
Reflectie’s over Nadja Kleisterlee’ van kinderdagverblijf 
‘meneer Koekepeer’ Maandag 12 mei 2014 11:00-12:00 uur 
 

Reflectie  

Ik vind het een leuke manier van presenteren hoe ze het deed. Ze had geen hele verhaallijn 
‘klaargezet’. Ze wilde het liefste dat we vragen zouden stellen waarop zij haar verhaal zou baseren. 
Ze heeft hele leuk interessante dingen verteld. Ik stond er echt van te kijken wat er allemaal bij 
komt kijken. Ik vond haar visie erg interessant, deze visie heb ik nog nooit ergens eerder gehoord. 

Hij sprak mij erg aan. Ze laat de kinderen buiten in luttepotjes slapen. Eerst vond ik dit echt heel 
gek en raar, maar haar visie op het buiten slapen met kinderen was wel heel goed. Ik zou kinderen 
normaal nooit buiten laten slapen, maar door haar verhaal heeft het me wel aan het denken gezet 
en zou ik er wel voor open staan. Het verbaasde me  dat het kostenplaatje toch nog wel meeviel, ik 
had verwacht dat deze kosten hoger zouden zijn.  
 

Reflectie  

Vandaag komt gastspreker Nadja Kloeisterlee van Meneer de  Koekenpeer.  We schrijven een 
verslag over het verhaal wat ze verteld.  Ze is een eigen kinderdagverblijf begonnen in Meerssen.  
Ze is eerst begonnen als leerkracht , en heeft ervaring opgedaan als gastouder. Het duurt 
ongeveer een jaar voordat ze alles op orde had voor haar eigen kinderdagverblijf. Ze heeft nu 2,5 
haar eigen kinderdag verblijf. Waar ik zelf erg van onder de indruk was zijn de bedjes buiten. Ik 
kan me er geen beeld bij bedenken. Misschien komt dit ook omdat ik dat niet gewend ben. Het was 
wel erg duidelijk welke visie ze had en dat ze dacht in het belang van de kinderen. Ik vind het erg 

fijn om te werken in een kleinschalig bedrijf.  Waar ik wel iets van heb opgestoken dat het heel 
belangrijk is om te kijken met wie je samenwerkt. Je moet samen beslissingen nemen en als je het 
niet eens bent met elkaar is dit heel moeilijk. En ben je genoodzaakt om de samenwerking te 
beëindigen. Het dagritme vond ik heel goed ingedeeld en vind het wel belangrijk dat de kinderen 
gezond eten. Ik vind wel dat kinderen een snoepje mogen. Daar zou ik zelf wel voor kiezen. Verder 
lijkt het me erg interessant om een eigen kinderdagverblijf te beginnen. Maar als je hoort wat er 
allemaal bij komt kijken en hoeveel het kost zal je eerst een paar jaar ervaring moeten opdoen.  

 
Reflectie  
 
Ik vond dat Nadja een hele vriendelijke indruk maakte toen ze binnen kwam. De manier van 
presenteren was ook erg goed. Iedereen kon tussendoor vragen stellen, en die werden meteen 
beantwoord. Nadja heeft eigenlijk alles aan bod laten komen wat je moet doen als je een eigen 

kinderdagverblijf opricht. Ook vertelde ze veel over haar eigen ervaring. Wat haar visie was en 
welke werkwijze ze gebruikt. Ze vertelde ook dat je over alle dingen bewust moet nadenken. En 
dat vriendschappen met moeders die de kinderen naar je eigen kdv brengen vaak niet kan of maar 
tot een bepaald niveau. Wat ik heel erg interessant vond was dat de kinderen buiten in bedje 
slapen. Nadja zei: “de bedjes lijken een beetje op konijnenhokken”. Ik wilde hier graag meer over 
weten en heb er ook een paar vragen over gesteld. Wat opzetten eigen kinderdagverblijf betreft is 
het voor mij nu veel duidelijker. En ben ik te weten gekomen hoeveel er eigenlijk bij komt kijken. 

  

Reflectie 

Nadja kwam op maandagochtend 12 mei 2014 vertellen over hoe zij haar eigen kdv heeft opgestart. 

