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1.0 inleiding  

Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang Kiddo’z. Het doel van dit pedagogisch werkplan is 
om als leidraad c.q. richtlijn te dienen voor deze organisatie. Het is een leidraad en werkt ondersteunend voor 
iedereen die op bso Kiddo’z werkt, en ook voor de ouders en verzorgers van de kinderen die van de opvang gebruik 
maken. In dit plan wordt onder meer beschreven hoe bij Kiddo’z wordt gewerkt aan de vier competenties, genoemd 
in de wet kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de 
overdracht van waarden en normen. Het werkplan blijft in ontwikkeling en zal als het nodig aangepast worden om 
actueel te zijn en te blijven. Het plan ligt ter inzage voor alle belangstellenden in het lokaal van bso Kiddo’z en is te 
downloaden op www.bsokiddoz.nl.  
 
1.1 de pedagogisch medewerkers  
Het pedagogisch beleid is een richtlijn voor de medewerkers zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. Tevens 
stimuleert het de pedagogische medewerkers om in de dagelijkse praktijk stil te staan bij het werk waardoor de 
kwaliteitsbewustheid wordt bevorderd.  
 

2.0 bso Kiddo’z geschiedenis  

Kiddo’z is een particuliere organisatie met als start 31 Augustus 2015 in haar eerste vestiging in Vlissingen aan de 
bloemenlaan 49. Er is gekozen om te starten met een kleinschalige bso. Vanaf de start is hier vanuit gegaan en 
gestreefd om dit doel te bereiken. (zie tevens doelstelling Kiddo’z). Deze bso biedt totale dienstverlening.  
Inmiddels is Kiddo'z verhuisd naar Spuistraat 2 in Vlissingen. Daar biedt de bso aan maximaal 22 kinderen in de 
leeftijd van 4-13 jaar per dag buitenschoolse opvang met maximaal 3 leidsters per dag(deel).  
Bso Kiddo’z heeft een tweede locatie aan de Coosje Buskenstraat 146 te Vlissingen. Deze locatie zal over maximaal 
16 kindplaatsen voor kinderen van 4-13 jaar per dag beschikken. Op deze groep werken maximaal 2 leidsters per 
dag(deel).  
 
2.1 totale dienstverlening impliceert:  

• Klantgericht denken en werken.  
• Kinderen en ouder/verzorger staan voorop.  
• Gemotiveerd klein team, met korte lijnen.  
• Team is direct bereikbaar en aanspreekbaar.  
• Locaties met een simpele en snelle bereikbaarheid, in een andere, afwisselende omgeving dan de 
school  
• Licht, ruim, vrolijk en functioneerbare locaties.  

 

3.0 algemene doelstelling bso Kiddo’z  

Onder ons motto: een vertrouwd thuis naast het eigen thuis voor uw kind realiseren wij kleinschalige buitenschoolse 
opvang in een voormalig winkelpand aan Spuistraat 2 te Vlissingen en in een voormalig kantoorpand aan de Coosje 
Buskenstraat 146 te Vlissingen. Wij streven er naar dat elk kind zich bij ons op de bso echt thuis voelt.  
Opvang vanuit het hart; ons tweede motto houdt in dat het team dagelijks dient te streven naar kinderopvang met 
liefde en genegenheid voor elk individu binnen onze organisatie.  
Professionele opvang: alle aspecten die voorkomen in de kinderopvang op een professionele manier behartigen en 
naar werken. De buitenschoolse opvang vervult hiermee een aanvulling op de gezinssituatie wat tot uiting komt in 
een pedagogische doelstelling.  
Deze gaat er vanuit dat de kinderen zich in een veilige, gezellige, vertrouwde, kindgerichte omgeving kunnen 
ontwikkelen, zowel sociaal, verstandelijk, als lichamelijk en creatief.  
 
Kenmerken van Kiddo’z kwaliteitsbeleid  
Wij verplichten ons, onze dienstverlening zo te realiseren, dat Kiddo’z gezien wordt door alle betrokkenen als 
preferente organisatie voor de dienstverlening die wij bieden. Openheid, integriteit en eerlijkheid te bieden jegens al 
onze medewerkers en klanten. Medewerkers in dienst te hebben, die geschoold, getraind en enthousiast zijn, en 
naar constante verbetering streven. Altijd aan de verwachting van onze klant te voldoen. Een omgeving creëren, die 
de mogelijkheid schept een ieder in staat te stellen zijn/haar volle potentieel te realiseren.  
 
 
 
 



3.1 algemene visie op de kinderopvang  
Kiddo’z biedt aan elk kind de mogelijkheid om zich in een gezellige, veilige omgeving in groepsverband te 
ontwikkelen. Aan elke ouder/verzorger om naast de opvoeding van hun kinderen actief deel te nemen aan de 
maatschappij. Kiddo’z dient te voldoen aan de eisen met betrekking tot de geldende kwaliteitsnormen en eisen. De 
bso dient in alle redelijkheid een goede communicatie met de klanten te hebben en tegemoet te komen aan de 
wensen van de ouders.  
 
3.2 visie op kinderopvang  
Wij streven er naar een situatie te bieden, die aansluit op de opvoedingssituatie in de thuissituatie. Bij de bso 
ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats, waar kinderen leren omgaan met andere 
kinderen, door o.a. samen te spelen, spelenderwijs te leren. Verder aspecten zijn voor ons:  

• De kinderen begeleiden bij het zoeken naar hun mogelijkheden en wensen m.b.t. zichzelf en hun omgeving  

• De kinderen begeleiden bij het leren dragen van verantwoordelijkheden voor zichzelf en anderen  

• De kinderen leren zelfstandiger te worden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen  

• De kinderen te begeleiden zodat verschillende aspecten van de lichamelijke, sociale, emotionele, geestelijke 
en creatieve ontwikkeling gestimuleerd worden,  

• Eigen initiatieven van de kinderen laten ontplooien en iedereen een eigen inbreng laten hebben.  
Het gevolg van het bovenstaande is, dat kinderen de betekenis van helpen, delen, rekening houden met anderen, 
omgaan met uitdagingen en opkomen voor je zelf, leren. Elk kind wordt gevolgd, begeleid in zijn/haar 
ontwikkelingsfase, waarbij elk individu in eigen tempo zal ontwikkelen. Het is noodzaak om gegevens over de 
ontwikkeling van hun kind met de pedagogisch medewerker uit te wisselen. Hierdoor worden wederzijdse inzichten 
over de ontwikkeling en opvoeding vergroot. Regelmatig contact tussen de ouders en de medewerker is belangrijk 
naar onze mening.  
 
3.3 praktische uitvoering van de buitenschoolse opvang.  
Wij bieden deze vorm bso voor kinderen van 4-13 jaar in een voormalig winkelpand en een voormalig kantoorpand 
op loop- en fietsafstand van verschillende scholen.  
Bij de bso locaties is een schoolplein in de buurt om lekker buiten te spelen.  
Tevens zijn het strand en de speeltuin op loopafstand.  
De kinderen worden begeleid door pedagogisch medewerkers van bso Kiddo’z.  
Er is een breed aanbod van speel- en knutselmaterialen aanwezig.  
Naast de hiervoor genoemde vorm bso heeft bso Kiddo’z ook nog de voorschoolse opvang. Bij deze vorm van opvang 
is uw kind vanaf 7.00 uur ook welkom op de bso in het gebouw aan de Spuistraat. De kinderen worden, in de meeste 
gevallen op vaste tijden, met vaste begeleider en zoveel mogelijk met eigen vervoer van de bso naar school 
gebracht.  
 
