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VOORWOORD 
 
Het vorige beleidsplan van Kinderdagverblijf Doortje was aan vernieuwing toe. Het resultaat ligt hier 
voor u. Wij hopen dat u na het lezen van dit plan zicht krijgt op:  
 

 de visie van Kinderdagverblijf Doortje omtrent opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen;  

 wat er achter de schermen gebeurt bij Kinderdagverblijf Doortje; 

 hoe Kinderdagverblijf Doortje daadwerkelijk een aanvulling op thuis realiseert. 
 
Dit algemeen pedagogisch beleidsplan vormt de leidraad voor het dagelijks werk van de pedagogisch 
medewerkers. In overleg met de oudercommissie, Dorothy Vreden (directeur van Kinderdagverblijf 
Doortje) en Katrien Laane is dit pedagogisch beleidsplan tot stand gekomen. Uiteraard zijn ook de 
wettelijke richtlijnen voor pedagogisch beleidsplannen voor kindercentra in dit verhaal meegenomen. 
De dagelijkse gang van zaken en werkwijze van Kinderdagverblijf Doortje is nader uitgewerkt op 
vestigingsniveau in een specifiek gericht werkplan. 
 
Met Dorothy bedoelen wij de eigenaresse van Kinderdagverblijf Doortje: Dorothy Vreden. De woorden 
medewerker en pedagogisch medewerker worden omwille van de leesbaarheid willekeurig door elkaar 
gebruikt.  
 
Wie wat belooft, is ook iets verschuldigd. Als u na het lezen van dit plan merkt dat wat op papier staat 
niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk zoals u die ervaart: schroom niet om contact op te nemen 
met Dorothy Vreden. Als er iemand is die altijd weer bereid is om te leren en samen te kijken naar 
gezamenlijke mogelijkheden en oplossingen dan is het Dorothy. Kritische opmerkingen, 
complimenten, aanvullingen en/of suggesties ter verbetering zijn meer dan welkom bij 
Kinderdagverblijf Doortje.  
 
Veel leesplezier! 
 
Dorothy Vreden, 
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INLEIDING 
 
Dorothy Vreden is de initiatiefneemster en de directrice van Kinderdagverblijf Doortje. Na 15 jaar 
werkervaring als medewerker in de opvang kon ze de afstandelijke, zakelijke manier van werken nog 
maar moeilijk opbrengen. Zij is van mening dat de opvang zich moet plooien naar de wensen van de 
ouders en niet dat de ouders zich moeten voegen naar de regels van de opvang.  
Met de gedachte “Thuis bij Doortje” is zij in 2005 een eigen zaak “kinderdagverblijf Doortje” gestart.  
In dit pedagogisch beleidsplan leest u hoe Dorothy Vreden haar bedrijf vorm geeft. 
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1.  DE KRACHT VAN KINDERDAGVERBLIJF DOORTJE  
 
De slogan van Kinderdagverblijf Doortje luidt als volgt:  
 

 
“KINDERDAGVERBLIJF DOORTJE, THUIS BIJ DOORTJE!”. 

 

 
Kinderdagverblijf Doortje biedt ouders een opvangmogelijkheid voor hun kind van 0-4 jaar in een 
warme huiselijke omgeving, die binnen bestaande mogelijkheden zo veel mogelijk wordt aangepast 
aan de wensen van de ouders. Dit doet Kinderdagverblijf Doortje omdat zij van mening is dat het een 
voorrecht is om te mogen zorgen voor het kostbaarste bezit van ouders. Dat wil zij met hart en ziel 
doen. Dorothy onderneemt niet alleen om er een boterham aan te verdienen, maar vooral om oprecht 
iets te kunnen betekenen voor de wijken in Culemborg waarin zij haar “huiskamertjes” heeft. De 
missie van Kinderdagverblijf Doortje is om kleine zelfstandig opererende groepen verspreid over 
Culemborg op te zetten. Alle bevolkingsgroepen uit de samenleving mogen van haar opvang genieten 
en voor ieder kind wil zij zich 100% inzetten.  

 
1.1.  Wat is de pedagogische kracht van Kinderdagverblijf Doortje 
Kinderdagverblijf Doortje heeft een aantal uitgangspunten waarmee zij zich weet te onderscheiden op 
de markt van kinderopvang.  
1.  Kleinschalige goede kinderopvang  
2.  Verticale groepen (0-4 jaar) 
3.  Aanvulling op thuis 
4.  Multiculturele opvoeding 
5. Hoge continuïteit van pedagogisch medewerkers 
6. Kinderhuis De Fuut – BSO / Vestiging Otto van Reesweg 
7. Betrokkenheid ouders 

 
1.1.1.    Kleinschalige goede kinderopvang 
Kinderdagverblijf Doortje is goed in kinderen opvangen, daar ligt de passie van Dorothy en haar 
medewerkers. Kinderdagverblijf Doortje werkt zonder winstoogmerk, vanuit de wens op een goede 
manier kinderen op te vangen. Kinderdagverblijf Doortje is geen commerciële grote kinderfabriek met 
vele schoollokaalachtige ruimtes waar allerlei vormen van kinderopvang door elkaar lopen. 
Kinderdagverblijf Doortje heeft in Culemborg “huiskamers” gemaakt, die uiteraard helemaal voldoen 
aan de wettelijke eisen van professionele kinderopvang, maar vooral veiligheid, warmte en knusheid 
uitstralen. Elke vestiging herbergt minimaal één groep tot maximaal twee groepen, afhankelijk van de 
groepsruimte van 12 tot 16 kinderen per groep, volgens een zo goed mogelijke verdeling, variërend 
van 0-4 jaar en twee tot drie vaste medewerkers per dag.   
 