Zij is gediplomeerd als leerkracht en is ook begonnen met werken als leerkracht op een school. Zij is 

later gaan werken als gastouder en is op deze manier haar eigen kinderdagverblijf begonnen. Ze 

vertelde wat hier allemaal bij kwam kijken en hier schrok ik wel van. Ik dacht persoonlijk dat je een 

visie moet samenstellen en een locatie moet vinden. Er komt veel meer bij kijken. Zij heeft er 

uiteindelijk 1 jaar over gedaan voor ze alles rond had en haar kinderdagverblijf kon openen. Zij heeft 

echt haar eigen visie aangehouden en verteld dat het belangrijk is dat je hier achter staat en ook 



achter blijft staan. Als ouders het niet met haar visie eens zijn kunnen ze erover praten maar zij 

veranderd haar visie niet. Dit vind ik heel knap want zo heb je toch minder klanten. Maar van de 

klanten die je hebt heb je wel zekerheid dat ze je trouw blijven. Haar visie is dat kinderen 

nieuwsgierig mogen zijn en op deze manier kunnen ontdekken.  Ze staat ook erg achter de 

gezondheid van kinderen. Kinderen slapen buiten voor de gezondheid en krijgen geen snoep of 

koekjes maar groente en fruit. 

Reflectie  
 

Vandaag is in de ochtend Nadja bij ons in de klas geweest. Ze heeft 
verteld over hoe ze haar kinderdagverblijf heeft opgericht. Ik vond het 

een zeer interessant verhaal en stond er van te kijken wat er allemaal bij 

komt kijken als je je eigen kinderdagverblijf.  
Nadja is gediplomeerd als docent, maar is na een verhuizing gastouder 

geworden. Dit beviel haar zeer goed en eigenlijk is ze zo doorgerold naar 
het oprichten van een eigen kinderdagverblijf. Het heeft zeker een jaar 

geduurd voor dat alles rond was en ze echt kon beginnen. Nu bestaat 
Meneer Koekepeer al zo’n 2,5 jaar en gaat het goed. De visie die ze 

hebben sprak me wel erg aan. Het sluit best wel aan bij de visie die ze 
hebben bij Noach, de plek waar ik stage loop. Ze kijken hier naar de 

kinderen en sluiten aan bij de behoefte van het kind. Ook slapen de 
kinderen buiten, in de zo genoemde lutjepotjes, deze hebben ze op Noach 

ook. De gedachte om de kinderen buiten te laten slapen is ook hetzelfde. 
Zo als ik nu van haar heb gehoord is Meneer Koekepeer wel een 

kinderopvang waar ik me in kan vinden en die aansluit aan de werkplek 
die ik voor ogen heb om bij te werken.  

Nu even terug op waar het over ging, het oprichten van een eigen 

kinderdagverblijf. Uit het verhaal van Nadja komt voor mij duidelijk naar 
voren dat het een hele klus is en een hele lange weg is om uiteindelijk te 

komen tot je eigen kinderdagverblijf. Ook komt er veel geld bij kijken en 
dat moet je ook maar hebben. Toch lijkt het me nog altijd heel leuk om 

een eigen kinderopvang te hebben of er deel van uit te maken. Voor nu 
hoe ik het bij medewerker zijn en ga ik ervaring opdoen als echte 

pedagogisch medewerker.  
 
 

Reflectie  

Nadja is vanochtend informatie komen geven over het opzetten van een eigen kinderopvang en 
hoe zij dit heeft ervaren. Zo heeft zij ons vanaf het begin tot nu uitgelegd hoe haar eigen 

kinderopvang, Meneer Koekepeer, tot stand is gekomen.  
Het eerste wat mij op viel aan de informatie, is dat Nadja eerst als docent heeft gewerkt. Zij heeft 

een diploma als leerkracht gehaald, maar niet als pedagogisch medewerker in een kinderopvang. 
Het is dus mogelijk om ook met een andere diploma een eigen kinderopvang op te starten.  
Hierna vertelde Nadja dat zij twee jaar heeft gewerkt als gastouder in haar eigen huis.  
Doordat zij eerst als gastouder heeft gewerkt en kinderen in huis had, heeft zij die kinderen mee 
overgenomen naar haar eigen kinderopvang.  
Nadja vertelde ons dat een eigen kinderopvang opstarten helemaal niet gemakkelijk is. Er komen 
vele zaken bij kijken op administratief gebied. De GGD kijkt ook mee naar de veiligheid en hygiëne 

van je eigen kinderopvang. Men moet denken aan een locatie, personeel, reclame, materialen etc. 



Voordat de eigen kinderopvang is opgezet gaat er zeker meer dan een jaar overheen voordat je 

echt aan de slag kan met je eigen kinderopvang. Nadja heeft velen van ons aan het nadenken 

gezet over hoelang het duurt voordat je echt een eigen kinderopvang op hebt gezet.  

