswoordjes met begrip 
(toetoe voor auto) { ��� { ���    

b. Zegt drie woorden { ��� { ���    

c. Zingt delen van bekende liedjes mee  { ��� { ���   

d. Zegt zinnen van twee woorden  { ��� { ���   

e. Gebruikt hele werkwoorden   { ��� { ���   

f. Praat ook over zaken buiten het hier-en-nu   { ��� { ���  

g. Zegt zinnen van drie of meer woorden   { ��� { ���  

h. Gebruikt werkwoordvervoegingen 
(verleden tijd, voltooid deelwoord)   { ��� { ���  

i. Noemt zichzelf 'ik' of 'mij'   { ��� { ���  

j. Gebruikt functiewoorden 
(en, als..)   { ��� { ���  

43. Is goed te verstaan { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

a. Zegt enkele verstaanbare woorden { ��� { ���    

b. Is verstaanbaar voor vaste medewerkers 
(laat nog regelmatig medeklinkers weg: 
zegt bijvoorbeeld 'tefoon' i.p.v. telefoon of 
'tein' i.p.v. trein) 

 { ��� { ���   

c. Is meer dan de helft van de tijd goed 
verstaanbaar   { ��� { ���  
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KIJK OP ONTWIKKELING OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*)   7 

Observaties: 1e 2e 3e 4e Eind 

Durven spreken      

44. Praat vrijuit { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

a. Geeft antwoord op vragen  { ��� { ��� { ���  

b. Vertelt spontaan iets over gebeurtenissen 
thuis/speelzaal   { ��� { ���  

c. Stelt vragen (naar wat, wie, waar en hoe) 
(bijvoorbeeld 'wat is dat?')   { ��� { ���  

45. Durft tegen anderen te spreken { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

46. Heeft interesse in (voor)leesactiviteiten { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

a. Reageert spontaan op (voorgelezen) 
verhaal { ��� { ��� { ��� { ���  

b. Wil opnieuw voorgelezen worden { ��� { ��� { ��� { ���  

c. Kan voorwerpen/figuren in een boek 
aanwijzen  { ��� { ���   

d. Luistert aandachtig naar het verhaal  { ��� { ��� { ���  

e. Pakt zelf boekjes  { ��� { ��� { ���  

Opmerkingen 
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8   OBSERVATIEFORMULIER (10/2010*) KIJK OP ONTWIKKELING 

Observaties: 1e 2e 3e 4e Eind 

Motoriek      

Plezier in bewegen      

47. Heeft plezier in bewegen { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

48. Doet mee in bewegingen en muziek { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Grove motoriek      

49. Beweegt behendig, soepel en gecoördineerd 
(bij rennen, springen en klauteren) { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Fijne motoriek      

50. Beweegt soepel en gecoördineerd 
(bij tekenen, kleuren, knippen en plakken) { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

51. Kan met klein materiaal omgaan 
(zoals kralen, mozaïek, constructiemateriaal) { ��� { ��� { ��� { ��� { ��� 

Opmerkingen 
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BIJLAGE 6: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE  

Reglement oudercommissie Kinderopvang ILO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inleiding:  
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht1 op ieder kindercentrum2 , peuterspeelzaal 
en gastouderbureau en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De Wet 
kinderopvang stelt o.a. eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van 
de oudercommissie. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de directie 
van ILO over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft 
informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van ILO zoals op de 
uitvoering van artikel 1.50/1.56 (het bieden van verantwoorde kinderopvang; het pedagogisch beleid 
en de praktijk, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; klachten en 
klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang). De oudercommissie is bevoegd ILO ook 
ongevraagd te adviseren over de onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om een 
                                                             
1 De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet indien de houder zich aantoonbaar voldoende heeft 
ingespannen om een oudercommissie in te stellen en dit een kindercentrum of gastouderbureau betreft met maximaal 50 
kinderen dan wel maximaal 50 gastouders. 

