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Visie  

In de visie van instelling staat het kind centraal. Dat wil zeggen dat de 

werkwijze van de van instelling medewerkers als kindgericht kan worden 

omschreven.  

De instelling gaat uit van de vier pedagogische basisdoelen van opvoeding 

van kinderen in gezin en kinderopvang. 

Daarnaast hanteert van instelling het volgende kindbeeld:  

• Elk kind is anders en dus uniek.  

• Elk kind heeft zijn eigen identiteit.  

• Elk kind ontwikkelt zich door zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen.  

• Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.  

 

Dit betekent dat in de kinderverblijf het kind zich thuis, veilig en vertrouwd 

voelt. De leidsters hebben oog en oor voor de eigenheid van ieder kind. Zij 

gaan respectvol en liefdevol om met de kinderen en scheppen de 

voorwaarden waarbinnen elk kind zichzelf kan zijn, zich ontspannen en 

prettig voelt en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen. Het pedagogisch 

beleidsplan is ook een uiting van ons kwaliteitsbeleid. Het pedagogisch 

beleidsplan biedt ouders en leidsters inzicht in de pedagogische 

grondbeginselen van onze kinderopvang en is tevens de leidraad voor de 

dagelijkse omgang met de kinderen.  

 

Groepssamenstelling  

De instelling biedt kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 

6 jaar. Uitgangspunt voor wat betreft de groepsindeling is voor het 

kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) dat er wordt gewerkt met stamgroepen 

die gemiddeld uit 12 kinderen bestaan.  

 

De groepsindeling voor de voorschoolse opvang  (4 tot jaar) wordt 

afgestemd op de omvang van de locatie en de beschikbare ruimten. 

De pedagogisch medewerker en kindratio is 1: 10.  

 

Werkwijze  

Voor het KDV kan de werkwijze in relatie tot de huisvesting op hoofdpunten 

als volgt worden omschreven:  

• Kinderen (0- 2 jaar) hebben veel behoefte aan geborgenheid. Kinderen 

in deze groepen blijven naast een snoezelruimte hoofdzakelijk in de 

eigen stamgroepruimten. Als er meer van deze jongste groepen zijn 

vormen ze samen een rustig deel in het kinderverblijf.  

• Kinderen van 2 – 4 jaar - hebben weliswaar elk een eigen 

stamgroepruimte maar zijn meer naar buiten gericht. Zo kunnen zij 

bijvoorbeeld functionele ruimten zoals een atelier(s) of grof motorische 

ruimteverkeersruimte delen en kunnen kinderen van verschillende 

groepen bij elkaar spelen. 

•  Buitenspelen maakt integraal onderdeel uit van het dagelijks 

programma: kinderen moeten elke dag naar buiten kunnen.  
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Voor de voorschoolse opvang (VSO) geldt aanvullend de volgende 

werkwijze:  

• De voorschoolse opvang kan worden gezien als tweede thuis 

voor de kinderen. Dit betekent dat kinderen recht hebben op 

inspraak in hun leefomgeving en betrokken worden bij de 

inrichting van ruimten. Ook hebben ze een belangrijke stem in 

de keuze voor activiteiten waarbij rekening gehouden wordt met 

individuele behoeften.  

• Kinderen krijgen de mogelijkheid te experimenteren op 

verschillende terreinen, waarbij de volgende aandachtsgebieden 

centraal staan: Sport & bewegen, Natuur & techniek, Kunst & 

cultuur, Maatschappij & omgeving. Activiteiten die niet allemaal 

binnen de eigen ruimten hoeven plaats te vinden maar waarbij 

ook de omgeving betrokken wordt. Het betekent wel dat de 

ruimten binnen de VSO het mogelijk maken dat de inrichting 

regelmatig verandert.  

• Er moeten meerdere ruimten beschikbaar zijn om kinderen 

voldoende keuze in activiteiten(ruimten) te kunnen bieden: naast 

de stamgroepruimte tenminste 1 andere functionele ruimte, voor 

oudere kinderen liever meer dan 1. 

 

 

 

Algemene ruimten  

Entree De entree van het kinderdagverblijf moet voldoende ruim van opzet 

zijn om meerdere personen tegelijk en kinderwagens/buggy's doorgang te 

bieden (geldt niet voor VSO). De entree fungeert tevens als tochtportaal.  

• De toegangsdeur heeft een doorgangsbreedte van minimaal 100 cm. 

Deuren zijn voorzien van glasopeningen zodat men kan zien wat er 

zich achter bevindt.  