Onze vestigingen; 
 
Kinderdagverblijf  Doortje,   De Vlindertjes & De Regenboogjes LRK nummer : 130798253 

Heimanslaan 2   Postcode 4102 JA    Tel 0345-511513 
 
Kinderdagverblijf  Doortje,   Het Stationnetje    LRK nummer : 132335761 

Parallelweg Oost 17  Postcode 4103 NC    Tel 06-22406574 
 
Kinderdagverblijf  Doortje,   De Klavertjes & De Madeliefjes  LRK nummer: 243303087 

Otto van Reesweg 2  Postcode 4105 AA   Tel 06-31993557 
 
Algemeen Doortje,   Kantoor 

Troelstrahof 10   Postcode 4102 EP   Tel 0345-549977 

 
 
Die kleinschaligheid is de kracht van Kinderdagverblijf Doortje. De ouders kennen de twee of drie 
medewerkers die hun kinderen 4 jaar lang opvangen heel goed. Er wordt niet alleen gecommuniceerd 
via schriftjes en tien minutengesprekken, maar dagelijks bij het brengen en ophalen van de kinderen. 
De pedagogisch medewerkers kennen alle ouders bij naam, weten waar ze werken of studeren en zijn 
in grote lijnen op de hoogte van het privéleven van ouders en kind(eren). Dorothy ontmoet alle 
aspirant-ouders zoveel mogelijk persoonlijk en geeft ze een rondleiding. Bij vragen, opmerkingen of 
calamiteiten kan er persoonlijk overlegd worden met de medewerker. Wanneer nodig kan de 
medewerker contact opnemen met Dorothy. U kunt erop rekenen dat er direct gehandeld wordt.    
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1.1.2.    Verticale groepen (0-4 jaar)  
Een gezin bestaat meestal uit twee opvoeders met één of meerdere kinderen, die in leeftijd variëren, 
samen onder één dak. Bij Kinderdagverblijf Doortje ook. De verticale groepen zijn de kracht van 
Kinderdagverblijf Doortje. Het kind blijft de gehele opvangperiode in een vaste groep, met vaste 
medewerkers op een vaste locatie. Het wordt hierdoor ook mogelijk om broertjes en zusjes bij elkaar 
in de groep te plaatsen. Kinderdagverblijf Doortje merkt dat baby’s de bedrijvigheid van de grotere 
kinderen prachtig vinden om naar te kijken vanuit een wipstoeltje. Grotere kinderen tuttelen graag met 
de medewerkers mee als de baby’s verzorging of aandacht krijgen. Kinderen leren zo vanzelf 
rekening te houden met elkaar.  

 
1.1.3.   Aanvulling op thuis! 
“Zoals het klokje thuis tikt, tikt het bij Kinderdagverblijf Doortje ook”. Kinderdagverblijf Doortje past zich 

zo veel mogelijk aan de thuissituatie aan. Bij de Doortje manier van opvang is veel mogelijk. We 
adviseren, observeren en begeleiden bij opvoedkundige vraagstukken. Kinderdagverblijf Doortje houdt 
rekening met dieetwensen van thuis, bijvoorbeeld Halal vlees of bij een koemelkallergie of andere 
allergieën. Naast de Christelijke feestdagen kan er op verzoek van ouders met een ethische 
achtergrond ook aandacht besteed worden aan andere feestdagen, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest 
en Schapenfeest. 
 
Kinderdagverblijf Doortje is ruimdenkend, maar trekt de grens bij de kaders van het pedagogisch 
beleid. Zij zal dus niet op verzoek van de ouders kinderen bijvoorbeeld lichamelijk straffen. Wij helpen 
ouders op verzoek door een moeilijke periode heen met hun kind. Gedurende de dag is er een 
mogelijkheid tot overleg met de ouders bij vragen van de medewerker. Wanneer er een vraag is 
neemt zij het initiatief om een ouder te bellen om te kunnen overleggen. Kinderen met een beperking 
kunnen bij Kinderdagverblijf Doortje ook worden opvangen, afhankelijk van de zwaarte van de 
beperking. Zo kan Kinderdagverblijf Doortje ondersteuning vanuit het ziekenhuis aanvragen om een 
kind met bijvoorbeeld suikerziekte of Duchenne op te vangen. Ook is het al eens voorgekomen dat 
een kindje met een gebroken arm of been gewoon naar de opvang komt. 

 
1.1.4   Multicultureel   
“Anders is gewoon”. Kinderen worden bij Kinderdagverblijf Doortje multicultureel opgevoed. Wij leven 
en werken in Nederland, een land met vele verschillende culturen. Onze kinderen zullen in hun leven 
dus veel verschillende culturen tegenkomen. Met mensen uit deze verschillende culturen zullen ze 
spelen, leren, sporten, werken en vriendschappen sluiten. Leven en werken in een multiculturele 
samenleving betekent dat het communicatieproces tussen mensen beïnvloed wordt door verschillende 
culturele referentiekaders. Dit kan makkelijk leiden tot botsingen en misverstanden. Intercultureel 
werken is een manier om culturele verschillen te overbruggen. 
 
De hoofdgedachte van Dorothy, zelf van Surinaamse afkomst, is dat je kinderen van jongs af aan 
intercultureel moet opvoeden. Hierbij moeten wereldburgers leren beelden, veronderstellingen en 
theorieën over een andere cultuur los te laten om de ander onbevangen en ontvankelijk tegemoet te 
treden. Bij intercultureel werken is het de kunst om het 'vreemde' toe te laten, zonder oordeel. De 
ander mag zich presenteren zoals hij dat zelf wil. Dat vraagt om ruimte in de manier van opvang en 
een ruimere blik.  
 
Bij Kinderdagverblijf Doortje wordt er gewerkt vanuit een positieve houding en respect ten opzichte 
van mensen, ook als die mensen misschien anders zijn dan je zelf bent. Mensen hebben allemaal hun 
eigen normen en waarden die voor hen belangrijk zijn. Juist door deze verschillen hebben mensen 
hun eigen behoeften, wensen en vragen. Kinderdagverblijf Doortje leert de pedagogisch medewerkers 
en de kinderen hoe je anderen kunt accepteren en respecteren vanuit je eigen normen en waarden 
die je zelf natuurlijk ook hebt. Kinderdagverblijf Doortje is zich bewust van aspecten die 
gelijkwaardigheid bevorderen of belemmeren. Intercultureel werken is niet zozeer een methode van 
werken, maar meer een basishouding en een manier om naar de wereld om je heen te kijken. 
 
Spelenderwijs maken we de kinderen bewust van verschillen en overeenkomsten tussen kinderen en 
culturen. 
 