3.4 pedagogische uitgangspunten  
Als basis voor het beleid gelden onderstaande uitgangspunten:  
Elk kind heeft recht op liefde, genegenheid, vertrouwen en support.  
Elk kind heeft baat bij ontspanning, inspanning, rust, reinheid en regelmaat.  
De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatieve en kritische persoon en op het 
aanleren van sociale vaardigheden. Ieder kind heeft het basisrecht om geaccepteerd te worden. Het is noodzakelijk 
om bepaald gedrag te corrigeren, doch dienen gevoelens zeer serieus genomen te worden.  
Elk kind heeft het recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen.  
Op onze bso mag geen verbaal of fysiek geweld gebruikt worden. Het is van ontzettend belangrijk dat elk kind zich 
veilig en geborgen voelt. Elk kind moet zich thuis voelen en bekend zijn met de plaats en de manier van opvang. Wij 
streven er naar dat zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep zijn. Elk kind heeft 
behoefte aan individuele aandacht en zorg, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met het belang van de 
groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, maar de groep mag ook niet lijden onder het individu.  
 
 
 
 
 
 
 



4.0 buitenschoolse opvang en bso Kiddo’z pedagogisch beleid  

 
4.1 creëren van geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden  
Bij elk kind verloopt deze ontwikkeling gelukkig niet identiek. Ieder kind heeft een eigen tempo en heeft bepaalde 
zaken, waarop het zich meer of wat minder ontwikkelt. De situatie, waarin het kind opgroeit en volwassenen, die het 
kind omringen, spelen een belangrijke rol in de manier, waarop die mogelijkheden worden gerealiseerd en in welk 
tempo, dat dan gebeurt. Het is belangrijk, dat ontwikkelingsuitdagingen gesignaleerd worden binnen de 
buitenschoolse opvang en is erop gericht om de kinderen in een veilige en prettige omgeving de dag te laten 
doorbrengen. Hierbij wordt zowel in groepsverband als per elk individueel kind bewust aangesloten op de 
ontwikkelingsfase, waarin het kind zich bevindt.  
Op de groep is verschillend spelmateriaal aanwezig zoals bordspelen en groepsspelen. Je kunt hierbij denken aan 
team spelletjes zoals trefbal, voetbal en tennis. Maar ook aan bordspelen als memorie en mens erger je niet. Hierbij 
leren kinderen sociale relaties aan te gaan met andere kinderen. Ze leren met elkaar om te gaan en zelfstandig 
beslissingen te nemen.  
Tevens leren kinderen tijdens deze spellen met emoties om te gaan als onder anderen verliezen, winnen, blijdschap 
en verdriet. Ook is het belangrijk om kinderen te stimuleren in zelfstandigheid. Dit word op de groep gerealiseerd 
door de verschillende spellen maar tevens ook door bijvoorbeeld kinderen eerst zelf te laten proberen voordat de 
helpende hand wordt aangeboden.  
Daarnaast word er aan de kinderen bijvoorbeeld geleerd dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun spullen.  
Daarnaast wordt door middel van de spelletjes ook gewerkt aan het concentratievermogen van de kinderen. Dit is 
natuurlijk ook een belangrijke ontwikkeling. Doordat de pedagogisch medewerkers veel ontwikkelingsgerichte 
activiteiten met de kinderen doen kunnen zij ook tijdig uitdagingen hierin signaleren en extra stimuleren.  
 
4.2 ontwikkeling lichamelijk  
Zoals in punt 4.1 gesproken wordt over de geestelijke ontwikkeling van kinderen, zijn er natuurlijk ook de motorische 
vaardigheden.  
De coördinatie en samen bewegen van romp, armen, benen heet simpelweg: grove motoriek. Deze wordt bevorderd 
door bewegingsspellen. De ‘kleintjes’ hebben veel interesse in enige herhaling. De “groteren” voelen dit vooral. 
In onze bso- vestigingen zijn uitdagende spelmogelijkheden. Op de groepen worden veel activiteiten gedaan op 
gebied van sport, spel en gym. Je kunt hierbij denken aan verschillende spellen als trefbal, voetbal, estafette, fietsen, 
verschillende vormen van tikkertje waarbij bepaalde houdingen aangenomen moeten worden en hinkel / spring en 
koprolactiviteiten.  
Daarnaast zijn er op het naburige schoolplein verschillende klim en klauter materialen aanwezig als klimrekken en 
glijbanen. Hierbij wordt gekeken naar vaardigheden als bijvoorbeeld lopen, springen, vangen, hinkelen, huppelen, 
rennen en klimmen. Ook hierbij wordt goed in de gaten gehouden of kinderen extra stimulering nodig hebben.  
Naast de grove motoriek, kennen wij de fijne. Deze omvatten de vaak kleine bewegingen, die de coördinatie tussen 
de ogen en handen vereisen. Ook de pedagogisch medewerker op de buitenschool opvang is zich hier ter degen van 
bewust en werkt hier dagelijks aan.  
Op de groepen wordt ook de fijne motoriek veel geprikkeld. Je kunt hierbij denken aan kralen rijgen, knippen, 
plakken, kleuren (zowel met stiften als potloden als krijtjes), verven en bouwen.  
Bij de knutselactiviteiten word er veel verschillend materiaal gebruikt zodat het extra stimulerend is. Denk hierbij 
aan veren, karton, toiletrollen, snippers, propjes, vloeipapier, crêpepapier en dergelijke. Ook hierbij geldt dat de 
pedagogisch medewerkers goed in de gaten houden hoe de individuele ontwikkeling zich hierin ontplooit.  
 
4.3 sociaal-emotionele ontwikkeling (sociale competentie)  
Bij de sociale ontwikkeling is een aspect hoe het is om met andere kinderen en volwassenen dagelijks in de nabije 
omgeving te zijn. Door elke dag om te gaan met jongere en oudere kinderen en de pedagogisch medewerker leert 
het kind de uitwerking van het gedrag op andere dan eigen mensen kennen. Hierdoor leert het kind inzicht te krijgen 
in zijn eigen gevoelens en leert andere creatiemogelijkheden. Het kind leert al direct de betekenis van delen, 
vrolijkheid, genegenheid, troosten, helpen, rekening houden met anderen en het omgaan met uitdagingen en 
meningsverschillen.  
De kinderen worden o.a. gestimuleerd om elkaar te waarderen, respecteren. Zij leren om niet alleen aan zichzelf, 
maar ook aan anderen te denken. Dit betekent o.a., dat het kind even moet wachten tot de ander is uitgepraat of 
klaar is met een bepaald speeltje. De kinderen leren rekening te houden met de andere kinderen en de ander te 
helpen, als dat nodig is. Samen spelen vinden we belangrijk, maar er moet ook ruimte zijn om iets alleen te doen. 
Bso Kiddo’z probeert het kind zoveel mogelijk gelegenheid te bieden bij het ontwikkelen van sociale competenties.  