• Deur voorzien van een intercom en automatische deurontgrendeling 

die bedienbaar is vanaf de stamgroepruimten en kantoor 

locatiemanager. Elke stamgroep en het kantoor heeft eigen deurbel.  

• De toegangsdeur is zelfsluitend en beveiligd tegen uitloop van 

kinderen. Ouders/klanten openen de deur d.m.v. een code, personeel 

d.m.v. een sleutel. Bij voorkeur is er één sleutel voor alle deuren met 

uitzondering van het kantoor (eventueel een sleutelplan opstellen).  

• In de buurt van de entree (alleen voor KDV) een inloopberging waar 

maxi cosi gestald kunnen worden. Buggy’s en kinderwagens worden bij 

voorkeur niet achtergelaten in het kinderverblijf.  

• Entree aan buitenzijde voorzien van overkapping zodat men ‘droog’ 

kan aanbellen, maar geen ‘hangplek’vormt. Tevens moet er ruimte zijn 

voor het naamsvermelding van de instelling.  

• Vanuit een stamgroepruimte en/of vanuit het kantoor locatiemanager 

moet er zicht zijn op de entree.  

STUDY PRESENTATION DESIGN SPECIFICATION 
BAGDAD - CHILDREN DAY CARE CENTER 



Centrale keuken  

Afhankelijk van de functie van de keuken wordt bepaald waar deze ruimte 

wordt gesitueerd. Bijvoorbeeld als er met de kinderen van 2-4 jaar in de 

keuken wordt gegeten, dan dient deze ruimte in de omgeving te liggen van 

deze stamgroepruimten. In dit geval beschikken de stamgroepen 0-2 jarigen 

over een pantry. In de VSO ligt de centrale keuken nabij de 

stamgroepruimten. In de keuken zijn de volgende voorzieningen aanwezig:  

• Aanrechtblok met enkele spoelbak en voldoende afzetruimte (lengte 

totaal afhankelijk van aantal groepen, maar minimaal 2.40 m)  

• Voldoende kastruimte voor het opbergen van serviesgoed en 

voorraden (veel bovenkastjes).  

• Ruimte voor het plaatsen van een combi-oven, een koelvriescombinatie 

met per groep een vrieslade, een professionele vaatwasser, een 

inductiekookplaat. Voor het KDV tevens ruimte en aansluiting voor een 

magnetron.  

• De keuken moet ook door kinderen (onder begeleiding) gebruikt 

kunnen worden voor kook- en bakactiviteiten. Dat betekent dat 

veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht op apparatuur 

(kindersloten) en de vuilnisemmer niet bereikbaar is voor kinderen.  

• Keuken kan in open verbinding staan met de gang d.m.v. een balie / 

bar. Hoogte van deze balie deels op volwassenhoogte, deels op 

kindhoogte zodat kinderen dit als werkblad kunnen gebruiken.  

 

 

 

Kantoor  

Er komt een kantoor met mogelijkheid voor een - twee werkplekken voor 

leidinggevenden (afhankelijk van capaciteit kinderverblijf). In het kantoor 

vinden bureauwerkzaamheden, telefonisch overleg, gesprekken plaats. Er 

is ruimte nodig voor:  

• Een à twee werkplekken, al dan niet gecombineerd met tafel voor 

overleg met maximaal 4 personen. 

• Voldoende kastruimte voor archief, kantoormiddelen en vakliteratuur.  

• Aansluitingen voor telefoon, printer, computer.  

• Zo mogelijk vanuit het kantoor zicht op de entree. 

 

Personeelsruimte  

Er komt een personeelsruimte waar teamleden kunnen pauzeren en 

besprekingen met een kleine groep kunnen houden (stagegesprekken etc.) 

Vergaderingen met het hele team vinden in een stamgroepruimte plaats. 

Naast zitgelegenheid moet voldaan worden aan de volgende eisen:  

• Aansluitingen voor telefoon, computer, printer en kopieerfaciliteit.  

 

Was-droogruimte  

Deze ruimte is voorzien van:  

• een verhoging van  40 cm t.b.v. wasmachine en droger (deuropening 

op 70-80 cm vanaf de vloer). Afvoer droger bij voorkeur direct naar 

buiten.  

• Een uitstortgootsteen met warm en koud water indien gecombineerd 

met werkkast.  

