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OP EEN MOOIE TIJD!

Het pedagogische beleidsplan van het Waldorfhaus bestaat uit een smeltkroes van door uit
de wet kinderopvang aangedragen componenten, moederschap, werkervaring en een mooie
filosofie (antroposofie) toegespitst op het jonge kind.

Twintig jaar geleden stond ik aan de wieg van mijn eerste kinderdagverblijf, met dezelfde passie, 
zorg en liefde voor het jonge kind open ik vandaag het Waldorfhaus.

Als verbinder en ecologisch pedagoog heb ik door de jaren heen gevoeld en ervaren dat zorg 
voor het jonge kind draait om compassie. Als moeder van vijf kinderen tussen de 0-13 jaar heb ik 
ervaren hoe dicht kinderen door liefde en oergevoelens ouders brengen bij hun eigen natuur. 

Met wet en regelgeving als leidraad organiseren wij het Waldorfhaus. 
Met respect en met de antroposofie als grondslag zorgen wij voor het jonge kind!

Maar bovenal met echtheid, openheid en warmte voor alles om mij heen zal ik jullie samen met 
het team verwelkomen in het Waldorfhaus. Waar wij samen streven naar een mooie tijd!

Abichail Baumgart
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1 HOE HET WALDORFHAUS TOT STAND IS GEKOMEN
Een kind is veel meer dan een aanstaande dame of een aanstaande heer, wie in het kind het 
wonder niet ziet, begrijpt het hele versje niet (Toon Hermans). Deze tekst bewoog mij vanaf mijn 
achtste levensjaar. Bij oma aan de muur hing deze tekst op een tegeltje. Mijn oma! Moeder van 
vijftien kinderen. Daar begon mijn voorliefde voor het jonge kind. Van het spelen met kinderen in 
de buurt, groeide ik op tot een jonge vrouw, die bij iedereen als oppas werd aangesteld. Op mijn 
achttiende opende ik mijn eerste kinderdagverblijf: het Zonnekind. Met mijn tutoren in de vorm 
van Vrije School moeders, groeide mijn liefde voor het kind eigen wereld en ben ik mij gaan verdie-
pen in de antroposofie. Ik kreeg eerbied en verwondering voor de warme eerlijke werkwijze waarin 
het jonge kind letterlijk werd geborgen. In de afgelopen twintig jaar ben ik gaan studeren en volg 
ik de wijze waarop de kinderopvang in Nederland komt tot haar volwassenheid. Nu vanuit mijn 
perspectief als ecologisch pedagoog, participerend in diverse samenwerkingsverbanden en de 
armoedecirkel in de gemeente Capelle aan den IJssel. Jaren aan het hoofd staande van kinderop-
vangorganisaties en moeder van vijf kinderen, maar bovenal een maatschappelijk bewogen vrouw 
met een heldere visie en missie over het ontwikkelen van rijke kinderopvang waarbinnen men tege-
moet treedt aan de wensen van het jonge kind, hand in hand met de wetten en regels die worden 
gesteld vanuit de overheid. Innoveren, participeren en investeren zijn belangrijke thema’s binnen 
het realiseren van eerlijke kinderopvang. Het Waldorfhaus is tot stand gekomen vanuit mijn visie op 
kinderopvang, zorgen vanuit het hart binnen de kaders van wet en regelgeving. Mijn missie met het 
Waldorfhaus: Ieder kind heeft recht op kwalitatief hoogwaardige zorg met gebruik van duurzame 
middelen. Pedagogisch medewerkers dienen gezien te worden. Er dienen uitermate goede voor-
waarden geschept te worden aan hoe kinderopvang intern en extern wordt georganiseerd. Met de 
antroposofie als grondslag staat er een duidelijke pedagogische benadering die vanuit de kern van 
het Waldorfhaus kan worden nageleefd maar ook voldoende terrein kent ver daarbuiten.

2 PEDAGOGIEK MET ALS UITGANGSPUNT ANTROPOSOFIE 
Waldorfhaus biedt kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar met de antroposofie als grondslag. 
De antroposofie is ontwikkeld door de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862-1925). Binnen 
de antroposofie gaat men ervan uit dat: de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Deze ontwik-
kelen zich blijvend in fases. Naast de aardse wereld gaat men binnen de antroposofie uit van de 
geestenwereld waarnaar men uiteindelijk naar terug zal keren. De individuele mens hangt samen 
met de gehele mensheid en de aarde. Binnen de antroposofie wordt een kind niet gezien als een 
ongekleurde verschijning. Het kind komt ergens vandaan met het doel ook weer ergens heen te 
gaan. Het kind is hier niet toevallig.
Wat een kind de wereld te bieden heeft of nog moet leren, is in aanleg al aanwezig. De heden-
daagse pedagogiek heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt, ook zo de antroposofie. De antropo-
sofie gaat uit van steeds zeven levensjaren. Het zevende, het veertiende en het eenentwintigste 
levensjaar zijn als ware het einde of juist het begin van een levensfase. Daarin ontwikkelt een mens 
steeds specifieke vaardigheden op: lichamelijk, en geestelijk gebied. In de eerste zeven jaren van 
het leven van het jonge kind wordt de basis voor het volwassen leven gelegd. 

2.1 PEDAGOGISCH HANDELEN VANUIT DE ANTROPOSOFIE
Dingen met aandacht doen, is een voorname werkwijze binnen het Waldorfhaus. Vanuit rust, krijgt 
het jonge individuele kind de ruimte om te komen tot de ontwikkeling die op dat moment leeft. 
De nadruk ligt op de wijze waarop het kind vanuit veiligheid zich hiertoe mag bewegen. De pe-
dagogisch medewerker heeft hierbij een rol waaraan kinderen een voorbeeld kunnen nemen. Een 
geduldige en aandachtsvolle houding van de pedagogisch medewerker, zullen o.a. meewerken. 
Om te komen tot het uitdragen van activiteiten, kunnen de pedagogisch medewerkers onder-
steund worden door externe vakkrachten. Zij kunnen met name participeren bij het voorbereiden 
en invullen van jaarfeesten. Bijvoorbeeld het samen rapen van appels in een boomgaard, het 
wassen en schillen van de appels en het maken van appelmoes. 
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2.2 PEDAGOGISCH MEDEWERKERS MAKEN DE KINDEROPVANG
De wijze waarop de zorg voor het jonge kind wordt gerealiseerd, is afhankelijk van de pedago-
gisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers van het Waldorfhaus zijn gekwalificeerd (minimaal 
SPW3 diploma) en zijn in het bezit van een VOG. Pedagogisch medewerkers van het Waldorfhaus 
volgen trainingen waarbinnen de antroposofie centraal staat. Pedagogisch medewerkers bij het 
Waldorfhaus leveren niet alleen hoogwaardige antroposofische kinderopvang maar vormen ook 
een kenniscentrum. Binnen het kenniscentrum staat het levend leren centraal. Samenwerkings-
partners (bijvoorbeeld: scholen) kunnen advies inwinnen bij de onderwijsdeskundigen en ortho-
pedagogen aangesloten bij het Waldorfhaus. Pedagogisch medewerkers genieten naast het werk 
binnen Waldorfhaus een voortdurende opleiding, om deze reden zijn hun werkzaamheden on-
derverdeeld in leren en werken. Binnen het Waldorfhaus is de voertaal Nederlands en bieden wij 
geen meertalige kinderopvang. Indien nodig maken pedagogisch medewerkers gebruik van extra 
scholing inzake de Nederlandse taal in woord en geschrift. Pedagogisch medewerkers binnen het 
Waldorfhaus worden bij hun werkzaamheden ondersteund door
groepshulpen (vrijwilligers) bij hun dagelijkse taken. Deze taken zijn gericht op de verzorgende en 
huishoudelijke taken (bereiden maaltijden, verzorgen van groepsruimtes, deelnemen aan activitei-
ten) de groepshulpen beschikken over een VOG en zijn op de hoogte van de werkwijze en be-
leidsplan binnen het Waldorfhaus.

Op dit moment zijn er geen stagiaires aanwezig op het Waldorfhaus. Mocht het Waldorfhaus dit 
in de toekomst gaan doen, dan moeten zij in het bezit zijn van een VOG en zullen zij begeleid en 
ondersteund worden door een gediplomeerde beroepskracht. Beschrijving van taken zal concreet 
beschreven worden in een procedure voor begeleiding van stagiaires.

2.3 GROEPSOPBOUW
Binnen het kinderdagverblijf van het Waldorfhaus werken wij met twee stamgroepen (een vaste 
groep kinderen) van maximaal 16 kinderen. Het gaat om verticale groepen waar kinderen worden 
opgevangen tussen 0-4 jaar. Tijdens de ochtenden organiseren wij in de stamgroep voor kinderen 
tussen de 2-4 jaar ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit zijn ontwikkelingsgerichte activiteiten 
gebaseerd op de vier competenties.
Hierbij kun je denken aan activiteiten als buiten spelen, vrij spel, zingen, tuinieren, bakken/koken. 
Gedurende de dag worden er in de speelstraat verschillende activiteiten aangeboden (de activi-
teiten aangeboden in de speelstraat zijn voor o.a. kinderen tussen de 0-4 jaar). Zoals bijvoorbeeld 
creatieve activiteiten aan de werktafel, spelen met rijdend materiaal, het bouwen met groot of 
klein constructiemateriaal, werken aan de jaarfeesten, spelen met de zijden doeken. Voor kinderen 
tussen de 0-2 jaar zijn er zachte materialen, zoals balletjes en zandzakjes. Vanuit een veilige plek 
kunnen de kleinste kinderen zich op de grond vrij bewegen. Het aanbod in de speelstraat zal, om-
dat alle groepen hiervan gebruik mogen maken een wisselend aanbod van spelmateriaal kennen. 
Op deze wijze bieden wij binnen het Waldorfhaus alle kinderen in alle leeftijdsgroepen voldoende 
uitdaging tot spel.