• In de leid(st)er-kindinteractie De leid(st)er stimuleert vriendschap, kameraadschap en samenwerking onder 
kinderen onderling. De leid(st)er gaat bewust om met conflicten tussen kinderen. De rol van de pedagogisch 
medewerker in de interactie tussen kinderen is, afhankelijk van de situatie: sturend, ondersteunend, 
corrigerend, verzorgend, gangmaker, bruggenbouwer. Van belang is, dat de bso een groepssituatie biedt, 
waar duidelijke regels (kunnen andere regels zijn dan in de thuissituatie) gelden. Een belangrijke ervaring 
voor uw kind kan zijn, dat een ander ( leid(st)er, andere kinderen ) dan de ouder/verzorger ook aandacht, 
vertrouwen en troost kan bieden.  

• De wijze, waarop gebruik wordt gemaakte van de binnen- en buitenruimte, kan bijdragen bij het 
ontwikkelen van de sociale competenties. De buitenruimte in de buurt van onze bso-vestiging daagt uit tot 
rennen, spelen, sporten en diverse andere buitenactiviteiten. Enkele van deze activiteiten staat in hoofdstuk 
11 beschreven. Bij deze activiteiten, zoals in de kring, groepsspelen en dergelijke worden de sociale 
competenties gestimuleerd. Daarnaast biedt bso Kiddo’z ruimten met afwisseling in rustige plekken en 
actieplekken, met mogelijkheden voor gezamenlijke en gevarieerde spelervaringen.  

• In en met de groep wordt zorg gedragen voor het ontwikkelen van de sociale competenties. De leid(st)er 
stimuleert het kind om te gaan met de verschillen (“de kleinste”, “ de traagste”, “ de drukste”) in de groep. 
De sociale houding, die het kind wordt geleerd, komt overeen met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau. De 
pedagogisch medewerker zal invulling geven aan begrippen, zoals solidariteit, samenwerken, delen en 
respecteren. Dit gebeurt door verschillende activiteiten te organiseren, die recht doen aan een specifieke 
(persoon) of gezamenlijke (leeftijd, cultuur) kwaliteiten en ervaringen. In de groep worden ook 
betekenisvolle, emotionele gebeurtenissen in de groep, het gezin, de buurt (kortom de belevingswereld van 
het kind) verwoord. Op de leeftijd vanaf een jaar of 7 wordt het hebben van vrienden natuurlijk heel 
belangrijk. Omdat de pedagogisch medewerkers een veilige sfeer willen creëren voor elk kind is er een anti 
pestbeleid. Tevens leren ze om te gaan met elkaar. Denk hierbij aan elkaar te respecteren, te delen, leren 
hoe te reageren op elkaar, hoe te communiceren met elkaar en leren omgaan met leuke en niet leuke 
situaties. Daarnaast leren kinderen omgaan met regels. Denk hierbij aan gewenste gedragsregels en 
groepsregels.  

• Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten. Bij het organiseren en aanbieden van de diverse 
activiteiten wordt rekening gehouden met de mogelijkheden om de ontwikkeling van de sociale 
competenties van het kind te stimuleren. In de groep is een duidelijke en vaste verdeling tussen 
groepsmomenten en momenten, die de kinderen individueel invullen. Daarnaast worden activiteiten met de 
hele groep afgewisseld met activiteiten in kleine, wisselen de groepen. De sociale inhoud van het van het 
spel wordt gestimuleerd door samen spelen, praten, luisteren, plezier hebben, delen, wachten op elkaar, 
rekening houden met elkaar. Om dit te bevorderen doen we veel rollenspellen. Kinderen ontwikkelen dit 
vaak zelf al, denk hierbij aan vadertje en moedertje spelen. Maar dit wordt nog eens extra gestimuleerd door 
de thema weken in de vakanties waarbij toneelspelen worden bedacht en uitgevoerd door de kinderen. 
Hierbij ontwikkelen de kinderen het inlevingsvermogen.  

• Spelmateriaal. Bij het spelaanbod wordt er rekening gehouden met de wijze, waarop de ontwikkeling van de 
sociale competentie kan worden gestimuleerd. Daarnaast sluit het spelaanbod aan bij de wens om zowel 
individueel als gezamenlijk spel aan te bieden. Het spelmateriaal is uitdagend, grensverleggend en 
ontwikkelingsgericht, houdt rekening met de diversiteit in leeftijd, sekse, sociale en culturele achtergrond.  

 
4.4 emotionele ontwikkeling (emotionele veiligheid)  
Het serieus nemen en het waarnemen van de gevoelens van kinderen is bij ons zeer belangrijk. De gevoelens van 
ieder kind worden geaccepteerd. Het gaat tenslotte om gevoel! ! Bij bijv. vallen zal niet ontkend worden, dat het 
pijn doen door te zeggen “ je bent al zo’n grote jongen/meid”. Huilen mag best.  
De pedagogisch medewerkers proberen de gevoelens van de kinderen, zoals blijdschap, boosheid, verdriet, 
angst, pijn of onverschilligheid te verwoorden. Zo leert het kind om te gaan met zijn gevoelens, herkent de 
gevoelens van andere kinderen en leert hiermee om te gaan.  
Het kind moet zichzelf kunnen zijn, maar we leren het kind ook waar de grens is; wat wel en niet kan (je mag 
boos zijn, maar je mag niet slaan). Het is belangrijk, dat de leid(st)er luistert, begrip toont, maar ook duidelijke 
grenzen biedt in de groep.  
De pedagogisch medewerkers stimuleren tevens de emotionele ontwikkeling door te complimenteren, 
goedkeuring te geven, gerust te stellen en te troosten. Hier hebben kinderen veel behoefte aan. Kinderen krijgen 
te maken met veel verschillende emoties en de pedagogisch medewerkers dienen hierop in te spelen. Hierbij 
kun je denken aan de rollenspellen waarbij kinderen zich helemaal kunnen inleven.  



Maar denk ook creatieve activiteiten zoals het schilderen van het eigen lichaam en communiceren over 
verschillen en gelijkenissen tussen de kinderen. Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit en moeten leren hier 
trots op te zijn.  
Bij (plotselinge) gedragsveranderingen wordt er altijd eerst naar een oorzaak gezocht (bijv. de komst van een 
broertje of zusje, ernstige ziekte in de huiselijke kring etc.). De leid(st)er speelt hierop in en zal daar waar 
mogelijk extra aandacht aan schenken. Goede oudercontracten zijn hiervan groot belang, zodat op de situatie 
thuis kan worden ingespeeld.  