2 Een kindercentrum kan zowel dagopvang , peuterspeelzaal als buitenschoolse opvang aanbieden. Indien op één adres 
meerdere vormen van kinderopvang worden aangeboden, dan is het mogelijk één oudercommissie in te stellen. 

K I N D E R O P V A N G
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voor alle partijen – aanbieder en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de 
belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede 
bedrijfsvoering. 
 

2. Begripsomschrijving:  
Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kindercentra en 
gastouderbureaus onder vallen; 

Houder: degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert; 

Kindercentrum: een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang of 
peuterspeelzaalwerk plaatsvindt; 

Vestigingsmanager: de medewerker die belast is met de leiding van het kindercentrum; 

Beroepskracht: degene die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met de verzorging,  
opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 

Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de 
kinderopvang betrekking heeft; 
 
Oudercommissie: de commissie, bedoeld als in artikel 1.58 van de Wet Kinderopvang, functionerend 
in het verband van een kindercentrum van de kinderopvangorganisatie, op een wijze zoals in dit 
reglement is beschreven; 
 
Klachtloket Kinderopvang: Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en klachtenafhandeling 
door de geschillencommissie; 
 
Schriftelijk Onder schriftelijk wordt tevens elektronisch (waaronder per e-mail) bedoeld, tenzij de 
wet zich daartegen verzet; 
 
Leden: Leden van de oudercommissie. Adviescomité: Een comité dat als adviesorgaan van de 
oudercommissie fungeert; 

Centrale oudercommissie: de commissie, functionerend in het verband van de 
kinderopvangorganisatie, zoals beschreven in het reglement van de centrale oudercommissie; slechts 
in functie indien meerdere kindercentra naast elkaar bestaan (meerdere locaties); 
 
Leden: leden van de oudercommissie; 
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3. Doelstelling en werkwijze 
De oudercommissie stelt zich ten doel: 

• De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie 
aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen; 

• Te adviseren ten aanzien van kwaliteit; 
• Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de leiding en bij de 

directie van Kinderopvang ILO middels de centrale oudercommissie.  
In het geval er gebruik wordt gemaakt van één locatie vervalt de centrale oudercommissie. 

 
De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het 
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen 
de Wet kinderopvang bepaalt. 
 
4. Samenstelling 
1. Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement, kunnen lid zijn van de 
oudercommissie (Wk art 58 lid 2); 
2. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; 
3. Personeelsleden, leden van het bestuur en leden van de directie van de kinderopvangorganisatie 
kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het 
kindercentrum bezoekt (Wk art 58 lid 3). 
4. De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden; 
5. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle 
stamgroepen.  
 
5. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap 
1. Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich 
kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden; 
2. Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten 
op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd; 
3. Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de 
oudercommissie een verkiezing3; 
4. Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar. 
5. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag 
door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik 
maakt van kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk op het kindercentrum; 
6. Wanneer een kwart van de ouders aangeeft het vertrouwen in (een of meerdere 
leden van) de oudercommissie te zijn verloren, kunnen zij het aftreden van de 
oudercommissie verzoeken4 

                                                             
3 Een verkiezing zou bijvoorbeeld op deze manieren kunnen plaatsvinden: tijdens een ouderavond waarbij alle ouders zijn 
uitgenodigd, worden de leden van de oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Ouders worden vooraf 
geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan tevens schriftelijk via een stembus, waarbij aan 
alle ouders een stembiljet is uitgereikt. 