Kinderdagverblijf het Waldorfhaus heeft twee verticale groepen: Zonnezee en Wolkewit. Hier wor-
den kinderen van 0-4 jaar opgevangen. Dagelijks wordt er een peuteractiviteit aangeboden: “De 
peuterklas” kinderen tussen de twee en vier jaar uit de groepen Wolkewit en Zonnezee kunnen 
hier aan deelnemen. De peuterklas richt zich o.a. 
Taalontwikkeling; gericht op woordenschat, verhalen vertellen, tafelspelletjes, zingen, rijmen, 
spreuken, 
Sociale aspecten; met betrekking tot leeftijdsgenoten, bijv. op je beurt leren wachten, rekening 
houden met elkaar, samen eten, wachten op elkaar, 
Vieren van de jaarfeesten; dat ze bewust worden van hun leefomgeving, en de natuur.  Pedago-
gisch medewerkers organiseren deze activiteit. De activiteiten zijn toegespitst op de belevingswe-
reld van de peuter en sluiten aan op het primair onderwijs. 
Eerbied en verwondering; leren respect hebben voor zichzelf en voor de omgeving, 
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Deze activiteiten worden vormgegeven tijdens peuter activiteiten in de kring, aan tafel en tijdens 
vrij spel.

Aan de hand van de wet kinderopvang werken wij met het volgende schema:
1. Een pedagogisch medewerker per vier kinderen in de leeftijd tot een jaar
2. Een pedagogisch medewerker per vijf kinderen in de leeftijd van een tot twee jaar
3. Een pedagogisch medewerker per zes kinderen in de leeftijd twee tot drie jaar
4. Een pedagogisch medewerker per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar

Bij het indelen van de stamgroep wordt gekeken naar het aantal kinderen hun leeftijd en het aan-
tal pedagogisch medewerkers dat aanwezig dient te zijn. U kunt de website van 1ratio.nl bezoe-
ken en kan men de rekentool bekijken. Binnen het Waldorfhaus is er ruimte voor pedagogisch me-
dewerkers in opleiding. Mochten er in de toekomst stagiaires bij het Waldorfhaus komen, zullen 
deze pedagogisch medewerkers in opleiding onder supervisie van een pedagogisch medewerker 
(stagebegeleider) meewerken maar dragen absoluut geen verantwoordelijkheid voor de groep of 
de kinderen. De pedagogisch medewerkers in opleiding genieten een opleiding bij een erkende 
onderwijsinstelling en beschikken over een VOG. Pedagogisch medewerkers in opleiding die niet 
beschikken over een erkend diploma zijn ten alle tijden boventallig. Dit houd in dat zij niet worden 
meegeteld aangaande de leidster-kindratio. Binnen het Waldorfhaus vormt kennis van de antropo-
sofische werkwijze een van de voorwaarden.

2.3.1 SAMENVOEGEN GROEPEN
Afhankelijk van het kindaantal kunnen de kinderen uit de groepen Wolkenwit en Zonnezee worden 
samengevoegd. Het samenvoegen kan plaatsvinden in de ochtend, in de middag of eind van de dag. 

2.4 VOOR KINDEREN DIE STARTEN
Voor kinderen starten op de groep, is er binnen het Waldorfhaus ruimte voor het kind en de ou-
ders/verzorgers om te wennen aan de nieuwe situatie. In overleg met de pedagogisch medewer-
kers wordt er bekeken hoe en op welke wijze het kind langzaam zijn intrede zal maken binnen de 
groep. Wat de beste manier is om te wennen, is zeer afhankelijk van het kind en de ouder. Uiter-
aard hebben wij heldere kaders over het opbouwen van het wenproces binnen het Waldorfhaus. 
Eerst samen met de ouder, dan een uur alleen en zo langzaam opbouwen en iedere keer wat 
langer. Tijdens het intake gesprek overleggen wij
ten alle tijden met de ouders/verzorgers over hun idee aangaande de opbouw.
 
2.5 ANTROPOSOFISCHE KERNWAARDEN
Algemeen bekende zintuigen zijn: de tastzin, gezichtszin, gehoor, reuk en smaakzin.
Binnen de antroposofie onderscheidt men in totaal twaalf zintuigen.
- Vier zijn er gericht op de waardering van het eigen lichaam
  (de tastzin, beweegzin, levenszin, evenwichtszin).
- Met vier nemen wij onze omgeving waar 
  (reuk, smaak, kleurzin, tempratuurzin).
- Vier zijn er gericht op het waarnemen van het geestelijke 
  (toonzin, taalzin, de gedachten of betekeniszin en ik-zin).
In de eerste zeven levensjaren staat de fysieke ontwikkeling centraal. Om die reden richten wij ons 
op het lichaam gebonden zintuigen. dat zijn de zintuigen die wij in deze fase kunnen opvoeden. 
Overigens is de ontwikkeling van de andere zintuigen hiermee verbonden. Zintuigen ontwikkelen 
zich gezond wanneer zij voldoende worden aangesproken. Het jonge kind is een en al zintuig. Het 
kan indrukken nog niet naar waarden schatten, en niet waardevol negeren. Jonge kinderen nemen 
alles gretig in zich op. Indrukken uit de levende wereld kan een kind als wezenlijk herkennen en 
zijn bruikbare bouwstenen voor het lichaam.
Alle niet levende indrukken worden beperkt om een evenwichtige groei te voorkomen. Vanuit ge-
dachten filteren wij de niet wenselijke indrukken en bieden zoveel mogelijk passende bouwstenen. 
Inrichting van de ruimte en het aanbieden van natuurlijk speelmateriaal spelen hierbij een rol.
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2.6 RUST, RITME, REINHEID
Het Waldorfhaus wordt aangemerkt als een kind centrum in rust ritme en reinheid. Rust, ritme en 
reinheid wordt direct toegepast in het uitvoeren van de zorg en werkzaamheden. Bij het werk bin-
nen het Waldorfhaus is dit het uitgangspunt, daar waar men actief bezig is met het jonge kind. Wij 
bieden rust door de wijze waarop wij de dag indelen en de kinderen hun bezigheden aanbieden 
(hutten bouwen, kunstzinnige vorming en buiten spelen). Dit alles gebeurt in een vast ritme. De 
gebruiksruimtes en de inrichting hiervan zijn op een zodanige manier verzorgd en ingericht zodat 
wij hiermee de reinheid van de ruimtes en het bereiden van voedsel borgen.

2.7 DAGRITME
Alle dagen kennen hetzelfde ritme. Vaste slaap- en eetmomenten met daarbij behorende liedjes 
en spreuken bepalen het ritme van de dag. Er is een dagindeling waarin omschreven staat welke 
activiteit op welk moment wordt ondernomen. De jongste kinderen houden vast aan hun eigen 
ritme en slaaptijden. Binnen het Waldorfhaus hebben de kinderen de beschikking over hun eigen 
bedje met slaapzak en dekentje. De pedagogisch medewerkers bewegen met hun ritme mee.

Breng- en haaltijden zijn van 0.700 tot 09.00 en van 17.00 tot 19.00 uur. Afwijkende tijden kunnen 
in overleg met de betreffende pedagogisch medewerker van de groep worden afgesproken.

Om een beeld te schetsen van hoe de dag verloopt op het Waldorfhaus hieronder een dagindeling:

07:00 Inloop eerste kinderen
07:30 Voeding/ontbijttafel
07:45 Vrij spel
08:30/08:45 Dagopening (lied, verhaal)
09:00 Vertelhuis (de kring)
09:15 Vrij spel (brood kneden)/aandacht jaarfeest, seizoen
10:00 Fruit schillen en eten
10:30 Buitenspel
11:30 Broodjes eten
12:10 Opruimen
12:30 Afsluiten in de kring
12:30/12:45 Kinderen rusten/kinderen naar huis
14:30 Aan tafel wafeltje eten
15:00 Vrij spel/buitenspel
16:30 Opruimen
17:00 Aan tafel eten
17:30 Sluiten dag/lezen, spel
19.00 Sluit

Voor de oudere kinderen zijn er mogelijkheden tot deelname aan activiteiten indien gewenst. Het 
ritme van het individuele kind wordt zoveel mogelijk gerespecteerd binnen de groep.