• In de leid(st)er-kindinteractie Door zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep (en ook zoveel mogelijk 
vaste invalkrachten) proberen we te bereiken, dat het kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn. De leid(st)er 
leert zo de signalen en gedragingen van het kind te interpreteren en het kind merkt, dat zijn signalen de 
leid(st)er bereikt. Wat het vertrouwen van het kind in zijn omgeving verhoogt. Dit ziet bso Kiddo’z als 
een basis voor een goede relatie tussen kind en pedagogisch medewerker. Doordat het kind zichzelf te 
kan zijn, kan het kind zelfvertrouwen opbouwen. bso Kiddo’z streeft bij de samenstelling van het bso-
team een zoveel mogelijk gevarieerde samenstelling na qua leeftijd, ervaring, creativiteit, sportiviteit en 
geslacht. Dit biedt kinderen een breder scala aan mogelijkheden een relatie op te bouwen met de 
groepsleiding. De groepsleiding wordt begeleid en beoordeeld op:  

• De wijze, waarop het kind wordt benaderd, aangesproken  
• De dagelijkse omgang, zoals plezier maken, stoeien etc.  
• De wijze, waarop een kind wordt getroost, bevestigd, verzorgd, aangemoedigd, uitgelegd  
• De wijze, waarop de leid(st)er inspeelt op en omgaat met de persoonlijke emoties en ervaringen van het 

kind  
• De mate, waarin responsief dan wel restrictief op een kind wordt gereageerd  
• De mate, waarin de leid(st)er respect toont voor de autonomie van een kind  

De wijze, waarop gebruik wordt gemaakte van de binnen- en buitenruimte, kan bijdragen bij het creëren van de 
emotionele veiligheid. Ieder kind wordt opgevangen in de vaste groep met eigen groepsruimte.  
De eigen groepsruimte is een herkenbare, vertrouwde plek voor het kind. De inrichting is kindgericht door materiaal 
en kleurkeuze. Er is plaats voor rust en actie, alleen en samen spelen. Dit is eveneens het geval bij de buitenruimte. 
In en met de groep wordt zorg gedragen voor de emotionele veiligheid. De groep heeft een vaste samenstelling 
hetgeen de veiligheid en de mogelijkheid om vertrouwd te raken met groepsgenoten.  
Om vanuit de vertrouwde groepsruimte de actieradius (reikwijdte, afstand die door het kind zelfstandig kan worden 
overbrugd) te verbreden, een grote gebied te kunnen onderzoeken en andere contacten opdoen worden er 
regelmatig uitstapjes georganiseerd. Vertrouwd en spannend, uitdagend tegelijk.  
De pedagogisch medewerker houdt hierbij in de gaten of alle kinderen zich veilig kunnen voelen, zonder “last” te 
hebben van andere kinderen.  
Als een kind iets aan het vertellen is in de groep, krijgt het hiervoor ook de ruimte, en zorgen de pedagogisch 
medewerkers ervoor dat het kind ongestoord zijn/haar verhaal kan doen. Bij het organiseren en aanbieden van 
activiteiten Bij het organiseren en aanbieden van de diverse activiteiten wordt de emotionele veiligheid 
gewaarborgd. De structuur van een opvang na een schooldag of tijdens vakantie- of studiedag ligt vast (zie ook 
hoofdstuk 9).  
Samen met de vaste regels biedt dit het kind zekerheid. Het herkenbare, terugkerend geeft een gevoel van veiligheid 
en vertrouwen en bij de jonge kinderen een tijdsgevoel, waardoor de dag overzichtelijker wordt. De leid(st)er biedt 
spelmateriaal, activiteiten aan die passen bij de ontwikkeling van een kind, zowel sportief als creatief of rollenspel 
(fantasiespel).  
De pedagogisch medewerker zorgt voor een omgeving, waarin het kind tot spel kan komen, dringt geen activiteiten 
op. Het kind krijgt de vrijheid om te spel en daarin te “leren” in zijn eigen tempo. Leid(st)ers bieden het kind steun bij 
activiteiten door:  

• Actief optreden, passief bewaken, voelbare aanwezigheid  
• Uitdagen en stimuleren tot grensverkenning van het eigen kunnen  
• Troostend, helpend, bevestigend  
• Sensitieve houding  
• Alertheid op restrictieve (beperkend, stoppend) houdingen  

Ook bij het aanbieden van activiteiten wordt ingespeeld op emoties, zoals bijv. verliefdheid. Deze emotie komt 
uitgebreid aan de orde bij thema’s als valentijn.  
Spelmateriaal: Er is ruim voldoende spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen binnen de bso aanwezig. Het materiaal 
is voor een deel zodanig opgesteld, dat kinderen de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en ook zelfstandig te 
gebruiken. De pedagogisch medewerker stimuleert, helpt en adviseert het kind bij het kiezen van nieuw, spannend 



en/of uitdagend materiaal. De leid(st)er weet, waarin het kind goed is, wat hij/zij leuk vindt, wat zijn/haar 
mogelijkheden en uitdagingen zijn. 
Ook met muziek wordt de ontwikkeling geprikkeld. Door te dansen, te bewegen en zich in te leven op de 
verschillende muziekvormen wordt het kind gestimuleerd zich verder te ontplooien.  
 
4.5 cognitieve ontwikkeling = taal  
Deze ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van taal (begrijpen en spreken) en niet te vergeten: denken. 
Begrip en inzicht verwerven door de informatie uit de omgeving te ordenen, te onthouden, toe te passen en te 
combineren met nieuwe situaties. Denken en taal zijn nauw met elkaar verbonden. Taal is een middel om inzicht te 
krijgen in de ‘grote’ wereld. Het kind vraagt en krijgt taal en uitleg en hulp. De pedagogisch medewerker speelt hierin 
een actieve rol, door veel met het kind te praten. Om de taal te ontwikkelen doen de pedagogisch medewerkers 
verschillende activiteiten. Je kunt hierbij denken aan woordspelletjes als bijvoorbeeld rijmspelletjes, ik zie ik zie wat 
jij niet ziet en dieren raden. Maar ook liedjes zingen en kringgesprekken behoren tot de activiteiten. Daarnaast 
krijgen de kinderen tijdsbesef en ook daar spelen de medewerkers op in. Zij leggen bijvoorbeeld uit wat er de 
volgende dag aan activiteiten wordt gedaan of wat er gisteren is gebeurd.  
 
4.6 cognitieve ontwikkeling = denken  
Spelen en bezig zijn is leren voor elk kind. Door voorbeelden en nabootsen leert een kind. Door allerlei dagelijkse 
gebeurtenissen te bespreken, ontstaat ordening om de wereld van het kind.  
De pedagogisch medewerker legt daarbij uit, benoemt dingen en vraagt kinderen om dit te verwoorden. Regelmatig 
doet de pedagogisch medewerker een beroep op het vermogen van kinderen om zelf oplossingen te zoeken voor de 
problemen. Dit komt goed tot zijn recht bij de bso.  
Je moet tenslotte behoorlijk nadenken om samen te kunnen spelen of knutselen. Om de cognitieve vaardigheden te 
stimuleren worden er verschillende activiteiten aangeboden. Hierbij kun je denken aan het aanleren van kleuren, 
vormen, cijfers en letters. Dit wordt verwerkt in leuke speelse activiteiten. Het vermogen om verbanden te leggen 
neemt toe. Kinderen kunnen zich dingen voorstellen zonder het concreet te hoeven zien. Hier spelen de 
medewerkers op in door creatieve activiteiten te doen waarbij kinderen bijvoorbeeld een door de leidster genoemd 
voorwerp of dier te mogen schilderen, tekenen of knutselen.  
Daarnaast betrekken de pedagogisch medewerkers de kinderen ook in het bedenken van activiteiten. Ook het 
concentratievermogen wordt gestimuleerd. Hierbij kun je denken aan geheugenspellen als bijvoorbeeld memorie en 
puzzelen.  
 