1.1.5   Hoge continuïteit van pedagogisch medewerkers 
Binnen kinderdagverblijf Doortje werken wij per groep met drie vaste medewerkers. Zij zijn 

gediplomeerd pedagogisch medewerker en in bezit van een EHBO en per groep een medewerker met 

een BHV certificaat. Op iedere groep worden minimaal 12 tot 16 kinderen per dag opgevangen. Op de 

groep werken per dag, afhankelijk van de bezetting, twee tot drie vaste pedagogische medewerkers.  
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Er zijn twee tot drie vaste oproepkrachten die de invaldiensten draaien voor alle groepen. Ons streven 

is dan ook om bij inval medewerkers op de groep te plaatsen die de kinderen goed kennen. Deze 

hoge continuïteit qua medewerkers zorgt ervoor dat de behoefte tot hechten in deze leeftijdscategorie 

van kinderen optimaal aanwezig is. Dit bevordert het totale proces van persoonlijke ontwikkeling maar 

bovenal de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.  

Al onze pedagogisch medewerkers en stagiaires zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG).   

Wij hechten groot belang aan professioneel, deskundig opgeleid personeel.  Om kwaliteit te 

waarborgen, worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door de directeur in hun 

pedagogisch handelen door regelmatig de vestigingen te bezoeken. Op elke groep is een dynamisch 

personeelshandboek met werkinstructies en protocollen, die medewerkers ondersteund in de 

uitvoering van hun werk. Daarnaast laten wij onze medewerkers trainingen volgen om hun 

deskundigheid te vergroten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zowel interne, als externe 

deskundigen. Verder zijn wij elkaars coach. Regelmatig zijn er teambijeenkomsten per vestiging. Ook 

wordt er 1x per jaar met iedere pedagogisch medewerker een functioneringsgesprek gehouden, 

waardoor wij onze kwaliteit en de deskundigheid bevorderen en vergroten.   

  

De pedagogisch medewerkers spreken de kinderen aan vanuit een positieve houding. Bij ongewenst 

gedrag wordt het gedrag afgekeurd (en uitgelegd waarom), maar niet het kind. Van onze pedagogisch 

medewerkers verwachten wij dat zij de volgende pedagogische uitgangspunten hanteren:   

- open staan voor de kinderen en op de juiste manier ingaan op hun signalen en ontwikkeling  

- persoonlijke betrokkenheid tonen en gericht positieve gevoelens naar de kinderen uiten  

- de kinderen de ruimte geven zich te ontwikkelen in een veilige context  

- respect hebben voor de kinderen en hun sociale en culturele achtergrond  

- de kinderen kunnen en zullen motiveren, stimuleren en instrueren  

- in staat zijn tot een open, respectvolle communicatie met ouders en collega’s 

 
1.1.6.  Kinderhuis De Fuut – BSO 
In onze vestiging aan de Otto van Reesweg wordt ook de mogelijkheid aangeboden voor 
buitenschoolse opvang. Dit wordt vormgegeven door Kinderhuis de Fuut. 
 
Kinderhuis de Fuut staat voor buitenschoolse opvang in de natuur voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
De kinderen van de Fuut zijn elke middag buiten op avontuur, niet op een pleintje maar in de 
uiterwaarden en andere spannende buitenplekken rondom Culemborg. Daar is de ruimte om te 
fantaseren en ontdekkingen te doen. Om vrij te bewegen en samen te spelen. En om te ontspannen 
na een drukke dag school. Kinderen krijgen een plek in kleine stamgroepjes: 1:8 i.p.v. 1:10.  
Zij eten en drinken biologisch. De begeleiders hebben naast een pedagogische ook een natuur- of 
kunsteducatieve achtergrond. 
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2.   DE PEDAGOGISCHE VISIE VAN KINDERDAGVERBLIJF DOORTJE 
 
Kinderdagverblijf Doortje beschouwt ieder kind als een uniek individu met talenten, kwaliteiten en een 
eigen wil. Aanleg, temperament en omgevingsfactoren hebben invloed op de ontwikkeling van het 
kind waardoor het haar eigen identiteit ontwikkelt. Het kind is vanaf de geboorte gericht op het maken 
van sociale contacten en het uitlokken van reacties van anderen. Kinderdagverblijf Doortje vindt het 
belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. De basis 
daarvoor is dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Door een kind positief te benaderen, stimuleert 
Kinderdagverblijf Doortje een positieve basishouding en zelfvertrouwen. 

 
2.1.   Het pedagogisch doel  
Het pedagogisch doel van Kinderdagverblijf Doortje is dat kinderen zichzelf kunnen zijn binnen de 
groep, daardoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige individuen met voldoende 
vertrouwen in zichzelf en de ander.  
Wij gaan uit van de behoefte van het kind, ingepast in de groep. Daarbij kijken wij vooral naar de 
mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat wij op een positieve en uitnodigende manier met 
kinderen omgaan. Wij bewaken de kwaliteit van onze opvang en proberen voortdurend deze kwaliteit 
te verbeteren. Dit doen wij door te werken volgens interne en externe kwaliteitseisen. Wij staan open 
voor op- en aanmerkingen van ouders. Wij kijken kritisch naar ons zelf en spreken elkaar aan op ons 
handelen. Onze deskundigheid vergroten wij door het bijwonen van 
professionaliseringsbijeenkomsten en door collegiale consultatie tijdens onze teambesprekingen.  
Maar bovenal vergroten wij onze deskundigheid door te blijven kijken naar ieder kind dat aan onze 
zorg is toevertrouwd.   
 

2.1.1.   Het bieden van (emotionele) veiligheid  
Het jonge kind ontdekt de wereld door te onderzoeken. Dit zal het alleen doen in een veilige wereld. 
Daarom hechten wij veel belang aan het scheppen van een zowel fysieke, als emotionele veilige 
omgeving voor het kind. Wij sluiten aan bij datgene waar het kind mee bezig is, begeleiden het daarin 
en prikkelen het kind door het in nieuwe situaties te brengen.  
 
De fysieke omgeving heeft drie specifieke kenmerken;  
Het oranje linoleum; naast de warme uitstraling staat de kleur o.a. voor enthousiasme, vrolijkheid en 
levendigheid. 
De gezellige en kleurrijke wandschilderingen van Mientje Meussen; 
En de “kleine huiskamertjes” met een kindvriendelijke, stimulerende inrichting.  
 