4 Bijvoorbeeld door middel van een ouderavond te beleggen. Ouders kunnen de oudercommissie verzoeken om een 
ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een 
dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders aanwezig is en de 
meerderheid van aanwezige ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen 
genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda. 
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7. Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de verkiezing van 
een nieuwe oudercommissie. 
6. Adviesrecht oudercommissie 
De directie van ILO stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen 
over elk voorgenomen besluit dat de organisatie treft zoals beschreven in artikel 1.60 van de Wet 
kinderopvang, waaronder: 
a) De uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot: 
- aantal kinderen per medewerker/gastouder 
- groepsgrootte 
- opleidingseisen beroepskrachten 
- inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding 
b) Het pedagogisch beleidsplan. De houder voert ten minste één keer per 12 maanden overleg met 
de oudercommissie over het gevoerde en nog te voeren beleid; 
c) voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van 
opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
d) De openingstijden van de locatie; 
e) de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten als bedoeld in 
artikel 1.57b, eerste lid; 
f) Wijziging van de prijs. 
g) De uitkomsten van het inspectierapport.  
 
7. Ongevraagd advies 
De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen 
waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (Wk art 60 lid 3).  
 
8. Adviestraject 
1. De adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt vier weken (tijdens de zomervakantie 6 
weken). 
2. In overeenstemming tussen de houder en minimaal twee leden van de oudercommissie, 
waaronder de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen een kortere maximale 
adviestermijn van drie weken worden afgesproken; 
3. Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de houder wordt gegeven, wordt de 
oudercommissie verondersteld positief te adviseren; 
4. De houder geeft de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de 
oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft (Wk art 60 lid 5). 
5. Pas vanaf het moment dat de oudercommissie over de gevraagde informatie beschikt, gaat de 
termijn genoemd in 9.1 en 9.2 in. 
7. Tenminste één maal per jaar krijgt de oudercommissie schriftelijk de algemene gegevens over het 
beleid dat op het kindercentrum het afgelopen jaar gevoerd is en in het komende jaar gevoerd zal 
worden, inzake de in art 6 a t/m g genoemde onderwerpen, met uitzondering van de onderwerpen 
waarvan het adviesrecht is gemandateerd aan de centrale oudercommissie; 
8. De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (Wk art 
60 lid 2); 
9. De houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de oudercommissie 
schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt. 
 
9. Machtiging centrale oudercommissie 
a) Een eventuele machtiging van de centrale oudercommissie door de oudercommissie wordt door 
de oudercommissie beschreven in het ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’; 
b) In het ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’ is vastgelegd wanneer de oudercommissie de 
machtiging van de centrale oudercommissie kan intrekken. 
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10. Informeren oudercommissie 
a) Na vaststelling door de toezichthouder van het inspectierapport, bedoeld in artikel 1.63, eerste lid, 
bespreekt de houder dit rapport met de oudercommissie. 
b) De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de oudercommissie. (Wk art. 1.57.c) 
 
11. Facilitering oudercommissie 
De houder faciliteert de oudercommissie via: 
a. het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee 
b. het beschikbaar stellen van kantoorartikelen.  
Op verzoek van de oudercommissie kan de houder (financiële) middelen beschikbaar stellen voor: 
a. het (mede) organiseren van één ouderavond per jaar 
b. het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de oudercommissie 
 
12. Geheimhouding 
1. Op de leden van de oudercommissie rust, inzake van hetgeen hen uit hoofde van hun 
lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht. 
2. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties: 
a. Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens 
van privépersonen betreft of wanneer het gegevens betreft die het economisch belang van de 
kinderopvangorganisatie kunnen schaden (Wet bescherming persoonsgegevens). 
b. Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die 
schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden gebracht. 
3. Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd. 
4. Waar mogelijk geeft de houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding 
verbonden is. 
 
13. Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen 
Elke organisatie voor Kinderopvang is vanaf januari 2016 verplicht zich aan te sluiten bij de 
Geschillencommissie. Er is geen onderscheid meer tussen de klachtenprocedure voor ouders en de 
procedure voor oudercommissies. Oudercommissies kunnen wel een geschil over de toepassing van 
het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De 
Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid 
heeft gehandeld. Oudercommissies worden voor de procedure bij klachten verwezen naar de 
klachtenregeling. Deze is o.a. te vinden op de website van Kinderopvang Ilo. 
 
14. Wijziging van reglement 
Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 
lid 5). 
 
 