4.7 creatieve ontwikkeling (persoonlijke competentie)  
De pedagogisch medewerker stimuleert de creatieve ontwikkeling door het aanbieden van tal van materialen (verf, 
papier, schmink etc.), maar ook door het aanbieden van diverse andere activiteiten. Creatief zijn kan op diverse 
manieren, bijvoorbeeld door te vertellen, zelf liedjes te bedenken, toneelspellen, zelf spellen bedenken en 
uitvoeren.  
De kinderen mee laten denken bij de thema’s (zoals de thema’s rond de diverse feestdagen, seizoenen ) en de 
activiteiten, die daarbij aansluiten. Het is belangrijk, dat kinderen gewaardeerd worden in wat ze ondernemen en 
zoveel mogelijk de ruimte krijgen voor hun eigen inbreng.  
Het materiaal past bij leeftijd, ontwikkelingsfase, fysieke en geestelijke mogelijkheden van een kind. Het maakt 
emoties los van plezier, pret, verrassing, verwondering ongeduld of teleurstelling. De wijze, waarop de leid(st)er het 
materiaal aanbiedt, biedt kansen voor individuele leermomenten, zelfoverwinning, zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid.  
Bij alle activiteiten staan spontaniteit en enthousiasme voorop. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de 
leeftijden en belevingswereld van de kinderen.  
 
4.8 Ontwikkeling eigen identiteit (persoonlijke competentie)  
Het kind wordt zich ervan bewust, dat het een eigen persoon is en blijft. Het verschilt van elk ander kind. Door het 
kind positief te benaderen, bevordert de pedagogisch medewerker het zelfvertrouwen van het kind.  
Er wordt aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen en daden van het kind en het kind wordt gestimuleerd zich 
te uiten en eigen keuzes te maken.  
De pedagogisch medewerker gaat goed om met de onderlinge verschillen tussen kinderen in bijvoorbeeld voorkeur 
van activiteiten, tempo en spontaniteit. Tijdens het rustmoment na school, waarin de kinderen drinken en iets te 
eten krijgen, is er een kringgesprek, waarin de kinderen vertellen wat zij zoal meegemaakt hebben.  
De leidster stimuleert een kind door grenzen te ontdekken en te verleggen van wat een kind kan, wil of durft. 



De leidster maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten, speelt in op grapjes, humor en “ gek 
doen”. Ingaan op initiatieven van een kind, belonen, prijzen en complimenteren zijn positieve wijzen van bevestigen 
van het kind.  
De groep is een sociale leefgemeenschap, waarin geoefend kan worden met eigen mogelijkheden, grenzen, 
aardigheid/onaardigheid, delen van plezier, uitproberen van gedrag (wat wordt als leuk/fijn ervaren, wat niet).  
Bij ontwikkeling van de eigen identiteit van het kind is het ook belangrijk de normen en waarden over te brengen (zie 
volgend hoofdstuk).  
 
4.9 Zelfredzaamheid (persoonlijke competentie)  
De pedagogisch medewerker moedigt het kind aan tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat wat het kind kan 
moet je het kind ook daadwerkelijk laten doen en aanmoedigen.  
De pedagogisch medewerker geeft alle kinderen af en toe opdrachten en taken. Bijvoorbeeld door het opruimen van 
crea-materiaal, speelgoed enzovoort.  
De leid(st)er laat ruimte aan het kind voor eigen initiatief en eigen ideeën met betrekking tot het aangaan en 
uitvoeren van een activiteit. Hierbij worden kansen geboden voor het ontdekken van eigen 
persoonlijkheidskenmerken, zoals zelf vertrouwen, initiatief en interesse maar ook voor zelfoverwinning en 
zelfredzaamheid. De zelfredzaamheid wordt op verschillende manieren gestimuleerd.  
In eerste instantie worden de kinderen uitgebreid verteld wat er gaat gebeuren. Dit kan om een activiteit, zoals 
opruimen, jassen aantrekken, spullen pakken of om een gebeurtenis, zoals een uitstapje gaan. De kinderen proberen 
het na de uitleg eerst zelf.  
Als de kinderen het nog niet kunnen of niet volledig begrijpen, wordt het zoveel mogelijk voorgedaan. Waarna de 
kinderen het zelf kunnen doen. Aan de ene kant krijgen zelfstandige kinderen meer vrijheid omdat ze het al zelf 
kunnen. Dit betekent beter niet, dat de pedagogisch medewerkers het kind minder aandacht geven. Ze proberen 
juist het kind steeds een stapje voor te zijn en het een nieuwe uitdaging te bieden.  
Daarnaast worden degene die er nog moeite mee hebben tijdig gesignaleerd, gestimuleerd en gemotiveerd. Als 
laatst leren de pedagogisch medewerkers de kinderen dat er oorzaak en gevolg horen bij bepaalde zelfstandige 
beslissingen en wat deze dan kunnen inhouden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en ook besproken wat de 
daaraan hangende consequenties zijn indien de afspraak niet word nagekomen  
 
Mentorschap  
Ieder kind krijgt bij inschrijving een mentor toegewezen. Dit is een pedagogisch medewerker die werkt op de dagen 
dat het kind naar de bso komt. De mentor is het aanspreekpunt voor zowel het kind als de ouders, en zorgt er voor 
dat het kind zich veilig en thuis voelt. De mentor houdt tevens de ontwikkeling van het kind bij. Wanneer de mentor 
een afwijking in de ontwikkeling constateert, overlegt de medewerker dat met de collega’s. De mentor zal het kind in 
de eerste instantie observeren, en bespreekt de bevindingen met de collega’s. wanneer de mentor het nodig acht, 
bespreekt ze haar bevindingen ook met de ouders van het kind en adviseert zij de ouders over eventuele 
begeleidingsmogelijkheden of instanties waar hulp gevraagd kan worden.  
 

5.0 maatschappelijke bewustwording  

 
5.1 waarden en normen overbrengen  
Een belangrijke rol speelt in elke opvoeding het overbrengen van waarden en normen. Waarden geven uitdrukking 
aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen, dingen of gebeurtenissen.  
Waarden zijn natuurlijk cultuurgebonden; ze veranderen voortdurend in de diverse samenlevingen. Normen vertalen 
de waarden in regels en voorschriften hoe kinderen en volwassenen zich behoren te gedragen. De waarde is altijd 
respect te hebben voor alles en iedereen. De basisnorm is, dat agressie niet toegestaan is. Alle groepsregels hangen 
op de bso-groep. De regels worden aan de kinderen uitgelegd en zij worden er, als de situatie zich voordoet, op 
gewezen. Enkele van die waarden en normen zijn:  

• Waarderen en respecteren van jezelf en van anderen  
• Sociaal zijn, zoals elkaar laten uitpraten, op elkaar wachten  
• Eerlijk zijn  
• Zorgvuldig omgaan met spullen  
• Respect voor privacy  

De meeste van deze normen en waarden worden spelenderwijs aan de kinderen meegegeven (het bord met fruit 
gaat rond en iedereen pakt er een stukje van; we doen een spelletje en iedereen, die wil mag meedoen). Vooral bij 
gezelschapsspelen en competitiespelen kunnen meerdere waarden en normen, zoals sociaal zijn, eerlijk zijn, worden 
overgedragen.  