De emotionele veiligheid waarborgen wij door inzet van pedagogisch medewerkers, zoals beschreven 
staat in onze visie bij “hoge continuïteit”. Veiligheid houdt voor Kinderdagverblijf Doortje ook in dat we 
de kinderen een goede lichamelijke verzorging bieden. We geven positieve aandacht bij het 
verschonen, de zindelijkheidstraining en het aan- en uitkleden. Aan het uiterlijk wordt ook aandacht 
besteed d.m.v. haren kammen en het schoonmaken van het gezicht en handen.  
 
Kinderdagverblijf Doortje heeft een hygiëne- en veiligheidsbeleid dat voldoet aan de eisen die de wet 
en de gemeente stelt. De GGD is belast met de inspectie van de wettelijke eisen. Zowel de fysieke als 
de emotionele, educatieve omgeving wordt jaarlijks geïnspecteerd. 
Wij vinden het belangrijk dat het hygiënisch en veilig is voor de kinderen waar we mee werken. Door 
een goede hygiëne proberen we ziektes te voorkomen. Ook leren we de kinderen dat het belangrijk is 
om op te ruimen en schoon te maken. Daarom laten we de kinderen (vanaf 1 jaar) mee helpen met 
simpel opruimwerk. Het is voor de kinderen vooral een leuke activiteit en we proberen ze te stimuleren 
door zelf mee te doen en er een liedje bij te zingen.  
Ten opzichte van de thuissituatie lopen kinderen in het kinderdagverblijf een groter risico op 
infectieziekten. Daarom gaat er veel zorg en aandacht uit naar voorzorgsmaatregelen om risico’s 
zoveel mogelijk te beperken. Ontsmetten van speelgoed, het aanrecht, de aankleedkussens en het 
steriliseren van flessen en spenen zijn een aantal van deze maatregelen. We werken hierbij conform 
de hygiënecode voor voeding en verzorging in woonunits, kinderdagverblijven, dienstencentra en 
uitbreng maaltijden. In het kader van deze richtlijn wordt ouders gevraagd voor het kind een eigen fles, 
een paar slofjes eventueel een slaapzak en speen mee te geven. Indien gewenst kan men ook een 
eigen tuitbeker meegeven. 
Bij iedere maaltijd gebruiken we bij alle kinderen een slabbetje. Dit om de kleding zo schoon mogelijk 
te houden. 
Er is een hulpverleningsplan opgesteld voor elke vestiging en groep. Daarin staat beschreven hoe we 
moeten handelen in de meest voorkomende noodsituaties. We oefenen dit plan minstens één keer per 
jaar om goed voorbereid te zijn. De goedgekeurde brandblusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd 
door een daartoe bevoegde instantie.  
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Op de deuren zijn er speciale kunststofstrips bevestigd zodat de kinderen niet met hun vinger tussen 
de deur kunnen komen. 
De wandcontactdozen zijn hoog geplaatst, zodat de kinderen er niet bij kunnen komen. Bovendien zijn 
alle wandcontactdozen geaard of beschermt met een afsluitbaar dekseltje.  
In ons kinderdagverblijf heerst een algemeen rookverbod. Ook tijdens het buitenspelen wordt er door 
de pedagogisch medewerkers niet gerookt. 
 
Op vestigingsniveau wordt er gewerkt met een specifiek gericht werkplan, waarin de dagelijkse gang 
van zaken en werkwijze voor de volgende punten nader zijn uitgewerkt;  
De dagindeling, wennen, oudercontacten, eet & drinkmomenten, slapen, buitenruimte, hygiëne, 
achterwacht, vier ogenprincipe, zieke kinderen, open deurenbeleid.    
     

2.1.2.   Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties  
Als wij spreken over persoonlijke competenties, bedoelen wij dat het kind zich ontwikkelt tot een 
persoon, die in staat is om allerlei soorten problemen op te lossen en die zich goed kan aanpassen 
aan veranderende omstandigheden. Dit bereikt het door persoonlijkheidskenmerken als 
zelfvertrouwen, veerkracht, flexibiliteit, zelfstandigheid, creativiteit en weerbaarheid op te bouwen. 
In de eerste vier levensjaren maken kinderen een grote ontwikkeling door. Van pasgeborene die 
volledig afhankelijk is van zijn verzorgers tot een kleuter van vier die zich zelf kan aankleden, verhalen 
kan vertellen en samen kan spelen met andere kinderen. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet 
bij elk kind op dezelfde wijze. Dit maakt het kind uniek en vraagt om een individuele benadering van 
elk kind. Het is belangrijk om kinderen regelmatig te stimuleren om zich op verschillende gebieden 
verder te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk om allerlei verschillende activiteiten met de kinderen 
te doen. Variërend van samen puzzelen, voorlezen, zingen, gesprekjes voeren en geven van geschikt 
speelgoed. Deze activiteiten en materialen zorgen ervoor dat kinderen actief bezig zijn en zich 
spelenderwijs ontwikkelen. Het ene kind is vroeg met praten, het andere kind is vroeg met lopen. Het 
is goed om stil te staan bij hoe de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 4 jaar zich in het algemeen 
voltrekt. Er zijn verschillende fasen te onderscheiden in de ontwikkeling van kinderen. De 
medewerkers stemmen de activiteiten af op de belevingswereld van het kind en kunnen daarnaast 
zorgen voor een gezellige sfeer tijdens de activiteiten en andere momenten van de dag. Anders 
gezegd; het pedagogisch handelen wordt afgestemd op het individuele kind. 
De volgende ontwikkelingsgebieden zijn te onderscheiden: zintuiglijke ontwikkeling, motorische 
ontwikkeling), cognitieve ontwikkeling (verstandelijke ontwikkeling), identiteitsontwikkeling, creatieve 
ontwikkeling, taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen deze gebieden kunnen 
verschillende aandachtspunten worden geformuleerd. Medewerkers kunnen zo binnen de 
verschillende gebieden kinderen stimuleren en eventueel problemen signaleren.  
 