• Een plank om was te vouwen en ruimte voor wasmanden  

• Afsluitbare kastruimte voor linnengoed van het hele KDV of VSO. 
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Werkkast  

Deze ruimte mag gecombineerd worden met de was-droogruimte. Indien 

een aparte werkkast dan daarin aanbrengen:  

• Een uitstortgootsteen met warm en koud water.  

 

Sanitair volwassenen  

Er is 1 toilet op 15 werknemers nodig. Uitgaan van een minimum van 2 

toiletten.  

Een toilet uitvoeren als mindervalide-toilet. Rekening houden met het feit 

dat het toilet meestal door niet-invaliden gebruikt zal worden. Dus naast een 

kantelbare spiegel ook een spiegel aanbrengen op normale hoogte.  

• Overige toiletten voorzien van een voorportaaltje met wastafel en 

spiegel  

 

Binnenbergingen  

De bergruimte opdelen in twee compartimenten (of 2 bergruimten maken):  

• Een ruimte voor voorraden voeding (koffie, thee etc.), gekoppeld aan 

en toegankelijk vanuit de centrale keuken  

• Een ruimte voor spelmateriaal zoals voorraden papier en 

seizoensmaterialen (kerstspullen, parasols) en overtollig of kapot 

meubilair.  

Buitenberging/containerberging 

Er komt direct aan de buitenspeelruimte een buitenberging voor 

buitenspelmateriaal (fietsjes, karren, los speelgoed). De buitenberging bij 

voorkeur los op het terrein plaatsen, indien de situatie en de omgeving 

(risico vandalisme) die toelaat. Indien dit niet mogelijk is integreren in het 

gebouw. Deze berging kan gecombineerd worden met, maar wel intern 

gescheiden van, de containerberging.  

• De containerberging uitvoeren in overeenstemming met de eisen van 

de gemeente (afmetingen containers / afvalscheiding).  

• Buitenberging voorzien van dubbele deuren en zonder drempel zodat 

groot materiaal makkelijk op te bergen is.  

• Wanden geschikt om planken aan op te hangen. 

 

Garderobes kinderen  

In de gang voor elke groep afzonderlijk een garderobe direct buiten de 

eigen stamgroepruimte. • Garderobes zodanig situeren dat geen ‘rommelig’ 

geheel ontstaat.  

• aantal kapstokhaken is gelijk aan het aantal kindplaatsen. Afstand 

tussen de kapstokhaken  10 cm, haken afgeschermd of zodanig 

vormgegeven dat kinderen zich er niet aan kunnen bezeren, haken op 

kindhoogte.  

• Bankje plaatsen onder de kapstok in het KDV  

• Afsluitbare vakkenkast maken voor tassen/ eigen spullen in de VSO  

 

Garderobe personeel en bezoekers  

• Voor medewerkers en bezoekers komt de garderobe nabij kantoor 

/personeelsruimte. Voor leidsters kluisjes in of bij de personeelsruimte. 
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Stamgroepruimte kinderdagopvang (KDV)  

De stamgroepruimte moet mogelijkheden bieden voor kinderen die liggen, 

kruipen, (leren) lopen (jongste groepen) en voor diverse spelactiviteiten. In 

de stamgroepruimte wordt door de jongste kinderen tevens gegeten. Dat 

betekent dat de ruimte goed in te delen moet zijn in verschillende plekken 

èn dat de ruimte overzichtelijk moet zijn (kind en leidster moeten contact 

kunnen houden in gehoor en geluid). De ruimte moet voldoen aan de 

volgende eisen:  

• De minimale breedte is tenminste 4 meter, bij voorkeur meer.  

• Er moet voldoende aaneengesloten vrije wandruimte zijn om 

activiteitenplekken te kunnen maken (let op situering van deuren). 

• In elk geval één raam laten doorlopen tot de vloer zodat ook kruipers 

naar buiten kunnen kijken. Voldoende breed voor meerdere kinderen 

tegelijk.  

• In de ruimte kunnen bij (een deel van) de ramen brede vensterbanken 

worden aangebracht die als speelwerkvlak voor de kinderen kunnen 

dienen. Deze dienen zo stevig te zijn dat kinderen er op kunnen zitten 

of staan. 

• Indien de stamgroepruimte(n) voor de groep 0-1,5 jaar niet direct bij de 

centrale keuken ligt, in de stamgroepruimte een pantry met enkele 

spoelbak, koelkast en magnetron plaatsen.  

