
Beleid minimale urenafname AVEM Kinderopvang 

 
AVEM Kinderopvang biedt veilige en verantwoorde opvang. Het zorgen voor emotionele veiligheid is 
hierbij van primair belang. Je veilig voelen is namelijk de basis voor een goed welbevinden, een goed 
welbevinden is een voorwaarde voor ontwikkeling. Pas wanneer een kind goed in zijn vel zit, is hij in 
staat de wereld om zich heen te ontdekken. 
 
Het is onze taak om kinderen deze veilige basis te bieden vanuit waar zij kunnen exploreren. Elk kind 
heeft van nature de neiging een vertrouwd persoon op te zoeken, bijvoorbeeld bij verdriet of angst. 
Zonder vertrouwde opvoeders in de buurt kunnen er voor een kind spannende of soms zelfs 
stressvolle situaties ontstaan. Onze pedagogisch medewerkers doen er alles aan om te zorgen dat een 
kind zich zo gauw mogelijk op zijn gemak voelt. Sensitieve responsiviteit speelt hierbij een belangrijke 
rol. Hiermee bedoelen we: de mate waarin we in staat zijn de (non-)verbale signalen van een kind 
goed te herkennen en interpreteren, en hierop adequaat te reageren. Het is de taak van onze 
pedagogisch medewerkers om telkens opnieuw uit te vinden wat een kind in een bepaalde situatie 
nodig heeft. Sensitieve responsiviteit blijkt een van de belangrijkste kenmerken van kwalitatief goede 
kinderopvang. Wat daarnaast van belang is voor de emotionele veiligheid van een kind zijn 
voorspelbaarheid van de leefomgeving en een vertrouwde relatie met de pedagogisch medewerkers 
op de groep. 
 
Emotionele veiligheid heeft te maken met vertrouwde relaties. Met kinderen, met de ruimte waarin je 
speelt, en met de pedagogisch medewerkers. Bij AVEM Kinderopvang hebben kinderen een vaste 
groepsruimte en spelen zij op vaste dagen zoveel mogelijk met eenzelfde groep kinderen. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat onze medewerkers een vertrouwensband opbouwen met het kind. Om 
deze reden werken we zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groep.  
 
Het opbouwen van deze vertrouwensband tussen pedagogisch medewerker en kind kost tijd en 
voortdurende investering. Dit begint al bij de wenperiode, waar we als organisatie veel aandacht en 
zorg aan besteden. Maar ook daarna is regelmatig contact met elkaar belangrijk. Door elkaar 
regelmatig te zien, leer je elkaar steeds beter kennen. De pedagogisch medewerker kan hierdoor 
beter inschatten wat een kind nodig heeft en het kind voelt zich steeds meer vertrouwd. We merken 
dat regelmatig contact tussen pedagogisch medewerker en kind een positieve invloed heeft op de 
mate waarin we emotionele veiligheid kunnen bieden.  
 
Om deze emotionele veiligheid te kunnen waarborgen hebben we voor de verschillende soorten 
opvang minimum afname van dagen gesteld.  
 
 
Samenvatting 
 

Wanneer een kind zich veilig voelt, is hij in staat de wereld om hem heen te ontdekken. Als AVEM 
Kinderopvang is het onze taak om kinderen deze veilige basis te bieden. Je veilig voelen heeft onder 
andere te maken met vertrouwde relaties met de mensen om je heen. Het opbouwen van een 
vertrouwensband tussen pedagogisch medewerker en kind kost tijd en continue investering. Door 
elkaar regelmatig te zien, leer je elkaar steeds beter kennen. De pedagogisch medewerker kan 
hierdoor beter inschatten wat een kind nodig heeft en het kind voelt zich steeds meer vertrouwd. We 
merken dat regelmatig contact tussen pedagogisch medewerker en kind een positieve invloed heeft 
op de mate waarin we emotionele veiligheid kunnen bieden. Om deze emotionele veiligheid te 
kunnen waarborgen hebben we voor de verschillende soorten opvang minimum afname van dagen 
gesteld.  