Tijdens het eten en drinken wordt er een kringgesprek gehouden, waarbij de kinderen elkaar moeten laten 
uitpraten. Wat niet enkel de sociale waarde bevordert, maar ook het respect voor elkaar. Ook door het geven van 
het goede voorbeeld leren kinderen veel.  
Daarnaast zal de boodschap bij situaties, die gevaar opleveren voor de kinderen, kort en bondig zijn: dit mag niet. Bij 
minder gevaarlijke situaties zal de leid(st)er met het kind bespreken waarom iets niet mag.  
Er wordt naast de basale waarden en normen, zoals elkaar met de naam aanspreken, op de beurt wachten, niet door 
elkaar heen praten, ook heldere en eenduidige afspraken gemaakt over wat kan en mag in alle ruimtes en de wijze, 
waarop men elkaar ( de kinderen en de leid(st)er ) aan de afspraken houdt.  
Een goed voorbeeld hiervan is: speelgoed opruimen als je ergens anders mee wilt spelen. Kinderen kennen deze 
regel heel goed en attenderen elkaar daar ook op.  
Een van de belangrijkste normen is respect. Respect leren begint bij kleine dingen. Het is belangrijk, dat de leid(st)er 
hier constant aandacht voor heeft. Als een kind met iets gooit, moet het niet alleen leren, dat hij/zij zo iemand pijn 
doet, maar ook dat het gegooide materiaal kapot kan gaan. En er niemand meer mee kan spelen.  
Dat er bij het buitenspelen niet ongestoord bloemen en blaadjes kan worden geplukt. Als iedereen dat doet, blijft er 
niets over. Gaan de plantjes dood.  
Vanaf het moment, dat het kind “waarom?-Vragen” stellen, moet worden opgelet op welke wijze er antwoord wordt 
gegeven en welk antwoord. Dit is belangrijk, want de basis voor onderling respect is het besef voor de verschillen en 
overeenkomsten tussen mensen. Het is uiteraard heel belangrijk, dat de leid(st)ers zelf respect tonen voor elkaar en 
de kinderen. Goed voorbeeld doet volgen.  
 
5.2 uitwisseling van waarden en normen  
Een kind wordt gevormd door zijn omgeving, wat vaak betekent het contact met volwassenen en andere kinderen. 
Deze omgang heeft bij de bso een andere dimensie dan in de thuissituatie.  
De pedagogisch medewerker heeft elke dag het directe contact met de kinderen van de groep.  
Daarnaast is de omgang van de pedagogisch medewerker met de groep als geheel. Op allebei de niveaus is er sprake 
van voortdurende uitwisseling van waarden en normen in elke communicatie en interactie. Dit is vanzelfsprekend 
een continu proces. Gedeeltelijk bewust en onbewust vindt dit plaats.  
Door middel van de taal vindt er onderling een (gedeeltelijke) bewuste uitwisseling plaats van de waarde en normen. 
In de groep wordt met de kinderen gesproken over afspraken en omgangsvormen. Met elkaar afspreken van 
manieren om elkaar ook aan de afspraken te houden, maar ook over respectvol met elkaar omgaan, je open stellen 
voor elkaar.  
Door middel van verwoorden van wat er gebeurt tijdens sociale interacties zoals samen iets leuks, spannends, 
verdrietigs of ontroerends beleven.  
Het non-verbale (lichaamstaal) speelt eveneens een aanmerkelijke rol in de communicatie. Spelmateriaal biedt de 
mogelijkheid om rollen uit het alledaagse leven te oefenen: keukenattributen, bedjes, verkleedkleren, tassen e.d. 
Tijdens het spelen van die rollen kunnen de kinderen gemaakte afspraken, zoals bijv. elkaar laten uitspreken, niet 
zomaar iets afpakken, kortom een respectvolle houding tegenover elkaar oefenen.  
Normen en waarden wordt geleerd door als een kind een ander kind (per ongeluk) pijn doet, dat kind te betrekken 
bij het troosten van het andere kind. Als een kind iets afpakt van een ander kind, moet hij/zij het teruggeven en 
zijn/haar excuses aanbieden.  
De kinderen wordt onder meer geleerd alle kinderen mogen meedoen, maak niets stuk, want dan kan niemand er 
meer meespelen. Je mag geen lelijke of vieze worden gebruiken. Dit wordt ook besproken met de kinderen: waarom 
is het vervelend?, Waarom doet het pijn?  
 
5.3 vooroordelen  
De pedagogisch medewerker moet zich ervan bewust zijn, dat er bestaande vooroordelen bij zich zichzelf en bij 
anderen bestaan, waar het gaat om religie, etniciteit, sociale klasse, sekse en seksuele geaardheid.  
Zij realiseert zich, dat zij beïnvloed is en gevormd is door onder meer haar eigen omgeving, waarin zij is opgegroeid. 
Over al deze onderwerpen zijn in meer of mindere mate vanzelfsprekendheden ontstaan, die zeer zeker discutabel 
zijn. De pedagogisch medewerker is kritisch ten opzichte van deze meningen, het gedrag, dat daar een gevolg van is 
en zich bewust van eigen vooroordelen.  
Bij onze kinderen wordt getracht te voorkomen, dat er vooroordelen ontstaan. Juist omdat elke kind van nature 
nieuwe dingen open en vrij tegemoet zal treden. bso Kiddo’z streeft een gelijkwaardige behandeling van de kinderen 
na. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de overtuiging, geaardheid of sekse van het kind. Dit blijkt alleen al uit het 
feit, dat al het spelmateriaal zowel aan meisjes als jongens wordt aangeboden, dus met z’n allen voetballen, maar 
ook touwtjespringen.  
 



5.4 welkom  
Het beleid van bso Kiddo’z is, dat alle kinderen, waar ze ook vandaan komen, welke sociale klasse zij ook zijn, wat 
hun geaardheid ook is, in principe welkom zijn. Mits binnen de geldende normen en waarden de ouders en kinderen 
in de groep met elkaar willen leven en ontwikkelen.  
 
5.5 verschillen  
De verschillen in religie, etc. worden positief aangegrepen om op gepaste wijze aandacht te besteden aan de 
speciale gebeurtenissen, die bij elke levensovertuiging spelen. De sociale achtergrond zien wij vaak uitwendig in 
bijvoorbeeld de kleding, taalgebruik. Hierover wordt eveneens gecommuniceerd in goede harmonie. Het vieren van 
Pasen, kerst en dergelijke worden via een memo gecommuniceerd met de ouders.  
Wanneer er bij de speciale gebeurtenissen eten wordt verzorgd‚ dan wordt er rekening gehouden met de speciale 
wensen m.b.t. de diverse levensovertuigingen‚ zoals halal, koosjer. Dit gaat uiteraard in overleg met de betrokken 
ouders.  
 