 

Reflectie   

Deze gastspreker is komen praten over haar eigen ervaring van het opzetten van een 
kinderdagverblijf. Nadja heeft een eigen kinderdagverblijf opgezet: Meneer Koekepeer. Ze heeft 
ons verteld wat hier allemaal bij komt kijken en dat je voor alles verantwoordelijk bent. Daarbij 
heeft ze ook verteld over de visie waar haar kinderdagverblijf mee werkt en de keuzes die ze 

daarin heeft gemaakt. Ze vertelde dat zij het belangrijk vindt dat kinderen buiten kunnen slapen 
omdat dit goed is voor de kinderen. Daarbij vindt ze het belangrijk dat er genoeg aandacht is voor 
het kind. Dat is de reden waarom de groepen binnen haar kinderdagverblijf maar klein zijn. Deze 
gastspreker heeft mij een goed inzicht gegeven in het opzetten van een eigen kinderdagverblijf. Nu 
ben ik op de hoogte van wat daar allemaal bij komt kijken en hoe belangrijk het is dat je alles goed 
voorbereidt en op de hoogte bent van de wettelijke eisen en regelgeving. Ik vond het een 
interessante presentatie en ben nu beter op de hoogte van wat je moet kennen en kunnen bij het 

opzetten van een eigen kinderdagverblijf. Wat ik ook interessant vond is dat de visie van 

kinderdagverblijf Meneer Koekepeer veel aansluit bij de visie van kinderdagverblijf Noach waar ik 
momenteel stage loop. Het buiten slapen en biologisch eten kwam overeen met de visie van mijn 
stageplaats. Omdat ik achter de visie van kinderdagverblijf Noach sta, kan ik me ook goed vinden 
in de visie van kinderdagverblijf Koekepeer. Kortom, dit was voor mij een leerzame en interessante 
presentatie. 

 
 

Reflectie  
 

Vandaag is Nadja van kinderdagverblijf de koekepeer bij ons geweest om 

een gastles te geven. Nadja is de eigenaar van het particulier 
kinderdagverblijf meneer koekepeer. Ze heeft eerst 10 jaar in het 

onderwijs gewerkt en is vervolgens hier in het zuiden als gastouder aan 
het werk gegaan. Doordat deze vorm van opvang haar beviel heeft ze de 

stap gemaakt naar het opzetten van een eigen kinderdagverblijf. Hierbij 
vertelde ze dat het meer werk was dan dat ze vooraf verwacht had.  

Het verschil met het werken als gastouder is groot. Als gastouder worden 
veel beleidsmatige taken uit handen genomen die je als zelfstandig 

ondernemen wel zelf moet doen. Hierbij heeft ze uitgelegd welke taken er 
allemaal extra bij komen. 

Wat ik van Nadja heb geleerd is dat het heel belangrijk is om je 
persoonlijke visie heel duidelijk te hebben. Iedereen kijkt anders naar de 

opvang en het is belangrijk om hierbij dicht bij jezelf te blijven. Op het 
moment dat je een werkwijze hebt waar je niet voor 100 procent achter 

staat werkt het niet. Daarnaast heb ik ook van haar geleerd om niet te 

veel tegelijk te willen. Je kunt beter alles met kleine stapjes doen.  
 
 

Reflectie  

Vandaag kwam Nadja praten over het opzetten van een eigen kinderdagverblijf. Ze begon te 

vertellen over hoe het begonnen is, ze was begonnen als leerkracht en hierna heeft ze een 

tijdje als gastouder gewerkt. Zo kwam ze er langzaam bij om een kinderdagverblijf op te 

zetten. Ze had al een visie voor ogen. Ze wist precies wat ze wilde met deze visie. Ze vond 



het belangrijk dat er genoeg aandacht is voor de kinderen en dat ze genoeg ruimte en 

aandacht krijgen om te ontwikkelen. Maar ook dat de kinderen een goede basis hebben om 

zich te kunnen ontwikkelen. Maar natuurlijk kwam er wel veel meer bij kijken.  Ze kwam er al 

snel achter dat je allerlei protocollen en beleidsplannen moet schrijven. Maar ook dat het 

veel kost en alles wat erbij komt kijken. Door haar verhaal heb ik een goed inzicht gekregen 

over het opzetten van een eigen kinderdagverblijf. Ik zou er zelf denk ik niet aan beginnen 