Ten aanzien van de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen zijn ouders onze partners. Wanneer  
wij zorg hebben over de ontwikkeling en/of het welzijn van een kind, gaan wij met ouders in  
gesprek. Wij proberen met ouders ons handelen zo af te stemmen dat het kind alle kansen krijgt en  
verwijzen indien nodig door naar externe deskundigen. Dit doen wij altijd in overleg met ouders.  
 
Binnen kinderdagverblijf Doortje hanteren wij het begrip: Spelen is leren! 
Middels een werkgroep VE (voorschoolse educatie) & knutselactiviteiten, met daarin een steeds 
wisselende vertegenwoordiging van elke groep, wordt eenmaal in de zes weken een thema opgesteld, 
met daaraan gekoppeld activiteiten specifiek voor 3+ maar ook alle andere leeftijdscategorieën. De 
duur van deze periode zorgt ervoor dat wij ruim tijd hebben om dieper op het onderwerp in te gaan. 
De thema’s worden bekend gemaakt via een memo of in Doortje’s Nieuwsbrief. De activiteiten worden 
op verschillende weekdagen aangeboden, zodat alle kinderen regelmatig kunnen deelnemen aan een 
activiteit. De activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld; knutselen, spelletjes, liedjes zingen en boekjes 
lezen. In elk thema is er aandacht voor de Nederlandse taal en alle onderdelen van kleuren, tellen, 
lichaamsdelen, tegenstellingen, vormen, fijne en grove motoriek worden erin verwerkt. 
 
Op vestigingsniveau wordt er gewerkt met een specifiek gericht werkplan, waarin de dagelijkse gang 
van zaken en werkwijze voor de volgende punten nader zijn uitgewerkt;  
Spel en speelgoed, activiteitenaanbod, 3+ activiteiten, peutervolgsysteem, zelfstandigheid, 
observeren, zorgkinderen. 
 

2.1.3.  Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties  
De mens is een sociaal wezen. In de praktijk betekent dit dat een kind al vanaf de geboorte samen 
met anderen dingen doet, immers zonder de ander (ouder/verzorger) zou het kind niet (kunnen) 
overleven. Bij het ontwikkelen van de sociale competenties gaat het om samenzijn en samen dingen 
doen. Kinderen leren veel van wat ze zien, zowel van andere kinderen als van ons. Wij hebben hierin 
een voorbeeldfunctie en ons sleutelwoord hierbij is ‘wederzijds respect’.   
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Elke ontwikkelingsfase doet een ander appèl op medewerkers. Baby‘s, dreumesen en peuters hebben 
zo hun eigen leefwereld en manier van spelen. Baby’s zenden signalen uit om gehoord te worden 
(huilen, lachen, kraaien, bewegen). In de omgang met baby’s grijpen wij elk individueel contact aan 
om te spelen met het kind. Dit vindt dus vooral tijdens het verzorgen plaats. We knuffelen en 
kriebelen, we zingen liedjes, we praten en lachen. Om kinderen al jong in aanraking te laten komen 
met elkaar, laten wij hen veel bij elkaar in de buurt zijn. Zo plaatsen wij bewust wipstoeltjes tegenover 
elkaar of leggen wij soms twee baby’s samen in één box. Wij zien dan dat kinderen al heel vroeg op 
elkaar reageren, zowel verbaal als non-verbaal.  
Dreumesen spelen vaak naast elkaar via bijvoorbeeld materiaal. Ze overleggen en gaan samen 
spelen, terwijl peuters steeds bedrevener raken in het aangaan van sociale contacten. Het bevorderen 
van samenspel vindt Kinderdagverblijf Doortje een belangrijke en uitdagende taak.  
Via spel, samenspelen, fantasie en expressie leren kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en hun 
grenzen te verleggen. Een speelruimte -met daarin specifieke speelhoeken- zal de kinderen in de 
gelegenheid stellen om veelzijdige speelervaringen op te doen, zowel individueel als groepsgewijs. 
We werken veel vanuit het principe van het geven van stimulansen bij de ontwikkeling van het kind. 
Onder begeleiding van de medewerkers worden kinderen gestimuleerd om vanuit eigen kracht en 
fantasie hindernissen te overbruggen. 
Voorop staat bij ons dat het kind zich kan ontplooien. Wij stimuleren dan ook dat het initiatieven neemt 
waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Wij zorgen er hierbij voor dat het kind zichzelf en/of een 
ander geen schade berokkent. De peuter zal steeds meer leren rekening te houden met de ander. Dat 
betekent dat hij zich meer zal kunnen inleven in de ander. Anderen hebben ook gevoelens. Dus leren 
wij het kind om te wachten op elkaar, om geen speelgoed af te pakken, om te delen en samen te 
spelen. Soms leren wij het kind om juist wat meer voor zichzelf op te komen.    
Wij stimuleren kinderen in het zelf oplossen van conflicten. Lukt dat niet of moeilijk, dan ondersteunen 
wij hen. De rol van de pedagogisch medewerkers verandert met het stijgen van de kinderleeftijd van 
zorgen voor, naar steeds meer begeleiden van de kinderen. 
 