2.8 JAARRITME/OVERIGE FEESTEN
a. Seizoenen en jaarfeesten bepalen het jaarritme. Buitenspel staat centraal. Op deze wijze erva-
ren de kinderen alle seizoenen en de daarbij behorende weersomstandigheden. De jaarfeesten 
kennen ook hun seizoen, liedjes en gebruiken. De feesten worden samen met de ouders/verzor-
gers gevierd (voorafgaand is er een ouderavond met informatie over het te vieren feest). Het jaar-
verloop geeft kinderen vertrouwen en oriëntatie in de tijd. In alle groepen staat een seizoenstafel. 
Hiermee is er aandacht voor de jaarfeesten en wat de natuur op dat moment te bieden heeft:
6 januari   Driekoningen
2 februari   Maria Lichtmis
21 maart   Lente
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April    Palmpasen, Pasen
Mei    Pinksteren, Hemelvaart
24 juni    Sint Jansfeest
29 september   Michaelsfeest
11 november   Sint Maarten
November   Advent
December   Sint Nicolaas/Kerstviering

b. Verjaardagen en overige feesten: Voor een kind is jarig zijn heel bijzonder. Binnen het Waldorf-
haus wordt er op feestelijke wijze aandacht besteed aan dit gegeven. Kinderen mogen trakteren. 
Traktaties zij welkom, echter hechten wij binnen het Waldorfhaus waarde aan gezonde traktaties. 
Voor inspiratie kunt u te allen tijde de pedagogisch medewerkers om suggesties vragen.

2.9 VRIJ SPEL
Vrij spel draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De maatschappij waar onze kinderen 
zich in begeven, biedt steeds minder ruimte voor de kindeigen wereld. Deze uitspraak is geba-
seerd op de wijze waarop kinderen steeds jonger worden blootgesteld aan allerlei wereldse zaken 
en cognitief worden aangesproken. Vrij spel staat binnen het Waldorfhaus voor: ongedwongen 
bezig zijn met eerlijke materialen. Pedagogisch medewerkers volgen de kinderen vanuit rust en 
bieden ze tijdens deze spelmomenten de ruimte om zich vanuit hun eigen fantasie en beleving tot 
spel te komen. Spelen is voor kinderen leren en in hun eigen ritme, bewust worden van de wereld 
om hen heen. Voorbeeld: kinderen sjouwen de blokken van de ene naar de andere kant van de 
groepsruimte. Ze spelen dat ze verhuizen.

2.10 WORDEN WIE JE BENT
In de eerste zeven levensjaren staat het kind open voor de wereld. Kinderen zijn gevoelig voor de 
innerlijke houding van de volwassenen om hen heen. Het nabootsen is actief opnieuw scheppen. 
Handelingen met aandacht uitvoeren, maakt dat kinderen vanuit interesse willen meehelpen. Pe-
dagogisch medewerkers van het Waldorfhaus moeten bij wijze van spreken van nature een rustige 
houding en expressie hebben. Hoe te handelen bewegen en spreken op de groep in de interactie 
met kinderen wordt binnen het Waldorfhaus als training aangeboden.

2.11 ZINGEN
Op de melodie van een liedje kan een kind makkelijk meekomen. Met versjes of rijmpjes bereik 
je kinderen beter. Door het zingen van een liedje kondig je makkelijk een overgangsmoment aan 
en weten kinderen wat er gaat gebeuren of wat er van hen wordt verwacht. Daarbij is zingen goed 
voor lichaam en geest, een waar middel om tot expressie te komen.

2.12 DE NATUUR
Binnen de antroposofie speelt de natuur een belangrijke rol. We volgen de seizoenen door mid-
del van jaarfeesten (2.8). De seizoenstafel op de groepen weerspiegelt de jaargetijde waar wij in 
leven. Herkomst en oorsprong worden door de wijze waarop wij omgaan met voeding in verband 
gelegd met de natuur. 
Voorbeeld: Het oogsten uit onze moestuin, het dagelijkse buitenspel.

2.13 EERBIED EN VERWONDERING
Eerbied en verwondering geven de mogelijkheid om je een deel van een groter geheel te voelen. 
Hetgeen jou omringt met respect te behandelen. Dit gaat als bijna vanzelf met het goede voor-
beeld. Als een kind geborgenheid mag ervaren gaat het overdragen van normen en waarden als 
vanzelf. Regels worden door de pedagogisch medewerkers voorgeleefd en via nabootsing eigen 
gemaakt. Pedagogisch medewerkers nemen de kinderen als ware mee in de stroom van alle dag. 
De kinderen leren spelend wat wenselijk en niet wenselijk is. Het spreken en handelen van de pe-
dagogisch medewerker zijn een voorbeeld voor zijn/haar directe omgeving. Voorbeeld: De pop-
pen liggen altijd verzorgd en aangekleed in de wiegjes of poppenwagen.
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2.14 INRICHTING VAN DE BUITENRUIMTE VANUIT DE ANTROPOSOFIE
Natuur en natuurbeleving staan centraal in het Waldorfhaus. Het voorzichtig prikkelen en aanraken 
van de zintuigen van jonge kinderen vindt plaats in het buiten zijn. Wij bewegen met de seizoenen 
mee en we zijn dagelijks buiten. Het ritselen van de blaadjes en zingen van vogels zijn allemaal 
elementen die door het hele jonge kind kunnen worden waargenomen. De buitenruimte van 
het Waldorfhaus is gevestigd op het aangrenzende terras. Om te komen tot de beleving van het 
buiten zijn hebben wij de buitenruimte zoveel mogelijk ingericht met natuurlijke elementen. De 
buitenruimte dient als het ware als werkplaats voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers. 
Wij hebben een moestuin en verschillende materialen zoals (bezems, wagentjes, emmers, schep-
pen) zodat de kinderen beschikken over een uitgebreid aanbod. De buitenruimte wordt dagelijks 
onderhouden.

2.15 INRICHTING VAN DE BINNENRUIMTE VANUIT DE ANTROPOSOFIE
Wie binnenkomt in het Waldorfhaus ruikt de geur van versgebakken brood. De ruimtes zijn mooi 
licht ingericht met kleuren die het jonge kind omhullen. Ieder kind heeft haar/zijn eigen vaste plek 
binnen de huiskamer (aan de tafel, in de slaapkamer). De ruimtes van het Waldorfhaus zijn verge-
lijkbaar met een normale woonkamer. Binnen deze woonkamer bevinden zich speelplaatsen waar 
de kinderen heerlijk kunnen spelen. Om de kinderen niet te overprikkelen en de fantasie de vrije 
loop te laten gaan, zijn de speelmaterialen zo ongedetailleerd mogelijk en van natuurlijk materi-
aal. De ruimte van het Waldorfhaus
zijn ingericht uitgaande van de hedendaagse moderne antroposofie. Minimalisme heeft binnen 
het Waldorfhaus een plaats gekregen. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen. Dit kan in de 
groepsruimte, maar ook in de speelstraat is een ruim aanbod. Voorbeeld: niet teveel, maar een 
aantal goede materialen.

2.16 EN DAN NAAR SCHOOL
Het Waldorfhaus biedt ouders/verzorgers oriëntatie-avonden aan. Onderwijskundigen vanuit bij-
voorbeeld de Vrije school maar ook andere onderwijs stromen verschaffen ouders informatie over 
het Nederlandse onderwijs en de daaraan verbonden doelen en wetenswaardigheden. Uiteraard 
komen kinderopvangdiensten rond het onderwijs ook aan bod. Aan de hand van het door de 
pedagogisch medewerkers bijgehouden getuigschrift wordt er bekeken met de ouders welk type 
onderwijs past bij hun kind en leef overtuiging.
Het overdragen van getuigschriften of overdrachtsformulieren gebeurt alleen met schriftelijke
toestemming van de ouders/verzorgers. In het omschrijven van het getuigschrift houden wij reke-
ning met doorgaande lijnen en het Rotterdams overdrachtsformulier.

3 WET EN REGELGEVING
Het Waldorfhaus is een kind kenniscentrum met een eigen identiteit. Binnen de uitvoering van de 
bedrijfsactiviteiten volgen wij de wet kinderopvang zoals in het Nederlands wetboek is omschre-
ven. In 2005 is de wet kinderopvang aangenomen. Binnen het Waldorfhaus bewegen wij mee met 
de door de overheid gestelde eisen en regels aan de kinderopvang. Wetten veranderen. Via o.a. 
de nieuwsbrief, website en email zullen wij in eerste instantie de pedagogisch medewerkers maar 
ook zeker de ouders/verzorgers op de hoogte brengen van landelijke wijzigingen.

3.1 ACHTERWACHTREGELING
In het Waldorfhaus wordt gewerkt met gekwalificeerde beroepskrachten en groepshulpen. 
Mede hiermee wordt er gewaarborgd dat er altijd minimaal één gekwalificeerde kracht en één 
groepshulp aanwezig zijn, zodat de groep nooit alleen gelaten wordt. In geval van calamiteiten 
kan er een beroep worden gedaan op de volgende personen:
Abichail Baumgart (bestuur) 0613241306. Daarnaast is er een lijst aanwezig van personeelsleden 
die in geval van nood altijd gebeld kunnen worden.  
De Kristal is een multifunctioneel gebouw waar verschillende instanties zijn 
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            gehuisvest, onder andere de huisartsenpraktijken en de poli van het IJsselland
            Ziekenhuis.
Onderling bestaat de afspraak dat in geval van calamiteit een beroep gedaan mag worden op 
medewerkers van de aanwezige instanties. Er kan ook contact worden opgenomen met Humani-
tas: tel. 010-8924870.

3.2 VIEROGENPRINCIPE
Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie gunning in haar rapport 
(2013) de term vierogenprincipe geïntroduceerd. Het doel van het vierogenprincipe is: situaties 
voorkomen waarbinnen (seksueel) misbruik kan worden gepleegd. Concreet samengevat is: dat 
alle houders van kindercentra de kinderopvang zo organiseren dat de pedagogisch medewerkers 
in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten als zij gezien of gehoord kunnen wor-
den door een andere volwassene. Hieronder staat omschreven hoe er binnen het Waldorfhaus 
vorm wordt gegeven aan het vierogenprincipe.