omdat het gewoon heel veel geld kost en alle extra dingen waar je aan moet denken. Ik denk 

dat het iets is waar je echt voor wil gaan en waar je helemaal achter staat 

Reflectie  

De eigenaresse van  kinderdagverblijf Koekepeer is ons komen informeren over hoe het is om je 

eigen kinderdagverblijf op te zetten. Mevrouw had heeft eerst 10 jaar in het onderwijs gezeten, erna 

heeft  ze 2 jaar als gastouder gewerkt. Het sprak haar zo aan om met kinderen te werken dat ze na 

die 2 jaar had besloten haar eigen kinderdagverblijf te beginnen. Ondertussen heeft ze al 2.5 jaar de 

deuren geopend van haar kinderdagverblijf en gaat zelf nog uitbreiden deze zomer. Wel  heeft zei 

een uitgesproken visie waar ze ook vol achter staat. Dit vond ik erg positief. Bijvoorbeeld dat ze 

kinderen buiten slapen, ze werkt heel erg thema gericht en ook heeft ze 3 punten die centraal staan 

binnen haar kinderdagverblijf: veiligheid, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Ook vond ik het heel 

erg interessant om eens te horen wat er allemaal wel niet komt kijken, bij het opzetten eigen 

kinderdagverblijf. Het is absoluut niet zo van o dat doe ik even. Ik vond het heel erg intresant om 

eens allemaal te horen maar ik heb ook besloten om de komende tijd nog geen eigen 

kinderdagverblijf op te starten, maar gewoon lekker gaan werken en heel veel werkervaring op te 

doen. 

Reflectie  

Ik vond het een prettig sfeer in de klas en ik vond het prettig om in een kring te zitten tijdens de 

voorlichting. Zo had je meer contact met elkaar en werd iedereen en goed bij betrokken. Ik vond het 

een goed idee om in een kring te zitten en ik zal dit ook mee nemen in volgende presentaties. Ik vond 

het interessant om te luisteren naar het verhaal van Nadja en haar eigen kinderdagverblijf “Meneer 

Koekepeer”. Ik krijg mijn diploma aan het einde van het jaar en ik zou een eigen kinderopvang 

kunnen opstarten. Ik vind dat Nadja ons goed heeft laten inzien dat er veel mee bij komt kijken dan 

alleen maar het opvangen van kinderen, dat je er helemaal achter moet staan en plezier moet 

hebben. Er komt meer bij kijken, omdat je een pand moet hebben waar je de kinderen en ouders 

opvangt, je moet een klachtencommissie hebben, je moet materialen hebben, protocollen, een visie, 

etc. Ik vond het interessant om te weten of zij haar visie al wist voordat ze aan haar kinderdagverblijf 

begon. Ze had haar visie helemaal in haar hoofd en ze wist wat ze op papier wilde zetten. Nadat ik 

mijn vraag stelde over of ze meteen haar visie wist, vertelde ze dat het belangrijk is om ook veel 

ervaringen op te doen en te weten wat je wel en niet wilt. Dit vind ik ook belangrijk om mee te 

nemen als ik klaar ben met mijn opleiding. Ik vind dat ik eerst veel ervaringen met opbouwen om 

uiteindelijk tot een visie te komen. Ik vond het fijn om de financiële kant van het verhaal te horen. 

Het is niet zomaar een kinderdagverblijf opzetten. Je moet er ook aan denken dat je iedere maand 

het pand moet huren, als je pm-ers in huis haalt, moet je deze ook betalen, je moet een groot bedrag 

sparen voordat je kunt beginnen met een kinderdagverblijf op te starten, etc.  



Ik zou het mooi vinden om een kinderopvang op te starten met mijn eigen visie, maar ik zou eerst 

ervaringen willen opdoen en geld willen sparen. Ik vind het voor nu nog een te grote onderneming 

om eraan te beginnen. Ik zou nu nog niet sterk in mijn schoenen staan voor deze grote uitdaging. Ik 

ben er wel zeker van dat als je dit echt heel graag wilt doen dat het je dan ook lukt!  Als enige 

minpunt aan de presentatie vond ik dat toen Nadja over haar visie begon te vertellen dat ze geen 

foto’s kon tonen van bijvoorbeeld de bedjes waar ze over sprak. Voor de rest vond ik het een hele 

duidelijke en leuke presentatie. 