2.1.4.  Overdracht van waarden en normen  
We streven ernaar dat kinderen overzicht krijgen over hun omgeving en begeleiden dit door het 
bieden van structuur en duidelijkheid in de dagindeling. Door het maken van afspraken en het stellen 
van regels bieden we kinderen houvast. Kinderen hebben dit nodig om zelfstandig te kunnen zijn.  
Regels proberen we zo bewust mogelijk te hanteren. We maken daarbij onderscheid tussen regels 
met het oog op de veiligheid van de kinderen en regels die samenhangen met de behoeften van het 
kind zelf, de groep, de medewerker of de ouder. Dit kan betekenen dat wij met een ouder afspraken 
hebben gemaakt over hun kindje, maar dat de behoefte van het kind of het groepsgebeuren erom 
vraagt, dat wij hiervan afwijken voor het welbevinden, veiligheid en rust. Wanneer wij tot deze 
beslissing overgaan dan melden wij dit de ouders bij de dagelijkse overdracht. We stimuleren de 
zelfstandigheid van kinderen bij hun eigen verzorging door tijd te nemen voor het kind en het geven 
van complimentjes. Door liefdevolle aandacht en tederheid geven we het kind te kennen dat het erbij 
hoort, en er mag zijn. 
Belangrijk hierbij is consequent handelen en het kind positief benaderen. Belonen en straffen kunnen 
daarbij een hulpmiddel zijn.  Een kind moet wel precies weten waarvoor hij beloond of gestraft wordt. 
Beloning vindt voornamelijk plaats in de vorm van positieve benadering of een schouderklopje. 
Straffen is een laatste middel als aanspreken op gedrag niet helpt en wordt zo min mogelijk toegepast. 
Wanneer een kind dingen doet die niet mogen, zullen de medewerkers het eerst meerdere malen, 
maximaal drie keer, waarschuwen. Wanneer er niet geluisterd wordt zal het kindje worden 
toegesproken op ooghoogte van het kind. Daarna zal het kindje op de stoel worden gezet om even de 
tijd te krijgen om erover na te denken. Na deze korte periode gaat de betreffende medewerker naar 
het kindje en vraagt of het begrepen heeft waarom het op de stoel zit. Als de medewerker en het 
kindje elkaar begrepen hebben geven ze elkaar een knuffel of een aai over de bol en gaan daarna fijn 
spelen. Lichamelijk straffen is nooit geoorloofd bij Kinderdagverblijf Doortje.  
Op het kinderdagverblijf maken kinderen deel uit van een groep. Deze is vaak breder en meer divers 
dan een doorsnee gezin. Dit betekent dat het kind al vroeg kennis maakt met de verscheidene 
aspecten van de verschillende culturen in de Nederlandse samenleving.    
Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en dragen er zorg voor dat 
de kinderen elkaar (leren) respecteren. Wij zijn hun voorbeeld hierin. Dit uit zich onder andere in hoe 
wij dagelijks met elkaar en met de kinderen omgaan Zo zijn wij in de omgang met elkaar beleefd en  
noemen elkaar bij de naam. Wij leren het kind om op zijn beurt te wachten, andere kinderen niet te 
onderbreken, groepsregels na te leven. Maar ook in wat wij doen, zijn wij hun voorbeeld, zoals niet op 
meubilair gaan staan, voorzichtig met de spullen en het speelgoed omgaan, etc. Kortom, wij leren het 
kind regels, zodat het kan functioneren in een groep en later in de maatschappij. Wij houden rekening 
met de eigenheid van ieder kind en met de eigenheid van de cultuur waarin het kind opgroeit. Dat 
betekent dat wij het kind benaderen als individu, maar ook vragen rekening te houden met de 
afspraken en regels binnen het kinderdagverblijf.    
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Op vestigingsniveau wordt er gewerkt met een specifiek gericht werkplan, waarin de dagelijkse gang 
van zaken en werkwijze voor de volgende punten nader zijn uitgewerkt;  
Structuur & het stellen van grenzen, bijzondere dagen (verjaardagen, sinterklaas, kerst en 
zomerfeesten) 

 
3.   DE KLANTGERICHTHEID VAN KINDERDAGVERBLIJF DOORTJE 
 
Kinderdagverblijf Doortje streeft ernaar om in te spelen op de behoeftes van de klant in het aanbieden 
van een makkelijke inschrijfprocedure en soorten opvang. Daarnaast wordt de betrokkenheid van 
ouders zeer op prijs gesteld. In deze paragraaf leest u hier meer over.  

 
3.1.  Snelle en duidelijke inschrijfprocedure 
Wij adviseren u, indien u belangstelling heeft voor plaatsing binnen ons kinderdagverblijf, uw kindje zo 
vroeg mogelijk in te schrijven. Inschrijven is gratis. 
Nadat wij uw formulier hebben ontvangen, sturen wij u z.s.m. per mail informatie en een vrijblijvende 
optie. Wij houden bij dit aanbod zoveel mogelijk rekening met uw wensen.  
De datum van binnenkomst geldt tevens als inschrijfdatum.  
Wanneer u na het ontvangen van de mail met de optie geïnteresseerd bent nodigen wij u van harte uit 
voor een rondleiding op de groep die betrekking heeft op de optie. Dan heeft u een duidelijk gevoel bij 
of dit de plek is waar u uw kindje heen wilt brengen. Dat gevoel moet goed zijn, wij vinden dit heel 
belangrijk bij het nemen van de beslissing. 
Wanneer u het aanbod accepteert, ontvangt u per post een plaatsingsovereenkomst plus een kopie 
van het pedagogisch beleidsplan via de mail.  
Op het moment dat wij de overeenkomst getekend retour hebben is de plaats voor uw kind 
vastgelegd. 

 
3.2.  Vaste dagopvang en Flexibele opvang 
Kinderdagverblijf Doortje biedt twee verschillende soorten opvang aan;  
Vaste opvang 
Binnen de dagopvang kan een kind maximaal vijf hele dagen worden geplaatst, van maandag tot en 
met vrijdag (dit noemen we een kindplaats). Wij hanteren een minimum van één dag per week.  
De openingstijden voor vaste dagopvang zijn het gehele jaar van 07:30 uur tot 18:00 uur.  
Op aanvraag kunnen deze verruimd worden naar 7.00 uur en 19.00 uur voor het flexibele uurtarief. 
De vaste opvang wordt op iedere groep van Kinderdagverblijf Doortje aangeboden. 
 
Flexibele opvang 
Naast de vaste dagopvang bieden wij flexibele opvang aan op alle groepen. Flexibele opvang is alleen 
mogelijk als er voldoende ruimte is qua kindbezetting. In verband met de personeelsplanning vragen 
wij u aan te geven welke dagen en tijden u nodig heeft. Wij hanteren een minimale afname van acht 
uur per week, flexibel in te roosteren. De openingstijden voor flexibele opvang zijn op aanvraag 
mogelijk tussen 7.00 uur en 19.00 uur. De flexibele opvang wordt op alle groepen aangeboden.  
Het annuleren van een al opgegeven opvangdag kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang per mail 
doorgegeven worden, daarna worden de uren in rekening gebracht. 
 
Op de wettelijk vastgestelde feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten. Op feestdagen als 5, 24 en 
31 december kan het voorkomen dat we om 15.00 uur sluiten i.p.v. om 18.00 uur. 
 