1. Er is een codeslot aanwezig om de deur te openen. Ouders/verzorgers kunnen op deze wijze 
op ieder moment zelfstandig binnenkomen.
2. Wij streven ernaar om met meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig te zijn op de 
locatie. Tijdens open en sluitingstijd kunnen de pedagogisch medewerker mits verantwoord voor 
alle leeftijdsgroepen de groep samenvoegen. Dit kan in de groepsruimte maar bijvoorbeeld ook 
in de speelstraat.
3. De ruimtes van het Waldorfhaus zijn door het vele glas vrij transparant. Om een goed overzicht 
te blijven behouden zullen de ramen en deuren niet beplakt worden of afgesloten met gordijnen. 
De groepsruimte en speelstraat zijn ingericht met laag meubilair. Zodat de ruimte goed is te over-
zien. In de slaapkamer ruimte staat een babyfoon met camera. De ontvanger met camera staat in 
een andere groepsruimte. De pedagogisch medewerker in de slaapkamer wordt dan gezien en 
gehoord. 

4. Uitstapjes worden gemaakt met minimaal twee pedagogisch medewerkers (of andere volwasse-
ne) zodat de pedagogisch medewerker niet alleen is met de kinderen.
5. Tijdens het teamoverleg en bij het sollicitatiegesprek van een pedagogisch medewerker wordt 
het beleid besproken. Voor het vierogenprincipe is extra aandacht. Deze extra aandacht is toege-
spitst op open communicatie en een open aanspreekcultuur die wij nastreven binnen het Wal-
dorfhaus.Tijdens het teamoverleg en trainingen in en extern zal er aandacht zijn voor het (durven) 
aanspreken van elkaar. Het betreft het aanspreken van: 
- De houder
- De collega
Dit om iedereen op gepaste wijze bewust te houden en te maken van het vier ogen principe.
6. Pedagogisch medewerkers worden door middel van teambijeenkomsten en trainingen goed 
getraind in het signaleren en doorverwijzen. Dit met de meldcode (kindermishandeling) als lei-
draad. Zie: meldcode in de kast in de map en digitaal aan te vragen. Door teamoverleg en trai-
ning wordt duidelijk gesproken over het niet negeren van het welbekende ‘onderbuikgevoel’. Hoe 
hieraan vervolg: pedagogisch medewerkers kunnen de teamleider of de houder hierover informe-
ren. Dit thema wordt steeds maandelijks herhaald. Veiligheid staat centraal en ligt aan de basis 
van goede zorg. Ook volgen de houder en eindverantwoordelijke jaarlijkse trainingen over het 
coachen en signaleren van opvallende en mindere opvallende zaken binnen het team. De aanwe-
zigheid van de eindverantwoordelijke op de locatie geeft inzicht in de gedragen van de individue-
le pedagogisch medewerkers en het functioneren van het team.
Door de aanwezigheid van de eindverantwoordelijke is de drempel voor ouders/verzorgers ook 
lager om even een gesprek aan te knopen.
7. Vertrouwenspersoon 
Het aanspreken van elkaar blijft een delicaat punt. Zeker als het gaat om ongewenst gedrag. Voor 
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iedereen die dat toch lastig vindt, werkt het Waldorfhaus met een vertrouwenspersoon. In de hal 
hangt ten alle tijden een brief met de gegevens van de vertrouwenspersoon van het Waldorfhaus. 
Zij kan hulp bieden bij het zetten van vervolgstappen na eventuele signaleringen. 

Voor vragen over het vierogenprincipe kunt u ten alle tijden terecht bij het bestuur.

3.3 PROTOCOLLEN/PROCEDURES
Afspraken rond veiligheid en gezondheid worden vastgesteld en besproken met de pedagogisch 
medewerkers. Het bespreken van gemaakte afspraken omtrent veiligheid en gezondheid ge-
schiedt middels trainingen en teamoverleg structuren. Het Waldorfhaus beschikt onder ander over 
de protocollen:
Beleidsplan veiligheid en gezondheid KDV:
Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van KDV Waldorfhaus heeft als doel een zo veilig en 
gezond mogelijke omgeving te bieden aan kinderen en pedagogisch medewerkers waarbij kinde-
ren beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 
Het beleid veiligheid is voorwaardenscheppend om op een verantwoorde manier kinderen om te 
leren gaan met kleine risico’s. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe KDV 
Waldorfhaus dit doet. 

Binnen het Waldorfhaus bewegen wij mee met de door de overheid gestelde eisen en regels aan 
de kinderopvang. Wetten veranderen. 

De pedagogisch medewerkers worden in teamoverleggen geïnformeerd van wijzigingen en aan-
passingen. Dit gebeurt naast alle informatie via nieuwsbrieven, internet, etc. 
Via o.a. de nieuwsbrief, website en email zullen wij de ouders/verzorgers informeren. 
Protocol Hygiëne en Voeding
Aan hygiëne worden binnen het Waldorfhaus hoge eisen gesteld. Aan de hand van de GGD 
richtlijnen is een protocol opgesteld. In het protocol hygiëne en voeding staat omschreven hoe 
alle handelingen uitgevoerd dienen te worden. Ieder jaar wordt er een risico inventarisatie ge-
zondheid en veiligheid gedaan.Aan de hand van de risico inventaris krijgen wij inzicht in de risico’s 
en kunnen wij maatregelen treffen om de gezondheidsrisico’s te verkleinen of tot een minimum te 
brengen. Ook te vinden in het beleidsplan veiligheid en gezondheid.
Protocol Veilig vervoer
In het protocol vervoer/er op uit, staat omschreven hoe de veiligheid wordt gewaarborgd als wij 
ons bevinden buiten de accommodatie.
Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling
Brancheorganisatie Kinderopvang heeft naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving een 
herziene versie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kin-
deropvang ontwikkeld (versie juli 2013). De Meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche 
kinderopvang en gericht op het Waldorfhaus. De Meldcode bevat drie routes; een route hoe te 
handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling; 
een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en 
een route hoe te handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 
onderling. Bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderop-
vang is een uitgebreide handleiding geschreven. De handleiding geeft  achtergrondinformatie 
en toelichtingen op elementen uit de meldcode. Voordat de meldcode wordt gebruikt, is het 
verstandig om eerst de handleiding te bestuderen. De meldcode kan niet zonder de handleiding 
geïmplementeerd worden binnen de kinderopvangorganisatie. Andersom kan de handleiding niet 
zonder de meldcode gebruikt worden. Binnen het Waldorfhaus volgen wij de route zoals omschre-
ven in het stappenplan van de meldcode. Door middel van training en scholing zal de meldcode 
besproken en herhaaldelijk als onderwerp worden aangewend.
Protocol Wiegendood en veilig slapen
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Tijdens een opvang dag slapen de jonge kinderen op het kinderdagverblijf Waldorfhaus. De jonge 
kinderen slapen volgens hun eigen ritme naar behoefte. Voor het veilig slapen van de kinderen 
heeft KDV het Waldorfhaus een protocol opgesteld. Alle medewerkers worden hiervan op de 
hoogte gebracht zodat de praktische preventieve maatregelen bekend zijn. Op de babyslaapka-
mer hangt ter herinnering de nodige instructies.

3.4 DE VIER COMPETENTIES VANUIT DE WET KINDEROPVANG
De vier competenties zoals omschreven in de wet kinderopvang komen in het gehele pedagogi-
sche beleidsplan aan bod. Het omschrijven van een plan is één. Het daadwerkelijk uitdragen van 
de omschreven visie valt of staat met de uitvoerende krachten. Pedagogisch medewerkers van het 
Waldorfhaus worden maandelijks getraind. Dit om de vier benoemde competenties ook echt te 
dragen en uit te dragen. 

Hieronder de vier pedagogische competenties vanuit de wet kinderopvang:  
1. Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen
Emotionele veiligheid is een basisbehoefte voor kinderen. Kinderen ervaren een omgeving als 
veilig en geborgen als zij worden gehoord, zich begrepen en geborgen voelen. 
Hoe de pedagogisch medewerkers dit o.a. vormgeven:
De pedagogisch medewerkers zorgen voor een prettige ruimte, door het inrichten van de ruimte 
met natuurlijke materialen en kleuren. In deze prettige ruimte worden de kinderen hartelijk ont-
vangen en is er aandacht voor elk kind. 
Kinderen worden uitgenodigd  tot het ontdekken en onderzoeken van situaties die op hun pad 
komen. Dit doordat de pedagogisch medewerkers ervoor zorgen dat er verschillende activiteiten 
worden aangeboden. 
Er wordt open gecommuniceerd, door o.a. individuele gesprekken, op zachte toon praten, op 
kindhoogte en oogcontact met de kinderen, gesprekjes tijdens spel, etc. Op deze wijze kan er 
worden gebouwd aan een vertrouwensband tussen het kind en de pedagogisch medewerker. 
De pedagogisch medewerkers hebben interesse in het kind en wat het kind bezighoudt, o.a. door 
te kijken naar de kinderen, wat zij leuk vinden, waar zij van houden, welke activiteiten het kind 
graag onderneemt, of het kind zich prettig voelt of dat er andere gebeurtenissen zijn die een rol 
spelen in het leven van het kind. 
De pedagogisch medewerker is zich bewust van de fase waarin een kind zich bevindt, de ontwik-
keling die een kind doormaakt en de daarbij behorende situatie. Door oudergesprekken, observe-
ren en kindbesprekingen, het kinddossier, doen zij kennis op van het kind en zijn of haar verleden.
Pedagogisch medewerkers krijgen met regelmaat interne en externe trainingen om deze manier 
van pedagogisch handelen blijvend uit te kunnen voeren. Het gedachtegoed vanuit de antroposo-
fie vormt een leidraad bij het bieden van scholing, training, teamoverleg en kindbesprekingen.

