
Open deuren beleid  
 
Omschrijving: 
Stamgroep= een vaste groep kinderen in de dagopvang met vaste pedagogisch medewerkers met 
een vaste ruimte 
Stamgroepruimte= een vaste, passend ingerichte ruimte waar het kind in de dagopvang het 
grootste deel van de dag aanwezig is 
Basisgroep= een vaste groep kinderen in de bso met vaste pedagogisch medewerkers 
 

Wij werken met een zogenaamd opendeuren beleid. Dit heeft de volgende voordelen: 
- De kinderen krijgen de gelegenheid om ook buiten de eigen veilige groep, eigen contacten en 

vriendschappen op te doen. Hierdoor wordt gestimuleerd hun zelfvertrouwen te vergroten. 
- Ook kunnen wij met een groepje (oudere) kinderen activiteiten doen die gericht zijn op hun 

leeftijd en ontwikkeling. Deze activiteiten vinden plaats buiten de eigen groepsruimte. 
- Ontwikkelingsachterstanden of juist voorsprongen zullen eerder gesignaleerd worden. 
- Bij ziekte of afwezigheid van de vaste PM-er zijn er toch nog vertrouwde PM-ers van de andere 

groep aanwezig op hun eigen of de buurgroep. 
- Ook kennen de PM-ers de kinderen allemaal en kunnen hierdoor de ouder(s)/ verzorger beter 

informeren over het verloop van de dag en eventuele bijzonderheden. Ook de overstap naar de 
volgende groep is een stuk gemakkelijker. 

- Broertjes en zusjes hebben de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, als ze hierom vragen. 
- De groepen kunnen nauw werken samen aan projecten en thema’s. 
- De groepen kunnen aan het begin en het eind van de dag en tijdens de middagpauze 

samengevoegd worden. 
 
Er wordt verder gestalte aan het open-deuren beleid gegeven op de volgende wijze: 
- Er worden bij vieringen en thema's gezamenlijke activiteiten gedaan. 
- Bij een buitenactiviteit (bijv. wandelen) worden soms kinderen van de andere groep 

meegevraagd. 
- Bij mooi weer mogen de kinderen van andere groepen samen buiten spelen, één PM-er van de 

stamgroep is dan buiten bij de kinderen en de andere PM-er binnen bij de kinderen. 
- Bij sommige gezamenlijke activiteiten kunnen kinderen vrij spelen buiten hun eigen stamgroep 

om. 
- Bij aanwezigheid van beduidend minder kinderen (bv. aan het begin of aan het eind van de 

dag) zullen de kinderen hun stamgroep verlaten, mits dit conform het zogenaamde leidster-kind 
ratio is.  Daarbij streven wij ernaar dat een PM-er van de vaste stamgroep aanwezig is 

- Groepen kunnen samengevoegd worden tijdens vakanties of op dagen / dagdelen  met een 
lage bezetting. In principe zal dan altijd 1 PM-er van de vaste stamgroep aanwezig zijn.  Ouders 
tekenen hiervoor een F36 formulier.  

- Kinderen die flexibele opvang afnemen, ruilen of extra komen kunnen in een andere groep 
geplaatst worden als er in de stamgroep geen plaats is. 

- Buiten schoolse opvang: 
 Kinderen kunnen bij activiteiten de basisgroep verlaten. Dan wordt de maximale omvang 

van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Het aantal kinderen per beroepskracht blijft van 
kracht, toegepast op het totale aantal aanwezig kinderen op de locatie. 

 In principe hebben alle kinderen een vaste basisgroep. Wel kan worden besloten om 
kinderen in een andere ruimte te ontvangen of weer op te halen waarbij een PM-er aanwezig 
is. Voor zowel ouders als kinderen moet inzichtelijk zijn welke ruimte dit is. 

 Indien het kindaantal het toelaat (bijv. tijdens vakanties en dagen met een (structureel) lage 
bezetting), kunnen basisgroepen worden samengevoegd. Voor zowel kinderen als ouder 
moet inzichtelijk zijn welke ruimte en basisgroep dit is. 

 



 
 
De stamgroep van een kind is de basis van waaruit wordt gespeeld en gegeten. Hier worden ook de 
eigen spulletjes opgeborgen. Evengoed kunnen op sommige momenten de PM-ers er voor kiezen de 
deuren 'dicht' te houden, b.v.: 
- Als de groep onrustig is. 
- Als er een activiteit wordt gedaan ten behoeve van de eigen groep. 
- Tijdens het inwerken van nieuwe personeelsleden. 
- Als de omstandigheden dit vragen. Dit ter beoordeling van de PM-er.   

   
 


