Begrippenlijst en afkortingenlijst
Beroepskracht kind ratio (BKR)
Er geldt een maximaal aantal kinderen waar één pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet
de beroepskracht-kind ratio (BKR). Oudere kinderen zijn minder afhankelijk en hebben minder begeleiding
nodig van een pedagogisch medewerker. Terwijl een pedagogisch medewerker juist meer tijd en ruimte nodig
heeft om aan de behoeften van baby’s te voldoen. De exacte regels en een rekentool zijn te vinden op de site
https://www.1ratio.nl van de Rijksoverheid.
Afwijkings- of drie-uursregeling
De kinderopvangorganisatie mag maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht-kind ratio (BKR).
Tijdens die uren mogen minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Dit heet de 3 uursregeling of
afwijkingsregeling. De regel wordt ingezet zodat er ruimte is voor pauzes van medewerkers. Maar ook omdat
niet alle kinderen op dezelfde tijd worden gebracht of opgehaald.
Vaste gezichten criterium
Een vaste pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid. Als het kind aanwezig is, werkt er die
dag minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. De medewerker weet hoe het kind zich ontwikkelt,
waar het behoefte aan heeft en waar het gestrest van raakt. De vaste gezichten mogen niet te vaak wisselen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vaste-gezichten-en-groepen-kinderopvang.
Achterwacht
Als er tijdens de openingsuren slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is, moet er een achterwacht zijn.
De achterwacht is een volwassene die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het
kindcentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe betekent dat binnen de dagopvang altijd een volwassene moet kunnen meekijken of
meeluisteren met een beroepskracht die (alleen) op de groep staat. Het doel van het vierogenprincipe is het
voorkomen van situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik.
De invulling van het vierogenprincipe en de achterwacht ligt vast in het Beleid veiligheid en gezondheid.
Meldcode: Er is een wettelijke plicht om (vermoedens van) kindermisbruik en –mishandeling te melden bij de
werkgever of vertrouwenspersoon van de Inspectie van het Onderwijs. Kinderopvang Zonnekinderen heeft de
branche specifieke Meldcode Kindermishandeling geïmplementeerd en een aandachtsfunctionaris aangesteld.
Meer informatie is te vinden op www.meldcode.nl.
IKC: Integraal Kind centrum
Zonnekinderen werkt actief samen met het onderwijs. Samen vormen we integrale kind centra (IKC’s), waar we
kinderen van 0 tot 13 jaar een plek bieden waar spelen en leren hand in hand gaan. Onderwijs, ontwikkeling,
opvang en vrijetijdsbesteding bieden we aan in een geïntegreerd dagprogramma.
IKK: Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
Dit is een akkoord dat de basis is voor wettelijke maatregelen die per 2018 en 2019 zijn ingevoerd met als doel
de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen.
OC: OuderCommissie; iedere locatie heeft een oudercommissie
COC: Centrale OuderCommissie (Zonnekinderen breed, voor de hele organisatie)
VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie
Het doel van voorschoolse educatie is om kinderen een zo goed mogelijke start op de basisschool
te geven.
Wij werken met het ontwikkelingsgerichte programma Startblokken van Basisontwikkeling. Deze
erkende VE-werkwijze helpt ons de ontwikkeling van alle kinderen optimaal te stimuleren. Centraal bij
Startblokken staat de spel- en taalontwikkeling en het thematisch werken. Meer informatie hierover
vindt u in ons pedagogisch beleid https://www.zonnekinderen.nl/over-ons/pedagogisch-beleid/
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