2. Het bieden van de gelegenheid tot het komen van persoonlijke competenties
Het spel en activiteitenaanbod kan zorgen voor het komen tot persoonlijke competenties. Inrich-
ting van de ruimte en inzichten van de pedagogisch medewerker liggen hieraan ten grondslag. 
De pedagogisch medewerkers geven dit vorm door:  
Te werken met echte materialen; het levensecht leren (koken, tuinieren, bouwen) speelt hierbij 
een rol. Zij stellen kinderen voldoende in de gelegenheid om aan verschillende activiteiten deel te 
nemen om hun horizon te verbreden. Zij laten de kinderen ontdekken, voelen , proeven, commu-
niceren vanuit  een vertrouwde omgeving. 
Door een luisterend oor te zijn richting het kind. 
De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen door middel van vrij spel en activiteiten de 
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen; o.a. de dag te starten in de kring door een verhaaltje, 
liedje of rijmpje en/of aan tafel door te tekenen,  tijdens een eetmoment (rozijntjes eten) kinderen 
meegeven tevreden te zijn met wat ze krijgen. In het vertelhuisje worden de kinderen voorbereid 
op de komende jaarfeesten door middel van een verhaaltje of spelletje. 
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3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
Doordat kinderen zich bewust worden van de wereld om hen heen, kan er een platform worden 
gecreëerd om te komen tot socialisatie. Sociaal zijn heeft ook te maken met een stuk aanleg en 
de fase waar een kind zich in bevindt. Pedagogisch medewerkers zijn toegerust met de taak een 
omgeving te verzorgen waarbinnen de kinderen vanuit veiligheid zich kunnen manifesteren. Voor 
de een is dit makkelijker dan voor de andere. Sociaal gedrag is bepalend voor het verdere leven 
en daarom een punt van aandacht in het organiseren van de dagopvang binnen het Waldorfhaus. 
De pedagogisch medewerkers geven dit vorm door: 
Sociaal gedrag van de kinderen te ontwikkelen, o.a. door samen te werken, te spelen en te leren. 
Dit geven we vorm door vriendschappen te stimuleren maar houden in de gaten dat er geen kin-
deren worden buitengesloten. 
De pedagogisch medewerkers bieden vaste structuren en momenten aan die kunnen bijdragen 
aan het onbewust trainen van sociaal wenselijk gedrag. Samen eten, buiten spelen, praten, muziek 
maken. Zonder teveel nadruk te leggen op diverse gedragingen, stuurt de pedagogisch mede-
werker naar een gewenste sfeer waarin kinderen zich veilig en gewenst voelen. 
De kinderen wordt een stuk zelfkennis bijgebracht: wie ben jij, en wat wil jij, 
Sociaal gedrag zit in waarneembare dingen: de kinderen wordt geleerd om dank je wel te zeggen, 
op elkaar te wachten bij het eten, respect voor dier en natuur, informeren naar de ander, iemand 
helpen, een compliment maken. De pedagogisch medewerkers zullen dit waarneembare gedrag 
voorleven maar er zal voldoende aandacht zijn voor het waarom. Kinderen kunnen op deze manier 
spelenderwijs het sociaal gedrag gaan begrijpen. Binnen het Waldorfhaus hebben wij een paar 
regels als uitgangspunt voor een fijn samenzijn (3.4.1).

4. Socialisatie door overdracht van normen en waarden
Om te komen tot het aanleren van normen en waarden en het op waarde schatten van de beteke-
nis voor anderen, dienen de pedagogisch medewerkers ‘zorg te dragen. 
Hoe de pedagogisch medewerkers dit vormgeven:
Wij hanteren de normen en waarden zoals liefde, respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vrien-
delijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. 
Het meest voornaamste middel bij overdragen van normen en waarden is het gedrag van peda-
gogisch medewerkers zelf. Door het goede voorbeeld te geven, leren de kinderen omgaan met 
verschillende basishandelingen; zoals elkaar begroeten en gedag zeggen. De manier waarop we 
kinderen benaderen en de manier waarop we handelen en spreken, willen we deze normen en 
waarden laten zien aan de kinderen, de ouders, collega’s. Goed voorbeeld doet volgen. 
We leren de kinderen elkaar te helpen daar waar nodig. Belangrijk is er voor elkaar te zijn en 
elkaar te helpen, zorg voor elkaar en voor de omgeving. Dit door de kinderen te leren zich verant-
woordelijk te voelen voor de omgeving, door spullen, materialen, rommel, netjes op te ruimen en 
samen schoon te maken. Ook hoe zij netjes met het materiaal omgaan. 
Daarnaast zijn er nog een aantal regels en afspraken. Deze zijn er om naast de normen en waar-
den ook een stuk veiligheid te brengen. En iedereen de ruimte te geven om te kunnen zijn zoals 
hij/zij is. Door het samen verblijven in een groep ontstaat er een band. 

3.4.1. REGELS WALDORFHAUS
Wij luisteren naar elkaar.
Binnen lopen we.
Wij gaan prettig met elkaar om.
Wij wachten op elkaar (aan tafel).
Eerbied en verwondering (zuinig met spullen).
Wij begroeten elkaar.
Handen en voeten bij jouw eigen lijf, wij doen elkaar geen pijn.
Wij spelen en delen want wij horen er allemaal bij.
Wij ruimen samen op.
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3.5 NALEVEN WET EN REGELGEVING/AFSPRAKEN
Door middel van nascholing van de pedagogisch medewerkers zullen de regels zo nauw mogelijk 
worden nageleefd en worden regels herzien en bekeken. De pedagogisch medewerkers krijgen 
diverse trainingen waaronder trainingen met betrekking tot regels, het pedagogisch beleidsplan 
en beleidsplan veiligheid en gezondheid. Op deze wijze is binnen het Waldorfhaus een werkplan 
een levend gegeven.

3.6 KINDZORGSTRUCTUUR WALDORFHAUS
Binnen het Waldorfhaus streven wij naar een optimaal kind zorgstructuur voor alle kinderen binnen 
het Waldorfhaus inclusief de kinderen met een intensievere zorgbehoeften voor zover mogelijk 
binnen de kinderopvang. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerkers voor alle kinderen zorg 
hebben, passend bij hun behoefte. Een goede zorgstructuur is duidelijkheid naar kinderen,ou-
ders/verzorgers en medewerkers en de organisatie. Dit wordt vormgegeven door: de dagindeling 
(punt 2.7) een helder ritme voor de kinderen, een goede rol en taakverdeling, goede communica-
tie met kinderen (voor zover mogelijk) ouders en collega’s. Beleid, regels, afspraken en werkplan-
nen worden geïmplementeerd bij pedagogisch medewerkers door middel van interne trainingen, 
workshops en coaching op de werkvloer. Op deze manier worden pedagogisch medewerkers op 
een professionele wijze ondersteund in hun vaardigheden en competenties die belangrijk zijn voor 
het bieden van een goede kind zorgstructuur.

De kind zorgstructuur van het Waldorfhaus ziet er als volgt uit:
- Pedagogisch beleid en werkplannen; duidelijk voor ouder en pedagogisch medewerkers. 
  onze visie hoe wij omgaan met kinderen, hoe wij veiligheid bieden, en hoe wij dit vormgeven, 
  kwaliteitsbewaking, taken, verwachtingen, rollen.
- Intakegesprekken met ouders/verzorgers (punt 4.3.3)
- Kindbesprekingen, signaleren en observeren, een helder plan van aanpak/handelen en 
  evalueren, bespreken/communiceren met kinderen (voor zover mogelijk) ouders/verzorgers
  en collega’s, een eenduidige samenwerking.
- Kinddossier map waarin ontwikkelingen van de kinderen worden bijgehouden per kind: er 
  worden stukjes geschreven, signaleringen gemaakt, observatielijsten van 0-2 jaar en 2 tot 4
  jaar worden minimaal 3 x per jaar ingevuld en overdrachtsformulieren naar de basisschool
  worden ingevuld wanneer kinderen bijna naar de basisschool gaan vanaf ongeveer 3.5 jaar.
  Zie kinddossier map en de uitleg overdrachtsformulieren. 
- Welbevinden van kinderen (signaleren/observeren, communiceren en behoeften bepalen).
- De meldcode.
- Interne trainingen en workshops: bijvoorbeeld, communiceren met ouders/verzorgers
  kinderen en collega’s, omgaan met ongewenst gedrag en pedagogisch
  beleid en werkplannen.
- Coaching en begeleiding op de werkvloer.
- Overige regels, beleid en afspraken.