• Stamgroepruimte heeft een directe verbinding met slaapruimte, sanitair 

kinderen, buitenspeelterrein en verkeersruimte. Bij voorkeur visuele (op 

kind- en volwassenhoogte) verbinding met functionele ruimte.  

• Stamgroepruimten mogen ofwel indirect (d.m.v. een gedeelde sanitaire 

ruimte) ofwel direct met elkaar in verbinding staan. Aandachtspunt 

daarbij: indeelbaarheid van de ruimte, er moet voldoende vrije 

wandruimte overblijven om hoekjes te maken en kasten te plaatsen. 

Sanitair kinderen Kinderverblijf (KDV) dubbel 

Bij voorkeur delen 2 stamgroepruimten een sanitaire ruimte. Deze ruimte 

voldoet aan de volgende eisen: 

Er is ruimte nodig voor een door SKON zelf te leveren dubbel 

aankleedmeubel en 2 kasten. Zie voor vorm en afmetingen de bijlage bij dit 

PVE. In de bouw moet worden meegenomen:  

• Aansluitingen voor warm en koud water en electra.  

• Drie kindertoiletjes, model hangend toilet (hoogte zitting max. 35 

cm),spoelvoorziening op een voor kinderen bereikbare hoogte direct 

boven het toilet.  

• Een aansluiting waar ofwel een babytoiletje (hoogte  26 cm) met lage 

spoelvoorziening ofwel een uitstortgootsteen voor het spoelen van po’s 

kan worden geplaatst, keuze in overleg opdrachtgever.  

• Een lage wastrog op kindhoogte (hoogte bovenzijde wastrog 50 cm) 

met 3 kraantjes met drukknop en korte uitloop, waar kinderen kunnen 

handenwassen / spelen / tandenpoetsen; voorzien van warm water. 

Om kinderen te kunnen laten spelen met water wastrog voorzien van 

een stop. Boven de wastrog een spiegel.  

• De ruimte zodanig vormgeven dat een leidster tijdens het verschonen 

vanuit de sanitaire ruimte zicht op de stamgroepruimte(n) kan houden. 

De ruimte is afsluitbaar door middel van een deur voorzien van 

glasopening.  

• Schoonmaakmiddelen die leidsters gebruiken moeten op een voor 

kinderen onbereikbare afgesloten plaats kunnen worden weggezet.  
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Sanitair kinderen kinderverblijf (KDV) enkel  

Bij een oneven aantal groepen krijgt een groep een eigen sanitaire ruimte. 

Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij de dubbele sanitaire ruimte maar er 

kan volstaan worden met:  

• Een enkel aankleedmeubel en een kast  

• Een hangend kindertoiletje en een aansluiting voor babytoiletje of 

uitstortgootsteen;  

• Wastrog met 2 kraantjes.  

 

Slaapruimten alleen kinderverblijf (KDV)  

Per stamgroepruimte komen er twee slaapkamers.  

• De indeling van de slaapkamers kan verschillende manieren worden 

ingedeeld, bijvoorbeeld: 2 x 4 (stapel)bedjes of 1x 2 stapelbedjes + 1x 

6 stapelbedjes. Bedjes moeten minimaal aan èèn lange zijde 

afzonderlijk bereikbaar zijn. Werkruimte tussen de bedjes is minimaal 

80 cm, zodat er eventueel ook stapelbedjes te plaatsen zijn. Rekening 

houden met een afmeting per bedje van 125 x 74 cm. 

Voorkeursindeling conform bijlage bij dit PVE.  

• In de slaapruimten is altijd lichtinval nodig, dit kan zijn direct (raam in 

gevel of daklicht) of indirect (bijvoorbeeld via bovenlicht naar andere 

slaapruimte of stamgroepruimte). Ramen zodanig uitvoeren dat 

eenvoudig gordijnen / verduistering aangebracht kunnen worden.  

• Indien het een verbouwing betreft en er onvoldoende ruimte 

beschikbaar wordt, kunnen aparte slaapruimten voor de 

peutergroep(en) vervallen maar moet er wel een aparte bergruimte 

voor stretchers direct aan de stamgroepruimte komen.  

• Slaapruimten hebben een directe verbinding met bijbehorende 

stamgroepruimte. 

Functionele ruimten  

De functionele ruimten in zowel kinderopvang (KDV) als buitenschoolse 

opvang (BS) moeten op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. 

Om die reden moet deze ruimte aan de volgende eisen voldoen:  

• Er moet voldoende aaneengesloten vrije wandruimte zijn om 

activiteitenplekken te kunnen maken.  