5.6 uitdagingen en conflicten  
Kinderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf hun sociale uitdagingen op te lossen. Wanneer kinderen 
daarin niet slagen biedt de pedagogisch medewerker hulp aan. De minder weerbaren worden wat extra geholpen 
om de kans op succes te vergroten. De pedagogisch medewerker leert kinderen rekening te houden met tegenslagen 
en successen. Kinderen leren al vroeg voor zichzelf op te komen met uitdagingen en conflicten om te gaan.  
Het uitpraten van problemen wordt door de pedagogisch medewerker zoveel mogelijk gestimuleerd. De 
pedagogisch medewerker heeft bij zulke gesprekken een meer sturende, adviserende rol.  
Tijdens de kringgesprekken wordt er uitgebreid aandacht besteed aan eventuele bestaande conflicten/problemen. 
Tijdens deze kringgesprekken observeert de pedagogisch medewerker de kinderen op signalen m.b.t. sociale 
uitdagingen en conflicten. De pedagogisch medewerker speelt hier, waar nodig, op in.  
Mocht de pedagogisch medewerker opvallend, uitzonderlijk gedrag waarnemen, wordt dit met de ouders 
besproken.  
 
5.7 omgaan met overlijden  
Het overlijden van iemand in de nabije omgeving is zeker voor jonge kinderen behoorlijk ingrijpend.  
Het is belangrijk, dat de pedagogisch medewerker op de hoogte is en er goed op kan inspelen. Troosten, aanhalen en 
warmte bieden zijn elementair voor het verwerken van rouw en verdriet.  
Het is tevens belangrijk, dat het op ‘kinder’niveau besproken en uitgelegd wordt.  
 

6.0 verzorging van de kinderen  
De kinderen worden op het gebied van gezondheid, risico’s, veiligheid, hygiëne verzorgd conform de normen, die 
ontwikkeld zijn voor de buitenschoolse opvang en gecontroleerd worden door de plaatselijke ggd. Onderstaande 
zaken maken daar een onderdeel van uit.  
 
6.1 Maaltijden  
De kinderen eten gemeenschappelijk op de groep, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de diëten 
en wensen van de ouders/kinderen. De basis voor deze maaltijden is eerlijk en gezond voedsel, dat essentieel is voor 
de lichamelijke ontwikkeling van elk kind.  
Dit geldt bij de bso uitsluitend op de woensdagen, vrijdagen en tijdens de vakanties en studie/margedagen. Voor de 
rest komen de kinderen namelijk voor- of na schooltijd.  
Na schooltijd krijgen de kinderen iets te eten, zoals fruit, cracker, rijst wafel en daarnaast zijn er na schooltijd ook 
twee momenten, waarop drinken wordt aangeboden.  
Er wordt bij bso Kiddo’z ook een warme maaltijd aangeboden om 17u00. Dit is een optie, geen verplichting. Ouders 
beslissen zelf of hun kind op de bso eet of thuis. De warme maaltijd wordt tegen een geringe vergoeding als extra 
service geboden. De maaltijden worden lekker en vers, met veel aandacht en zorg door onze medewerk(st)ers bereid 
en geserveerd. Er is voldoende afwisseling in de menu’s en de hoeveelheden zijn ruimtoereikend.  
 
6.2 trakteren  
Ook daar vragen wij vriendelijk doch dringend om vooral deze traditie in stand te houden! Wij kunnen uit ervaring, 
indien gewenst, de ouders adviseren voor het bedenken van een leuke traktatie.  
 
 
 



6.3 gezondheid, ziekten en ongevallen  
Helaas komen dit soort zaken ook bij ons voor. Wij werken aan de hand van de richtlijnen, die de GGD beschreven 
heeft. Elke ouder/verzorger krijgt van ons bij het afsluiten van het contract de regels van bso Kiddo’z uitgereikt. 
Hierin staat, dat wanneer een kind ziek is, hij/zij niet naar bso Kiddo'z kan komen i.v.m. besmetting van de andere 
kinderen.  
Naast koorts kunnen ontstoken ogen/oren en diarree ook een reden zijn om ouders te vragen hun kind te komen 
halen of thuis te houden i.v.m. het besmettingsgevaar. Een kind is weer welkom wanneer het besmettingsgevaar is 
geweken.  
Wij verzoeken de ouder/verzorger om ons op de hoogte te houden van de aard (en verloop) van de ziekte.  
Op onze bso zijn voldoende personeelsleden, die in het bezit zijn van een Kinder - EHBO diploma en weten hoe zij 
moeten handelen bij een calamiteit. Regelmatig zijn er herhalingscursussen, zodat het personeel up-to-date is en 
blijft.  
Wanneer uw kind ziek wordt, nemen wij telefonisch contact met de ouder/verzorger op en wij besluiten onderling 
wat er voor actie ondernomen gaat worden. Heerst er een bepaalde kinderziekte in onze accommodatie dan hangen 
wij een memo op met de datum en de aard van de ziekte.  
 
6.4 Veiligheid  
Het werken met kinderen maakt het noodzakelijk, dat het pand, de inrichting en de materialen veilig zijn en aan de 
veiligheidsnormen voldoen. Dit is het uitgangspunt voor het veilig werken met kinderen. Daarnaast hebben wij de 
veiligheidsnormen beschreven in de z.g. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. (rie en vg). Volgens deze 
beschrijving dient er gewerkt te worden. De veiligheid is anders te noemen bij de traditionele kinderdagverblijven 
dan bij de buitenschoolse opvang op locatie, daar het hier een accommodatie binnen een (voormalige) basisschool 
betreft. De pedagogisch medewerker is op de hoogte van de veiligheidsnormen.  
 
6.5 Hygiëne  
Onze buitenschoolse opvang dient hygiënisch te zijn. De groepsruimten worden dagelijks schoongemaakt, alsmede 
alle centrale ruimten. Daarnaast hebben wij ook hier de hygiënenormen beschreven in de z.g. Risico inventarisatie 
veiligheid en gezondheid. (rie en vg). Volgens deze beschrijving dient er gewerkt te worden.  
 
6.6 Inrichting  
De inrichting van de locaties is specifiek ingericht voor de kinderopvang van kinderen in de leeftijden van 4-13 jaar. 
De kleuren zijn aangepast op kinderen. Het meubilair is arbo-technisch verantwoord en veilig voor kinderen. Er is 
gekozen voor een extra relaxplek, waar de kinderen als zij er behoefte aan hebben rustig kunnen lezen, of even 
kunnen bijkomen van school.  
Voor de kinderen is er altijd een tafel aanwezig, waar huiswerk gemaakt kan worden.  
 
6.7 Activiteiten  
Naast de dagelijkse activiteiten wordt er per kwartaal een evenementenkalender aan de ouders gepresenteerd. 
Hierin staan vaak met thema’s de uitstapjes en bezigheden. Niet exact met een datum aangegeven, maar in een 
bepaalde maand gebeurd een activiteit. (vaak afhankelijk van het weer).  
Naast deze activiteiten zullen er, vooral in de vakanties, extra activiteiten en uitjes zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
bakken, een middagje strand, een sport- en spelmiddag of een filmmiddag.  
 