DOORVERWIJZEN
Indien de pedagogisch medewerkers van mening zijn dat er professionele hulp noodzakelijk is, 
dan is er een mogelijkheid om ouders/verzorgers door te verwijzen naar het CJG, Centrum Jeugd 
en Gezin voor extra ondersteuning. Er zijn contacten met het CJG regio Rijnmond (zie sociale 
kaart). Het volgen van het spel is voor de pedagogisch medewerkers van belang in het kader van 
signaleren en doorverwijzen. Pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en daarmee toegerust 
met kennis aangaande de ontwikkeling van kinderen. Op deze wijze kunnen zij door het aanbie-
den van diverse activiteiten gedurende de dag signaleren of er bijzonderheden zijn aangaande de 
ontwikkeling van het desbetreffend kind. Na overleg met het team en contacten met het CJG, kan 
de ouder doorverwezen worden.



waldorf haus Rotterdam Nesselande

4 OUDERS/VERZORGERS
Het toevertrouwen van een jong kind aan een ander is een hedendaagse situatie die in veel delen 
van de wereld ongebruikelijk is. De eed die mensen werkend met kinderen of andere kwetsbare 
doelgroepen afleggen, is altijd te handelen naar eer en geweten. Het is respect hebben voor het 
vertrouwen dat men krijgt van de ouders/verzorgers omdat zij de zorg van hun jonge kind aan hen 
toevertrouwen.

4.1 KINDEREN EN OUDERS/VERZORGERS STAAN CENTRAAL
De ouder staat net zo centraal als het kind. Ouders/verzorgers zijn de directe klanten van het Wal-
dorfhaus. Zij bekostigen de diensten en bouwen evenals de kinderen een vertrouwensrelatie op 
met de pedagogisch medewerkers. Een goede verstandhouding is van groot belang.

4.2 OUDERCOMMISSIE
De taak van een oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 
kinderen en ouders/verzorgers. De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders/
verzorgers. En participeert in het beleid van het Waldorfhaus. De oudercommissie voert regel-
matig overleg met het bestuur van het Waldorfhaus. De oudercommissie heeft het recht advies 
uit te brengen over: o.a. wijzigingen in het pedagogisch beleidsplan, beleidsplan veiligheid en 
gezondheid, de risico-inventaris, voeding, openingstijden en tariefswijziging. Het bestuur van het 
Waldorfhaus kan geen beslissing nemen zonder overeenstemming met het advies van de ou-
dercommissie. Het bestuur van het Waldorfhaus dient de oudercommissie zo volledig mogelijk 
te informeren (schriftelijke uitleg met opgaaf van redenen) zodat zij tot een goed advies kunnen 
komen. Voor meer informatie over oudercommissie www.bionk.nl (belangenverenigingvan ouder 
in de kinderopvang). Wij zoeken leden voor de oudercommissie. U kunt te allen tijde uw interesse 
melden bij de pedagogisch medewerker of teamleider.

4.3 COMMUNICATIE

4.3.1 CONTACT MET OUDERS EN VERZORGERS 
Wij streven ernaar om een goede verstandhouding te onderhouden met ouders en verzorgers. De 
zorg om de kinderen kunnen wij alleen goed borgen als er wederzijds vertrouwen is. Goede com-
municatie (overdracht, nieuwsbrief, ouder-kindmoment) tussen ouders/verzorgers, pedagogisch 
medewerkers, bestuur en eventueel andere volwassenen (leerkracht, oppas etc.) rondom het kind 
is zeer belangrijk.

4.3.2 AAN- EN AFMELDEN VAN KINDEREN
Ouders/verzorgers dienen hun kinderen af en aan te melden bij ziekte of vakantie of iedere andere 
vorm van afwezigheid of extra opvangmomenten. Af- en aanmelden kan via email of telefonisch.

4.3.3 INTAKEGESPREKKEN
Het eerste contact wordt gelegd tijdens het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek zal de peda-
gogisch medewerker waar het kind bij in de groep wordt geplaatst een gesprek hebben met de 
ouder. Dit gesprek heeft vooral als doel kennis te maken en ouders/verzorgers zoveel mogelijk te 
laten vertellen over hun kind. Het is prettig voor ouders/verzorgers om te weten wat de werkwijze 
op de groep is. Pedagogisch medewerkers noteren tijdens dit gesprek het nodige. Uiteraard de 
bijzonderheden maar ook specifieke kenmerken en of gedragingen. Ieder kind krijgt een dossier 
waarin bijzonderheden en de gewone ontwikkeling wordt omschreven. Dit doen wij naar aanloop 
van een oudergesprek, maar ook om de algehele groei en voortgang van een kind te bespreken 
of als er bijzonderheden zijn. Het dossier is
ten alle tijden in te zien door de ouder van een desbetreffend kind. Tijdens het intakegesprek 
wordt alles zo nauwkeurig mogelijk genoteerd zodat de opvang goed aansluit bij de behoeften 
van het kind. Na een officiële aanmelding ontvangt de ouder een uitnodiging voor een intake-
gesprek. Naar aanleiding van het intakegesprek zullen er afspraken worden gemaakt voor het 
wennen op de groep. Ook worden alle praktische zaken besproken over wie het kind haalt of 
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brengt. Ouders/verzorgers worden o.a. op de hoogte gebracht van het pedagogisch beleidsplan 
en beleidsplan veiligheid en gezondheid, hebben inzage in het pedagogisch beleidsplan en het 
beleidsplan veiligheid en gezondheid. Dit is vrij in te zien op de website. In het beleid worden alle 
zaken aangaande het Waldorfhaus omschreven.

4.3.4 OUDERAVONDEN
Ouders/verzorgers kunnen op verzoek maar standaard twee keer per jaar een individueel gesprek 
voeren met de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van de jaarfeesten zullen er ouderavon-
den zijn. Er wordt op deze avonden ingegaan op de thema’s en op lopende zaken.

4.3.5 TEAM OVERLEG
Aan de hand van een vastgesteld rooster hebben de pedagogisch medewerkers en leidinggeven-
de teamoverleg. Aan de hand van een vooraf bepaald agenda worden onderwerpen zoals pro-
tocollen, werkplannen, beleid en regels besproken. Ook kindbesprekingen staan op de agenda. 
Naar aanleiding van de kindbesprekingen is er terugkoppeling naar de ouders/verzorgers.

4.4 ONTMOETINGSMOMENTEN OUDERS/VERZORGERS ONDERLING
Door middel van ouderavonden en ouder/kind ochtenden kunnen ouders/verzorgers de ouders/
verzorgers van de kinderen waarmee hun kind in de huiskamer zit, ontmoeten. Er worden regel-
matig bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle ouders/verzorgers welkom zijn.

4.5 KLACHTENREGELING
Wij streven ernaar om een goede verstandhouding en vertrouwensband met de ouders/verzor-
gers op te bouwen. Hiermee hopen wij op openheid en de ruimte voor ouders/verzorgers om ten 
alle tijden hun zorgen of vragen bij ons neer te leggen. Echter kan er altijd een situatie ontstaan 
waarbij we er niet zomaar met elkaar uitkomen. In een paar stappen is het mogelijk om de klacht 
neer te leggen bij het bestuur en deze in behandeling te laten nemen.

Het Waldorfhaus beschikt over een klachtenreglement, hieruit een korte omschrijving:
- U geeft telefonisch bij het bestuur aan wat uw klacht is.
- Het bestuur verzoekt u de klacht kort schriftelijk in te dienen.
- Het bestuur heeft over de klacht ruggespraak met de pedagogisch medewerkers.
- Naar aanleiding van het gesprek met het bestuur en de pedagogisch medewerker wordt er 
  een gesprek gepland met de ouder(s), het bestuur en de pedagogisch medewerkers.
- Tijdens het gesprek worden er afspraken gemaakt en worden de zaken besproken.
- Indien nodig in overleg met de ouder(s) wordt de situatie twee weken later geëvalueerd.
- Tijdens het ouder/kind gesprek wordt indien nodig aandacht besteed aan de reeds gemelde
   klacht.
- Van het gesprek wordt een verslag in het interne klachtendossier bewaard 

Indien er wijzigingen en of veranderingen zijn aangaande de klachtenregeling wordt dit gewijzigd 
in het pedagogisch beleidsplan en worden de ouders/verzorgers hier schriftelijk (nieuwsbrief) van 
op de hoogte gebracht. Het klachtenreglement is op te vragen bij het bestuur en ligt ter inzage 
op de locatie.

4.6 GESCHILLENCOMMISSIE
De geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen onder-
nemers in de kinderopvang. Dit betreft in het Waldorfhaus kinderopvang van 0-4 jaar en buiten-
schoolse opvang van 4-13 jaar. 

De geschillencommissie behandeld diverse klachten waaronder: 
Uitvoering van de overeenkomst
Verandering van de overeenkomst,
Kwaliteit van de opvang, 
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Kosten van de opvang, 
Gedragingen van (pedagogisch medewerkers) de ondernemer en opvangtijden.

Het klachtenloket kinderopvang kunt u raadplegen alvorens u een klacht via de geschillencommis-
sie laat lopen. Bij het klachtenloket probeert men een aanvaardbare oplossing voor beide partijen 
te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het klachtenloket dan kunt u een 
geschil bij de geschillencommissie neerleggen. Aan het voorleggen van een klacht bij de geschil-
lencommissie zijn kosten verbonden. Het kunnen melden van een klacht over de houder en of pe-
dagogisch medewerkers dient goed via de geschillencommissie gecommuniceerd te worden. Dit 
in het verband met eventuele anonimiteit. Uiteraard kunnen ernstige zaken aangaande de houder 
of pedagogisch medewerker onder de aandacht worden gebracht bij de afdeling Toezicht Kinder-
opvang van de gemeente Rotterdam. Ook kunt u de belangenvereniging kinderopvang (BOINK) 
om advies vragen. Waldorfhaus is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie en 
heeft een oudercommissie waar ouders/verzorgers die advies willen inwinnen aangaande klachten 
bij terecht kunnen.

