Informatie over groepssamenstelling en personeel
We gaan bij de planning van kinderen en personeel uit van de Wet Kinderopvang, het landelijk
Convenant Kwaliteit kinderopvang en de CAO- Kinderopvang. Het aantal gediplomeerde
pedagogisch medewerkers en groepshulpen, stagiaires en medewerkers in opleiding op een locatie
neemt toe afhankelijk van het aantal geopende groepen, de groepsgrootte en de leeftijdsopbouw
van de groep. We zorgen voor vaste stamgroepen en vaste groepsleiding op een groep.
Kinderdagverblijven (kdv)
Bij de kinderdagverblijven werken we in de regel met:
 baby-dreumesgroepen: kinderen van 0 tot ongeveer 1,5 tot 2 jaar;
 dreumes-peutergroepen: kinderen van ongeveer 1,5/2 tot 4 jaar;
 verticale groepen: kinderen van 0 tot 4 jaar.
Op al deze groepen worden gediplomeerde pedagogisch medewerkers ingezet volgens het
rekenschema van de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.1ratio.nl)
Indien de planning en ruimte het toelaten kunnen door inzet van extra medewerkers de groepen
uitgebreid worden tot maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de groepssamenstelling.
Kinderen hebben een eigen stamgroep. Zij kunnen door de dag heen ook in een andere
samenstelling en in verschillende ruimtes spelen. Of aan gezamenlijke activiteiten deelnemen.
In dat geval wordt de maximale omvang van een groep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal
kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige
kinderen op de locatie.
Vierogen principe
Kinderdagverblijven in Nederland zijn wettelijk verplicht het vierogen principe te hanteren. Als een
pedagogisch medewerker alleen is met een groep kinderen kan er altijd een tweede volwassene
mee kijken en/of luisteren. Dit wordt op locaties op diverse manieren vormgegeven, bijvoorbeeld
door deuren met glas of ramen, geschakelde groepsruimtes, babyfoon of babytablets, waardoor de
tweede volwassenen contact kan houden met de groep waar een pedagogisch medewerker alleen
werkt. In de algemene Brochure Vierogenprincipe kun je er meer over lezen (te vinden in de
voetnoot van onze website). Het vierogen principe kan de open aanspreekcultuur binnen de teams
versterken en de mogelijkheid geven om dingen die je opvallen te bespreken.
Buitenschoolse opvang (bso)
In de bso gelden de volgende uitgangspunten:
 één pedagogisch medewerker per tien aanwezige kinderen;
 bij groepen van alleen 8-12 jarigen zijn er twee pedagogisch medewerkers voor de eerste 20
kinderen. Bij meer dan 20 kinderen wordt een extra volwassene ingezet.
Op al deze groepen worden gediplomeerde pedagogisch medewerkers ingezet volgens het
rekenschema van de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.1ratio.nl)
In de buitenschoolse opvang werken we met basisgroepen. Vanuit de basisgroep kunnen kinderen
zelf kiezen in welke ruimte ze gaan spelen en welke activiteit ze gaan doen. Dan wordt de
maximale omvang van een groep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch
medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.
Tijdens specifieke activiteiten, bijvoorbeeld sportlessen, kunnen ook specialisten werken die samen
met de pedagogisch medewerkers de kinderen begeleiden.
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Gediplomeerde medewerkers, medewerkers in opleiding en stagiaires
Op onze kindercentra werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers, die in het bezit zijn van
een diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 en/of daaraan gerelateerde vereiste opleidingen
volgens de CAO Kinderopvang/Welzijn. Op de buitenschoolse opvang kunnen ook gespecialiseerde
medewerkers werken met een agogische of creatieve opleiding, zoals dansacademie,
kunstacademie en sportopleidingen.
Op onze locaties werken ook medewerkers in opleiding. Zij volgen een opleiding in het kader van
de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding). De eerste maanden van het eerste leerjaar zijn
ze boventallig (= extra) op de groep aanwezig, daarna worden ze ingezet als directe collega van de
pedagogisch medewerkers. Tevens zijn er regelmatig stagiaires van diverse opleidingen zoals SPW,
Pedagogiek of diverse VMBO opleidingen.
Taal
Al onze pedagogisch medewerkers spreken Nederlands met de kinderen.
Ondersteunend personeel
Op sommige locaties bieden groepshulpen of huishoudelijk medewerkers extra ondersteuning.
Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers voeren zij allerlei hand- en spandiensten uit op
locatie, licht verzorgende en huishoudelijke activiteiten, ondersteunen bij het toezicht houden etc.
Ook kunnen zij in voorkomende gevallen kinderen ophalen/brengen naar school of bieden
ondersteuning bij uitstapjes.
Verder verzorgen Onderhoudsmedewerkers het klein onderhoud op locaties. Het groot onderhoud
en de schoonmaakwerkzaamheden worden uitbesteed aan daarin gespecialiseerde organisaties.
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