Kinderdagverblijf Doortje behoudt zich het recht voor om één of enkele dagen per jaar uw kind niet op 
te vangen, ten behoeve van een gezamenlijke studiedag voor onze medewerkers, zodat de kwaliteit 
van opvang altijd gewaarborgd blijft. Als we een dag gesloten zijn zal dit minimaal 2 maanden van 
tevoren aan de ouders gecommuniceerd worden. Tijdens de vakantieperiodes kan het voorkomen dat 
groepen met een lage kindbezetting worden samengevoegd. U wordt daarover tijdig geïnformeerd via 
een memo. 
 

Extra dagen + Vakantie  
Het kan zijn dat u incidenteel, naast de vaste opvangdagen, een extra dag opvang nodig heeft. De 
aanvraag hiervan verloopt via kantoor, dit kan telefonisch of via de mail, de toewijzing is afhankelijk 
van de groepsbezetting. Deze dag wordt op de maandelijkse factuur in rekening gebracht. Als er een 
extra dag opvang is afgesproken en u wenst er toch geen gebruik van te maken, dan dient u deze 
minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Het is niet mogelijk om dagen te ruilen bijv. een vaste dag 
voor een incidentele dag. Wanneer een kindje op vakantie is, zullen deze dagen niet in mindering 
worden gebracht op de factuur. 
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3.3.  Betrokkenheid van ouders 
Wij achten betrokkenheid van ouders bij de kinderopvang noodzakelijk. Immers zonder goed contact 
en overleg met de ouders is het moeilijk goede kwaliteit kinderopvang te realiseren. Oudercontacten 
en ouderparticipatie vinden op verschillende manieren plaats, te weten: 

 Contacten met medewerkers bij het halen en brengen; 

 De mogelijkheid om een dagje mee te draaien op de groep; 

 Een oudercommissie die activiteiten en informatiebijeenkomsten organiseert; 

 Thema avonden voor ouders met verschillende onderwerpen waarbij Kinderdagverblijf Doortje 
gastsprekers uitnodigt en op verzoek een onderwerp centraal stelt; 

 Ouderavonden waarbij in de jaarlijkse tien minutengesprekken met de ouders de 
ontwikkelingen van het kind kunnen worden besproken met als onderlegger de tussentijdse 
observaties.  

 Iedere maand ontvangen de ouders Doortje’s Nieuwsbrief met daarin nieuwtjes, de 
verjaardagen van de kinderen, de namen van kinderen die gestart zijn en andere actuele 
informatie. 

 

3.4.  Oudercommissie 
Iedere vestiging heeft een oudercommissie bestaande uit twee leden. De oudercommissies van alle 
vestigingen komen één keer per twee maanden bij elkaar en overleggen agendapunten die 
Kinderdagverblijf Doortje voorafgaande aan iedere vergadering aanlevert. Het gaat om lopende zaken 
en vragen om over na te denken. Als Kinderdagverblijf Doortje onderwerpen heeft waarover de 
mening of het advies van ouders gewenst is, dan wordt dit in de oudercommissie voorgelegd. De 
ouders kunnen zelf ook agendapunten inbrengen. Dit kunnen zij doen via het e-mailadres van de 
Oudercommissie: orkdvdoortje@gmail.com.  
De notulen van de vergadering worden met Kinderdagverblijf Doortje besproken. Middels een 
Dropbox heeft de Oudercommissie toegang tot alle voor hun belangrijke informatie. Door middel van 
een wachtwoord kan zowel het management van Kinderdagverblijf Doortje en de leden van de 
oudercommissie hier toegang tot krijgen. Hierdoor zullen nieuwe leden van de oudercommissie altijd 
snel op de hoogte worden gebracht van alle informatie die noodzakelijk is, zoals de klachtenregeling, 
het oudercommissie reglement, het pedagogisch beleidsplan e.d. 
Klachten en privacy                                                                                            
Kinderdagverblijf Doortje streeft ernaar dat er een zodanig goede sfeer is op het kinderdagverblijf dat 
deze openheid geeft om klachten en ongenoegen te durven uiten bij de directeur, de medewerker of 
de beleidsmedewerkster. Als een ouder een klacht heeft en niet met Kinderdagverblijf Doortje tot een 
bevredigende oplossing kan komen, dan kan contact worden opgenomen De Geschillencommissie 
Kinderopvang te vinden via www.degeschillencommissie.nl. Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den 
Haag. Telefoon: 070-3105310. Kinderdagverblijf Doortje is hierbij aangesloten.  

 
 
4.  DE ORGANISATIE: ACHTER DE SCHERMEN BIJ KINDERDAGVERBLIJF 

DOORTJE 
 
Een kinderdagverblijf kan niet bestaan zonder ouders en kinderen maar ook niet zonder personeel, 
gebouwen en ondersteunende diensten, zoals deskundigheidsbevordering door cursussen. In deze 
paragraaf leest u er meer over.  

 
4.1.   Ondersteunend personeel 
Op het hoofdkantoor zijn twee beleidsmedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor planningen, 
kindplaatsen, personeelszaken, deskundigheidsbevordering en andere praktische en administratieve 
zaken.  
 
Kinderdagverblijf Doortje is een door SBB erkend leerbedrijf. Daarom werken er bij ons soms leerling 

pedagogisch medewerkers, de zogeheten BOL-ers. Zij worden begeleid door een praktijkbegeleider 

van Kinderdagverblijf Doortje. De stagiaire werkt boventallig, maar kan incidenteel binnen de formatie 

worden ingezet, wanneer dit is toegestaan conform de CAO-bepaling.   

 
Stagebeleid Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) 
Binnen Kinderdagverblijf Doortje is er de mogelijkheid gecreëerd om op iedere groep één stagiaire te 
begeleiden. Er zijn momenteel vijf groepen, waardoor wij de mogelijkheid kunnen bieden voor 
maximaal vijf stagiaires, afhankelijk van hun stagedagen. KDV Doortje heeft een stagebeleid.  
Er worden stageplekken aangeboden voor stagiaires met een BOL vanaf het 2e leerjaar op niveau 
Pedagogisch Werk 3 en 4 of hoger.  
  

mailto:orkdvdoortje@gmail.com
http://www.degeschillencommissie.nl/
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4.2.   Deskundigheidsbevordering  
De pedagogisch medewerkers moeten jaarlijks op herhaling voor hun certificaat Bedrijfshulpverlening 
en/of EHBO. Regelmatig worden ontruimingsoefeningen gehouden. Pedagogische scholing en 
deskundigheidsbevordering van de medewerkers wordt regelmatig aangeboden.  