De geschillencommissie werkt met een procedure. In een paar stappen kunt u de klacht bij de 
geschillencommissie deponeren. Informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u 
vinden op: www.degeschillencommissie.nl of u kunt tijdens kantooruren contact opnemen met: de 
geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel: 0703105310.

Het Waldorfhaus is te vinden onder vermelding van stichting Hartig.

5 VOEDING
Meer dan ooit wordt voeding ter discussie gesteld binnen de wereld waar wij in leven. Thema’s zo-
als hoeveelheden, suikers en invloed op de gemoedstoestand hierdoor zijn veelbesproken onder-
werpen. Binnen het Waldorfhaus is vanuit het antroposofische mensbeeld voeding een thema op 
zich.

5.1 (OP)VOEDING
Het woord zegt het al! Het woord voeding komt letterlijk terug in het woord (op)voeding. Wij hou-
den ons dagelijks bezig met de opvoeding van jonge kinderen. Hierbij streven wij naar rust, ritme 
en reinheid voor het nog zo jonge kind. Bij het woord reinheid hoort ook voeding. De voeding 
die wij tot ons nemen dient indien mogelijk zo onbewerkt mogelijk te zijn. Aardbeien uit eigen 
moestuin waar wij een taart mee versieren brengt een ander beleving met zich mee dan een taart 
die is versierd met voorbewerkte aardbeien uit een blikje of potje. Rein staat dus ook voor zo puur 
mogelijk.

5.2 ZO PUUR MOGELIJK
Binnen het Waldorfhaus streven wij ernaar voedsel aan te bieden dat zo onbewerkt en puur
mogelijk is. Hierbij kun je denken aan biologische en zelfgemaakte producten.

5.3 VOEDINGSARRANGEMENT
‘De aarde laat het groeien. het zonnetje laat het bloeien, rijp wordt het van de regen drievoudig 
draagt het zegen.’ Deze spreuk zingen wij voor aanvang van ieder eetmoment. Tijdens het verblijf 
van de  kinderen zijn er een aantal eetmomenten. Ouders/verzorgers dienen voor kinderen die 
nog geen vaste voeding krijgen zelf voor voeding te zorgen. Uiteraard krijgen de jongste kin-
deren hun maaltijd op verzoek. Binnen het Waldorfhaus hebben wij een centrale keuken. Vanuit 
deze centrale keuken worden de maaltijden en flesvoedingen met zorg in samenspraak met de 
groepshulp en pedagogisch medewerkers bereid en verstrekt. Zodat ieder kind zijn/haar maal-
tijd op de gewenste tijden kan nuttigen. De groepshulp is vijf dagen aanwezig en boventallig. In 
de ruimtes van het Waldorfhaus is er voldoende gelegenheid om rustig borstvoeding te geven. 
Vrouwen die hun kindje borstvoeding geven zijn gedurende de dag welkom hun kindje te komen 
voeden.
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Het Waldorfhaus verzorgt:
07:30 In de ochtend is de tafel uitgerust met wat koele thee en reuzepap (ontbijt).
          Ouders/verzorgers kunnen ook even aanschuiven.
10:00 Afgekoelde thee/water, wafel en fruit.
12:00 Lunch (warm/koud).
14:30 Koele thee/melk/water met wafel/fruit.
17:00 Diner (warm/koud).

Uiteraard houden wij rekening met allergieën en diëten. Het menu van het Waldorfhaus is vegeta-
risch en in samenwerking met ‘Olivier Eet Gezond’ samengesteld. 

6 HYGIËNE EN GEZONDHEID 
Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De inspectie rapporten zijn te vinden op www.
waldorfhaus.nl . De inspectierapporten zijn ook te vinden op de website van het Landelijk register 
Kinderopvang en peuterspeelzalen. https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

6.1 ZIEK EN BETERMELDEN
Wij stellen het zeer op prijs als u uw kind ziek meldt. In verband met besmettingsgevaar horen wij 
graag wat uw kind mankeert.

6.2 ZIEK WORDEN TIJDENS DE OPVANGTIJDEN
Volgens de richtlijnen van het Waldorfhaus is een kind ziek als:
- Een lichaamstemperatuur boven de 38 graden celsius heeft.
- Diarree heeft of overgeeft.
- Zich zichtbaar ziek voelt.
Bij besmettelijke ziekten volgen wij het protocol van de GGD (veiligheid en hygiëne). Alle ouders/
verzorgers worden geïnformeerd als er een besmettelijke ziekte heerst.
Indien nodig raadplegen wij de eigen huisarts of een dienstdoende huisarts. Bij ernstige situaties 
gaan wij direct naar het ziekenhuis. Ouders/verzorgers worden in dit geval direct gewaarschuwd.

6.3 MEDICIJNGEBRUIK
Het kan zijn dat een kind door een allergie of andere ziekte medicijnen gebruikt.
Er moet op worden toegezien dat de medicatie op de juiste wijze op het juiste moment wordt 
toegediend.
- Het toedienen van medicatie kan op voorhand worden geweigerd.
-   Als de pedagogisch medewerkers van het Waldorfhaus bereid zijn medicatie toe te dienen,is er 

een schriftelijke overeenstemming tussen de ouders/verzorgers en het Waldorfhaus getekend.

6.4 VACCINATIEBELEID
Ouders/verzorgers hebben de vrijheid om hun kind deel te laten nemen aan het rijks vaccinatie 
programma. Als kinderen zijn ingeënt ontvangen wij hiervan graag een overzicht.

6.5 LUIERS
Het Waldorfhaus verzorgt luiers in alle maten. Ouders die gebruik maken van katoenen luiers die-
nen tijdens het intake gesprek hierover afspraken te maken.

6.6 LINNENGOED
Alle kinderen beschikken over een eigen sloffen mand. Hierin kunnen diverse spullen bewaard 
worden. Voor het buitenspelen mogen er kaplaarzen op de locatie achtergelaten worden.

6.7 TOILETRITUELEN
De kinderen worden op vaste momenten verschoond. In overleg met de pedagogisch medewer-
ker kunnen kinderen een bezoek brengen aan het kinder toilet. In overleg met ouders/verzorgers 
wordt er geoefend op zindelijkheid.
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6.8 TOILETARTIKELEN
Er worden verzorgingsproducten voor uitwendig gebruik verstrekt. Dit zijn uitsluitend producten 
met Europees biologisch keurmerk gebruikt.

7 PRAKTISCHE INFORMATIE
Binnen deze passage willen wij u zoveel mogelijk informatie verschaffen over de praktische zaken 
rond het Waldorfhaus. De wijze waarop administratieve zaken rond het Waldorfhaus zijn geregeld 
kunt u hierin ook terugvinden.

7.1 TARIEVEN
Het Waldorfhaus heeft een uurtarief dat jaarlijks wordt herzien en is opgenomen in de tarievenlijst 
van het desbetreffende jaar. De oudercommissie wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld een 
advies uit te brengen over de prijswijziging.

7.2 KINDADMINISTARTIE
De persoons en kindadministratie heeft het Waldorfhaus uitbesteed aan Debicare (www.debicare.
nl). Debicare is een administratiekantoor die de administratie en debiteurenbeheer organiseert 
voor kinderopvanginstellingen.
Ouders/verzorgers kunnen hun kinderen aanmelden bij Debicare onder vermelding
van Waldorfhaus en de desbetreffende groep.

7.3 KINDEROPVANGTOESLAG
Ouders/verzorgers die beiden werken en of studeren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Kin-
deropvangtoeslag is aan te vragen via de belastingdienst (www,toeslagen.nl) De vergoeding die 
men kan verkrijgen via toeslagen verschilt per huishouden. Via www.proefberekening.nl kunt u aan 
de hand van uw inkomensgegevens een berekening maken. Mocht u vragen of hulp nodig heb-
ben bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag dan kunt u dit aangegeven bij de administratie 
van het Waldorfhaus of direct in contact treden met Debicare.

7.4 FACTUUR
De kosten voor uw kinderopvang worden maandelijks vooruit in rekening gebracht. U ontvangt 
een factuur van Debicare. Met vragen over de factuur kunt u zich tot de administratie van Debica-
re richten.

7.5 OPENINGSTIJDEN EN EXTRA OPVANGMOGELIJKHEDEN
Het Waldorfhaus is dagelijks geopend van 7:00 tot 19:00. Echter belasten wij niet alle 12 uren
door op een dag dat wij open zijn. Op de tarievenlijst kunt u kiezen voor een urenpakket dat bij
uw situatie past. Het is tevens mogelijk gebruik te maken van extra dagdelen op de dagen dat uw 
kind niet ingeschreven staat. Het gebruik maken van extra dagdelen is mogelijk als er voldoende 
ruimte is op de stamgroep waar uw kind normaal gesproken opgevangen wordt. U kunt de pe-
dagogisch medewerker van de groep vragen of er voldoende ruimte is op het gewenste moment 
om uw kind extra op te vangen.
De pedagogisch medewerker zal aangeven of er op de door u extra gevraagde dagdelen plek is 
om uw kind op te vangen. Indien dit mogelijk is zal de pedagogisch medewerker dit vastleggen. 
Voor extra af te nemen opvang krijgt u een aparte factuur.

