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1 Inleiding
Dit is het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Het Keizertje. Met het pedagogisch
beleidsplan krijgen ouders en medewerkers inzicht en duidelijkheid over aard en werkwijze van
kinderdagverblijf Het Keizertje en kunnen zich hierin verdiepen.
Het beleidsplan is ontwikkeld en geschreven door de leidsters van Het Keizertje in samenspraak met
een orthopedagoog die werkzaam is op de kinderopvang en later ook met enkele leden van de
oudercommissie. Het is van belang dat het beleidsplan regelmatig met de medewerkers en leden van
de oudercommissie regelmatig geëvalueerd wordt en zo nodig bijgesteld wordt. Het beleid is nooit
af, het wordt gemaakt en opgesteld aan de hand van opgedane ervaringen op de werkvloer.
Vanzelfsprekend is dat een beleidsplan daarom op frequente basis zal worden herzien en
herschreven. Dit staat gelijk aan de professionalisering van de organisatie die ook voortdurend in
beweging blijft.
Het pedagogisch beleidsplan gaat o.a. in op de ondergenoemde punten, zoals deze genoemd is in de
Memorie van Toelichting van de Wet Kinderopvang, zie ook website van de rijksoverheid.
 Algemene definities kinderopvang / pedagogische visie
 Pedagogische basisdoelen van de opvoeding:
- emotionele veiligheid
- persoonlijke ontwikkeling
- sociale vaardigheden
- overdracht van normen en waarden.
 Opvoedingsmiddelen:
- de groep
- de leidster-kind interactie
- de fysieke omgeving
- het activiteitenaanbod /spelmateriaal
 De praktische invulling binnen Het Keizertje.
 Afhandeling van klachten
 Betrokkenheid en inspraak van de ouders.

NB. Binnen Het Keizertje is de volgende onderverdeling in de kinderopvang gemaakt:
Met de term ouders worden ook verzorgers bedoeld.
Omwille van de leesbaarheid hebben wij dit plan in de “hij-vorm” weergegeven.
De naam Het Keizertje staat voor het kinderdagverblijf Het Keizertje.
Met de term leidsters bedoelen wij de groepsleiding.
Binnen Het Keizertje toetsen wij onze inzichten aan - en maken wij gebruik van inzichten
en elementen uit diverse pedagogische stromingen, waar mogelijk is dit in de betreffende
hoofdstukken aangegeven.

Het volledige pedagogische beleidsplan kunt u opvragen op de locatie Carelshavenstraat 5
te ’s-Gravenhage.