Reflectie  

Vandaag is Nadja op bezoek geweest om informatie te geven over het opzetten van een eigen 
kinderdagverblijf. Ze is begonnen als leerkracht op een basisschool en is toen komen verhuizen 

naar Maastricht. Hier in Maastricht is ze als gastouder begonnen en wilde graag een eigen 
kinderdagverblijf. Ze dacht dat ze het ook zo makkelijk kon als iedereen denkt, maar er kwam veel 
bij kijken. Toen ze zwanger was van haar eerste kindje heeft ze ongeveer de hele zwangerschap 
aan het beleidsplan en de protocollen gewerkt van haar kinderdagverblijf. Over de visie was ze al 

uit. Op de basisschool werken ze met startblokken. Bij haar visie gaat het om de nieuwsgierigheid 
van het kind, zelfvertrouwen van het kind en het emotioneel vrij zijn van het kind. De vaste 
rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig voelen. Maar de vaste gezichten 

zijn ook van belang. Ze heeft vier mensen in dienst, zodat er voor de kinderen ook een vast gezicht 
is. In het begin was ze 30 uur in de groep en moest ze thuis ook nog 25 uur aan de laptop 
administratie doen, dat leverde veel stress. Ze is nu in de ochtend bij binnenkomst van de kinderen 
in de groep, zodat ze de kinderen ook blijft zien en de contacten met de ouders kan blijven doen. 
De locatie is gevestigd in Meersen. Het is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 
4 jaar in een huiselijke omgeving. Het dagritme ziet er ongeveer het zelfde uit als een ander 
kinderdagverblijf, maar hier zijn het gezonde tussendoortjes (wortel, stuk paprika) en geen 

koekjes. De peuters slapen in lutjepotje, dat is een slaaphuisje in de buitenlucht. Nadja heeft 
ervoor gekozen, omdat het veel gezondheidsvoordelen heeft. Kinderen mogen binnen slapen als ze 
willen, want ze hebben vier bedje op de slaapkamer binnen. In de tuin hebben ze een moestuin, 
zodat de kinderen op ontdekking kunnen.  

Sinds kort kunnen de ouders in hoge nood en in overleg met Nadja de kinderen ook om half 8 

brengen. Ze krijgen dan ontbijt op de opvang. Muesli met yoghurt bijvoorbeeld. Ze heeft bewust 

gekozen voor de opvang pas om 8 uur te openen, omdat de kinderen dan gezellig thuis met de 

ouders kunnen ontbijten. 

Reflectie  
 

Op maandag 12 mei kwam een gastspreker met een eigen kinderdagverblijf vertellen. Dit was 
Nadja van Meneer Koekepeer. Zij kwam vertellen over hoe het is om je eigen kinderdagverblijf op 
te zetten. 
Ze begon eigenlijk met hoe ze begonnen is en wat ze allemaal moest doen. Ze vertelde 
bijvoorbeeld over alle protocollen die ze moest schrijven en het pedagogisch beleidsplan. Bij dit 
beleidsplan hoort natuurlijk ook een visie. Zij heeft gekozen voor best een specifieke visie. Deze 

keuze heeft ze heel bewust gemaakt en dit heeft ze dan ook uitgelegd. 
 
Ook heeft ze gesproken over het opzetten van een kinderdagverblijf met een partner. Een voordeel 
hiervan bijvoorbeeld is dat je het werk kunt verdelen en samen kunt werken en overleggen. Een 
nadeel is dat je op één lijn moet zitten. Dit is bij een specifieke visie vaak moeilijk en daarom 

beheert Nadja het kinderdagverblijf nu alleen.  Ze heeft ook verteld over het buiten slapen. Hier 
was veel onduidelijkheid en verbazing over vanuit de klas. Ze heeft uitgelegd waarom ze hiervoor 

gekozen heeft (met name gezondheid) en hoe het buiten slapen in zijn werk gaat. Ze maken 
gebruik van lutje potjes, dit zijn de speciale bedjes voor buiten.  
 
Verder heeft Nadja vooral antwoord gegeven op vragen vanuit de groep. Zo heeft ze verteld over 
de kosten, de dagindeling, haar personeel en hoe ze zelf werkt. Haar verhaal vond ik erg 
interessant. Het lijkt me heel leuk om een eigen kinderdagverblijf te hebben maar nu is duidelijk 
wat er allemaal bij komt kijken. Ik wist wel dat dit veel was maar had niet verwacht dat dit zoveel 

zou zijn. Nadja vertelde haar verhaal erg enthousiast en het was erg leuk en boeiend om ernaar te 
luisteren.  