• Voor de BSO moet er per groep van 20 kinderen tenminste een 

functionele ruimte zijn. Bij 2 groepen (40 kinderen) betekent dit dus 

tenminste 2 functionele ruimten (naast de stamgroepruimten).  

• In een functionele ruimte dient een aansluiting voor een waterpunt 

gemaakt te worden (warm en koud water) voor spelactiviteiten / 

handenarbeid etc.  

• Bij voorkeur een visuele relatie met stamgroepruimte(n) en eventuele 

andere functionele ruimten. Bijvoorbeeld door (deels) glazen wand naar 

verkeersruimte waaraan ook stamgroepruimten liggen. 
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Stamgroepruimte buitenschoolseopvang (VSO)  

De stamgroepruimte moet mogelijkheden bieden voor diverse 

spelactiviteiten. Afhankelijk van de beschikbare ruimten wordt er in de 

stamgroepruimte tevens gegeten. Dat betekent dat de ruimte goed in te 

delen moet zijn in verschillende plekken. De ruimte moet voldoen aan de 

volgende eisen:  

• De minimale breedte is tenminste 4 meter, bij voorkeur meer.  

• Er moet voldoende aaneengesloten vrije wandruimte zijn om 

activiteitenplekken te kunnen maken (let op situering van deuren).  

• Stamgroepruimte heeft bij voorkeur een directe verbinding met 

buitenspeelterrein en met een functionele ruimte. Visuele relatie met 

andere functionele ruimten. Sanitair kinderen en keuken in de 

nabijheid. 

 

 

Sanitair kinderen buitenschoolse opvang (VSO)  

De sanitaire ruimte voor de BSO bestaat uit:  

• Een hangend toilet per 15 kinderen met een minimum van 2 toiletten. 

Toiletten uitgevoerd als volwassentoiletten met afsluitbare deuren. 

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw kan ook gekozen worden voor 

kleutertoiletten met verkeersruimtefhoge deuren. Voor de onderbouw 

en bovenbouw zijn de toiletruimten voor jongens en meisjes 

afgescheiden.  

• In een voorportaal per 15 kinderen 1 handenwasgelegenheid met een 

minimum van 2. Dit kan ofwel een wastrog met 2 kranen zijn ofwel twee 

wastafels (geen kleine fonteintjes i.v.m. knoeien).  
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Oppervlakte-indicaties algemeen  

Ruimtesoort   Oppervlak  Oppervlakte 

  per kind totaal 

  

Eenheid per groep KDV (12 kinderen)   

Stamgroepruimte   3 m²  36 m² 

Slaapruimten, 2 per groep, 6 m²  1m²  12 m²  

Sanitaire ruimte  

(Sanitair voor 2 groepen samen  0,5m²  6 m²  

12 m² )  

 

Functionele ruimte KDV  

Functionele ruimte bij 3 groepen  1 m²  36 m²  

(Bij meer dan 3 groepen: extra ruimte per groep  12 m²) 

  

Eenheid per groep VSO (20 kinderen)   

Stamgroepruimte    2,4 m²  48 m² 

Functionele ruimte  1,6 m² 32 m ² 

(1 of meer ruimten)   

Sanitair    4 m² 

 

Overige ruimten    

Entree    ≥6 m²  

Berging kinderwagens (KDV)   6 m²  

Centrale keuken   0,3m²  ≥10 m² 
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Berging (voorraad, spelmateriaal)  

eerste 2 groepen    0,2m²  10 m²  

Berging overige groepen    

Werkkast (1 per verdieping)  0,1m²  3 m²  

Was-/droogruimte  0,1m²  3 m²  

(indien was-/droog in combi met werkkast  5 m²)  

Kantoor, tevens spreekruimte voor 3 groepen  15 m² 

Personeelskamer (KDV) per leidster 1,2 m²  ≥10 m² 

  

Sanitair volwassenen (2x waarvan 1 miva)  6 m² 

Containerberging    4 m² 

Buitenberging1   0,2 m²  10 m² 

  

Toeslag constructie/verkeers- en  

installatieruimte   25%  ..…. m²  

Totaal bruto vloeroppervlak   …… m² 

  

Buitenruimte   

Speelruimte kinderen  ≥ 4 m²   

Buitenberging    Zie boven 

Fietsenstalling   2% van  ≥2 m² 

  oppervlak   

  

 

1 Kan ook buiten gebouw op buitenterrein  



Relatieschema kinderopvang (KDV) 
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