 
4.3.   Personeelsbeleid 
Kinderdagverblijf Doortje heeft een personeelsbeleid waarin, naast praktische zaken, duidelijk voor de 
medewerkers staat uitgewerkt hoe de werkwijze van kinderdagverblijf Doortje moet verlopen. Dit 
pedagogisch beleidsplan is daar o.a. een onderdeel van.  
 

4.4.  Pedagogisch Werkplan Medewerkers 
Kinderdagverblijf Doortje heeft een werkmap voor iedere vestiging opgesteld waarin de werkwijze van 
kinderdagverblijf Doortje ondersteund wordt door; een personeelsbeleid, huisregels voortkomend uit 
de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, protocollen en werkinstructies, observatieformulieren 
met handleiding, overdrachtformulieren e.d. Dit pedagogisch beleidsplan is het uitgangspunt voor de 
complete vormgeving. Regelmatig wordt een onderwerp uit dit plan tijdens een teamvergadering 
doorgesproken. Op deze manier wordt dit pedagogisch beleidsplan gewaarborgd. 

 
Taakomschrijving pedagogisch medewerkers 
Naast het verzorgen, opvangen en opvoeden van de kinderen hebben de pedagogisch medewerkers 
op de groep een aantal andere belangrijke taken.  

- Pedagogisch medewerkers hebben een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en 
het functioneren van de kinderen. Wanneer kinderen niet lekker in hun vel lijken te zitten of 
wanneer hun ontwikkeling stagneert of niet naar behoren verloopt, dienen ze dit aan te geven 
bij de ouders. Op deze manier kan er samen met de ouders een plan van aanpak gemaakt 
worden. 

- Pedagogisch medewerkers dienen, zowel in groepsverband als individueel, aan te sluiten bij 
de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Door middel van diverse activiteiten 
stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van het kind. 

- De activiteiten die pedagogisch medewerkers inzetten moeten afgestemd zijn op de 
belevingswereld van het kind. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een gezellige sfeer 
tijdens de activiteiten, maar ook tijdens andere momenten van de dag. 

- Pedagogisch medewerkers moeten samen met de ouders zorgen voor een goede 
overeenstemming tussen thuis en het kinderdagverblijf . Op deze manier kan de opvang het 
beste afgestemd worden op de thuissituatie.  

 
4.5.   (Social) Media 
KDV Doortje wil zich bij inwoners van de gemeente Culemborg en of ouders die werkzaam zijn in 
onze gemeente profileren als een solide en betrouwbare aanbieder op het gebied van kinderopvang. 
Specifiek willen we de betrokkenheid van onze doelgroep te weten onze gezinnen vergroten. Mond-
tot-mond reclame is nog steeds de beste reclame die een kinderdagverblijf zich kan wensen. Social 
Media is tegenwoordig het ideale kanaal voor mond-tot-mond reclame. Door aan te sluiten bij beleving 
van jonge mensen/gezinnen en hun omgeving vergroten we de betrokkenheid en bouwen mensen 
een voorkeur op voor onze organisatie. Ook willen we binnen de gemeente ons aanbod aan diensten 
beter bekend maken waardoor de beeldvorming over kinderopvang een positief beeld oproept.  
Social media inzetten als PR instrument wordt steeds belangrijker en niet meer weg te denken uit 
onze maatschappij. Hierdoor is het noodzakelijk om een aantal uitgangspunten en afspraken te 
vertalen naar beleid op dit gebied.  
 
Sociale netwerken en blogs die worden gepubliceerd onder naam van KDV Doortje worden gebruikt 
op een manier die waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van KDV Doortje. Het moet eraan 
bijdragen dat medewerkers, klanten en partners hun werk beter kunnen doen en helpen bij het 
oplossen van problemen en het verbeteren van vaardigheden en kennis.  
Daarnaast plaatsen wij beeldmateriaal in de vorm van activiteiten van en met kinderen. Dit is bepalend 
voor een goede weergave van onze organisatie aan bezoekers. 
 
Het zakelijk gebruik en het beheer van (social) media namens KDV Doortje is voorbehouden aan het 
management.  
Wie gerechtigd is om namens KDV Doortje actief te zijn op sociale media dient zich aan de volgende 
gedragsregels te houden:  
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a. Wat niet?   

  Reclame van derden  

  Ontklede kinderen of kinderen in luiers.  
 
b. Wat wel?  

  Kinderen mogen wel onherkenbaar in beeld, zoals handen, voeten, gezichten met 
zonnebrillen en/of hoedjes, of van achteren gefotografeerd. 

  Foto’s van speelgoed wat buiten staat, je ziet dat er gespeeld is.  

  Foto’s van knutselende handen.  

  Alleen foto’s met kinderen herkenbaar in beeld waarvan de ouders schriftelijk toestemming 
hebben gegeven voor plaatsing op (social) media worden gebruikt. 

  Evenementen binnen de gemeente die interessant zijn voor gezinnen. 
 
Eindverantwoordelijkheid  
Voor vragen of opmerkingen is de directeur contactpersoon. De directeur is eindverantwoordelijk voor 
berichtgeving over en namens KDV Doortje in de media waaronder ook (social) media valt. 
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5.  NAWOORD 
 
Met dit document hopen wij voor u als lezer inzichtelijk gemaakt te hebben hoe Dorothy in haar 
kinderdagverblijf het verlengstuk van thuis vorm geeft. Met haar passie en bevlogenheid voor het vak, 
haar openheid in communicatie en bereidheid om te leren en te groeien kan niet anders 
geconcludeerd worden dan dat Kinderdagverblijf Doortje uit de kinderschoenen is gegroeid tot een 
professionele en volwassen organisatie voor kinderopvang in Culemborg. De totstandkoming van dit 
rapport is één van de vele bewijzen dat er zowel in kwalitatief als in professioneel opzicht nog steeds 
groei en ontwikkeling in zit. Als het aan Dorothy ligt zal deze beweging altijd voortduren.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