7.6 AANMELDEN
Als u gebruik wil maken van de diensten van het Waldorfhaus kunt u zich vrijblijvend inschrijven en 
aanmelden bij Debicare (www.debicare.nl).

7.7 AANNAMEPROCEDURE
Het kiezen van kinderopvang is best een spannende aangelegenheid. Om u een zo helder moge-
lijk beeld te geven van wat u kunt verwachten van de diensten van het Waldorfhaus organiseren 
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wij vaste inschrijfmomenten. Ook kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een rondlei-
ding of gesprek . Aan de hand van een aantal stappen zullen wij gezamenlijk bekijken wat voor 
uw kind en u de beste route is om te starten met kinderopvang bij het Waldorfhaus. De aanname-
procedure zien wij als een persoonlijke activiteit waarbij per gezien andere zaken gelden. Voor de 
duidelijkheid hebben wij een stappenplan:
1. Aanname Formulier inleveren
2. Ontvangst concept overeenkomst
3. Bevestiging ontvangst overeenkomst
4. Overhandiging afsprakenlijst en toestemmingsformulieren
5. Aanvang kinderopvang 

7.8 WACHTLIJST
U kunt zich aanmelden bij het Waldorfhaus. Debicare beheert de wachtlijst en houdt u op de 
hoogte van het mogelijke moment tot plaatsing. Bij aanwezigheid van een wachtlijst hanteren wij 
deze volgorde:
1. Kinderen van medewerkers
2. Klanten die reeds gebruik maken van het Waldorfhaus
3. Sociaal medische indicatie
4. Nieuwe aanmeldingen

7.9 VERZEKERINGEN
Het Waldorfhaus beschikt over een WA en een ongevallenverzekering. Voor de kinderen is er een 
WA (aansprakelijkheid) en ongevallenverzekering afgesloten. Ouders/verzorgers dienen voor hun 
kind(eren) een ziektekostenverzekering af te sluiten. Het Waldorfhaus is niet aansprakelijk voor het 
zoekraken van persoonlijke spullen, speelgoed en kleding.

7.10 VERVOER EN VERBLIJF BUITEN DE ACCOMMODATIE
Zonder schriftelijke toestemming van ouders mogen kinderen zich niet buiten de accommodatie 
bevinden. Als kinderen worden vervoerd per auto dient ook hiervoor toestemming gegeven te 
worden. Bij het intake gesprek ontvangen ouders een toestemmingsformulier aangaande deze 
twee zaken en kunnen ervoor kiezen of hun kind zich wel of niet buiten de accommodatie mag 
bevinden. Uiteraard zullen wij kinderen in geval van nood ten alle tijden hulp bieden, hierbij kan 
vervoeren horen.

7.11 PRIVACY
Wij gaan zorgvuldig om met informatie van ouders en kinderen. Zonder schriftelijke toestemming 
van ouders wordt persoonlijke informatie niet verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de overdracht 
tussen het Waldorfhaus en de eventuele school waar uw kind naartoe gaat. Het gebruik van foto’s 
waar uw kind op staat mag niet zonder toestemming worden gebruikt voor social media of andere 
vormen van foldermateriaal of reclame.

7.12 LANDELIJKE REGISTRATIE NUMMER
Het Waldorfhaus is een erkende kinderopvang instelling. Wij zijn opgenomen in het landelijk re-
gister voor kinderopvang. Ons LRKP nummer is:

7.13 CONTACT
Waldorfhaus Nesselande
Cypruslaan 400
3059 XA
Rotterdam Nesselande

Tijdens kantooruren:
06-13241306
www.waldorfhaus.nl
info@waldorfhaus.nl
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7.14 MENTORSCHAP
In het kader van de wijzigingen in de wet kinderopvang per 1 januari 2018 werken wij met mentor-
schap. Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt 
op de groep van het kind en fungeert als vast aanspreekpunt naar de ouders en volgt het welbe-
vinden en de ontwikkeling van het kind op de groep maar ook op persoonlijk vlak. Het kind staat 
centraal. Om dicht te blijven bij onze visie op zorg voor jonge kinderen, krijgt een kind (gezin) een 
mentor toegewezen na eerste contacten tussen de kinderen, ouders en het Waldorfhaus. Goed 
mentorschap valt of staat met een relationele sfeer van vertrouwen en geborgenheid.

Met mentorschap worden alle kinderen gezien en wordt de aandacht over alle kinderen beter 
verdeeld. Hierbij wordt gekeken naar de dagen dat de kinderen komen en de pedagogisch mede-
werker die hier het beste op aansluit qua dagen.  De communicatie verloopt zo effectiever en zo 
is er meer betrokkenheid van de ouders. De ouders worden op de hoogte gehouden door da-
gelijkse overdracht, oudergesprekken worden periodiek gepland en als hier behoefte voor is. De 
observatielijsten die zijn ingevuld. 

De Mentor:
Als mentor zal bewuster naar het kind  worden gekeken en zullen eventuele problemen eerder 
gesignaleerd worden en tijdig bespreekbaar worden gemaakt. Deze signaleringen worden geno-
teerd op een signaleringsblad.
Ouders worden tijdig geïnformeerd. 
De mentor zal communicatie met ouders laagdrempelig en effectief proberen te houden. Alles 
gebeurt in overleg. Samen met de ouders van het kind wordt er actief gekeken naar wat het beste 
voor het kind is.

7.15 INWERKPROCEDURE PERSONEEL 
Als er nieuwe medewerkers komen, zorgt het Waldorfhaus ervoor dat zij goed worden ingewerkt. 
De nieuwe medewerkers krijgen voordat zij starten een informatiemap met daarin o.a. het peda-
gogisch beleid, beleidsplan veiligheid en gezondheid, pedagogisch werkplan, procedure wiege-
dood en veilig slapen, om van tevoren door te lezen. Bij aanvang werk, krijgen zijn een formulier 
inwerken nieuwe medewerkers. Op dit formulier staan belangrijke punten waar de nieuwe me-
dewerkers de eerste twee weken aan werken om er zeker van te zijn dat zij goed zijn ingewerkt. 
Werkplannen, pedagogisch beleid, beleid veiligheid en gezondheid worden actueel gehouden 
door middel van teamoverleg, coaching op de werkgroep en door middel van een dynamisch 
informatiemap die voortdurend wordt getoetst volgens wet en regelgeving. 
  
7.16 VRIJWILLIGERSBELEID 
Vrijwilliger is degene die structureel tegen een vrijwilligersvergoeding op regelmatige basis werkt 
op het Waldorfhaus en een bijdrage levert aan de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van 
kinderen. De vaste beroepskrachten zijn primair verantwoordelijk voor de gang van zaken op het 
Waldorfhaus. De vrijwilligers werken aanvullend. 

Het Waldorhaus heeft  een vrijwilligersbeleid waarin duidelijk staat omschreven hoe met vrijwilli-
gers wordt omgegaan. Vooral dat het duidelijk is wat er kan worden verwacht omtrent de inzet van 
vrijwilligers. Zie vrijwilligersbeleid Waldorfhaus.

Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers goed worden ingewerkt, krijgen zij voor aanvang van 
het werk een informatiemap. Op hun eerste werkdag krijgen zij een begeleider en een formulier 
inwerken vrijwilligers.  Op dit formulier staan belangrijke punten waar de nieuwe medewerkers de 
eerste twee weken aan werken om er zeker van te zijn dat zij goed zijn ingewerkt. 
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7.17 BEROEPSKRACHT-KINDRATIO (BKR)  
Aan de hand van de wet kinderopvang werken wij met het volgende schema:

Bij het indelen van de stamgroep wordt gekeken naar het aantal kinderen, hun leeftijd en het  
aantal pedagogisch medewerkers, die aanwezig moeten te zijn.

In het Waldorfhaus werken we ook met groepshulpen. Zij werken mee onder supervisie van een 
pedagogisch medewerker op de groep.

7.18 AFWIJKEN BEROEPSKRACHT-KINDRATIO (BKR)
Volgens onderstaand urenschema wordt duidelijk wanneer mogelijk afgeweken kan worden v 
an de BKR.
07:00 tot 13:00: niet afwijken BKR 
13:00 tot 16:00: afwijken BKR
16:00 tot 19:00: niet afwijken BKR

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet, wordt tenminste de helft van 
het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. Volgens schema wijken wij iedere dag af van 13.00 
tot 16.00 uur. Dit is iedere dag hetzelfde, zie BKR afwijk lijst.

7.19 ROOSTERS
Met het oog op vaste gezichten bij baby’s  van 0 tot 2 jaar mogen er maximaal 2 vaste gezichten 
per baby van op de groep staan. Per baby moet er minstens één van de twee vaste pedagogisch 
medewerkers altijd aanwezig zijn. Daarnaast kunnen er ook andere medewerkers aanwezig zijn, 
die voor andere baby’s een vast gezicht zijn. 

Bij een verticale groep bestaat geen aparte ratio voor 0-1 jaar, alleen voor 0-2 jaar, daar mag een 
pm’er 4 kinderen onder haar hoede hebben.

Het rooster is een dynamisch document. Deze wordt elke maand opnieuw opgesteld aan de hand 
van de actuele situatie met betrekking tot de leeftijden van de kinderen gericht op de vaste ge-
zichten in de groep Wolkenwit en Zonnezee. We werken met vaste medewerkers op de groep.

Met het oog op het vierogenprincipe wordt er altijd gestart met een beroepskracht en een vrijwil-
liger/groepshulp, en dag mee geëindigd.