7.0 ouder/verzorger/kindbeleid  

 
7.1 samenwerking  
Bij buitenschoolse opvang wordt de verzorging en een stuk opvoeding van de kinderen overgenomen van de ouders. 
Dit maakt het essentieel om gegevens over de ontwikkeling van de kinderen uit te wisselen, waardoor de inzichten 
over de ontwikkeling worden vergroot. Om de kinderen een zo goed mogelijk opvang aan te bieden is een goede 
samenwerking met de ouders/verzorgers van groot belang.  
De navolgende randvoorwaarden zijn uitgangspunt:  

• Wederzijds vertrouwen, begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen.  
• Wederzijds respect; respect van de pedagogisch medewerker voor de ouders die tenslotte 

eindverantwoordelijk zijn voor hun kind(eren) en vanzelfsprekend hun kinderen.  
Bso Kiddo’z wil graag korte lijnen hebben en behouden, zodat alle vragen en opmerkingen direct aan de 
pedagogische medewerkers, alsmede aan het management gedaan kunnen worden het is gebleken, dat ouders dit 



zeer op prijsstellen. Indien er een uitdaging is, wordt die direct duidelijk uitgesproken en voor een oplossing zorg 
gedragen.  
Mochten wij er gemeenschappelijk niet ‘uitkomen’ dan kan elke ouder/verzorger haar klacht deponeren bij de 
stichting klachtencommissie kinderopvang te lelystad. Zij zullen trachten uw klachten verantwoord op te lossen.  
 
7.2 wennen  
Wennen aan de bso. Op de bso is er niet zo’n uitgebreide wenperiode zoals we op de kinderdagopvang kennen, 
maar wij vinden het van belang dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Hiervoor hebben wij een vaste wenprocedure. 
Deze bestaat uit een kennismakings-/intakegesprek met wenmoment en eventueel een 2e wenmoment. Tijdens het 
intakegesprek wordt er uitleg gegeven over de bso (regels e.d.) en kunnen ouders bijzonderheden over hun kind 
melden.  
Tijdens dit gesprek wordt ook het belang aan gegeven van het uitwisselen van opvoedings- ideeën en de 
ondersteuning in de opvoeding:  

• Uitwisselen opvoedingsideeën. Het uitwisselen van opvoedingsideeën maakt het mogelijk om één lijn te 
volgen in de benadering van het kind. Soms kan een bepaalde benadering thuis succesvol zijn en kan de 
pedagogisch medewerker de benadering overnemen. Andersom kan dit vanzelfsprekend ook het geval zijn. 
Verschillen in opvoeding en benadering van thuis en de kinderopvang zijn eveneens bespreekbaar. 

• Opvoedingsvragen van ouders. De opvang kan ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding. Dit gebeurt in 
individuele contacten tussen ouders en pedagogisch medewerkers. De leiding ziet de kinderen tenslotte ook 
een aantal dagen per week en heeft zicht op hun ontwikkeling. Gemeenschappelijk wordt via overleg 
bekeken wat het beste is voor het kind. Na het gesprek, waarbij de pedagogisch medewerker van de groep 
aanwezig is, gaat u en uw kind kennis maken met de groep.  
Uw kind blijft daarna nog even om te wennen. Bij het tweede wenmoment van uw kind brengt u uw kind en 
zal uw kind meedoen met de groep en haalt u uw kind later op. Beide wenmomenten vinden plaats 
voorafgaand aan de plaatsing en op een moment gelijk aan de vaste opvangmomenten.  
 

7.3 betrokkenheid  
Voor de opvoeding van de kinderen en hun ontwikkeling is het juist heel belangrijk, dat de ouders en pedagogisch 
medewerkers een goed contact hebben. Er wordt in de loop van de tijd een relatie opgebouwd, onderhouden en 
gestimuleerd, waarin het uitwisselen van informatie over het kind, het gezin en de buitenschoolse opvang centraal 
staan. Hierbij worden dan beide situaties zoveel mogelijk op elkaar aangepast. In het contract zijn een aantal 
aspecten vastgelegd, zoals: melding als een kind opgehaald wordt door anderen, aanvraag van extra dagen, 
opzegtermijn, betalingen, vakanties en dergelijke. Verder ontstaat er door middel van het dagelijkse contact de 
mogelijkheid samen te overleggen over de opvoeding, ontwikkeling en eventuele zorgen te bespreken.  

 
7.4 informatie uitwisselen  
Bso Kiddo’z heeft een nieuwsbrief. Deze wordt 1x per kwartaal uitgebracht, zowel op papier als op onze website. 
Speciale afspraken rondom het kind maken de ouders rechtstreeks met de pedagogisch medewerker.  

Ouders en pedagogisch medewerker hebben ook elke dag mondeling contact en overdracht.  
 

7.5 extra dag  
Wanneer u incidenteel een extra dag(deel) wilt afnemen, wordt dat overlegd met de pedagogisch medewerker. bso 
Kiddo’z is flexibel daarin, en we zullen ten alle tijde kijken of het mogelijk is dat het kind op de groep er bij kan. 8.0 
Buitenschoolse opvang elke dag  

 
8.1 open- en sluittijden, haal en brengtijden  
Bij voldoende animo is er voorschoolse opvang mogelijk (zie 3.4). De kinderen worden door ons (zie 3.4) naar school 
gebracht. Uw kind is bij ons welkom vanaf 07.00 uur.  
Na schooltijd worden de kinderen door ons personeel opgehaald en naar Kiddo'z gebracht. Tot 18.00 uur kunt u uw 
kind bij Kiddo'z ophalen. Tijdens studiedagen alsmede vakanties worden de kinderen gedurende de gehele dag 
opgevangen, mits u hiervoor gekozen heeft. In dit geval brengt en haalt u uw kind. De haal- en brengtijden voor alle 
kinderen en ouders zijn flexibel en als volgt: Brengen vanaf 7.00 uur en halen tot 18.00.  
 
 
 
 
 



8.2 uitstapjes  
De schoolvakanties zijn voor alle kinderen één groot feest. Daarom zorgen onze pedagogische medewerkers tijdens 
de vakantiedagen voor extra feestelijke activiteiten, zoals een dagje naar het strand, de speeltuin of het bos. Als een 
uitstapje kosten met zich meebrengt (i.v.m. vervoer of toegang) wordt een kleine bijdrage van de ouders/verzorgers 
gevraagd. De ouders/verzorgers worden allen van tevoren gebeld of de kinderen mee mogen.  

 
8.3 aanbod dagelijkse activiteiten Na school volgt er eerst een rustmoment bij de opvang. Dit gebeurt in de vorm 
van gezamenlijk eten en drinken en de belevenissen van de dag bespreken. Daarna worden allerlei activiteiten 
gedaan.  
Die activiteiten kunnen bestaan uit: knutselen, buitenspelen (als het weer het toelaat), maar ook bijvoorbeeld rustig 
lezen of huiswerken maken, als het kind aangeeft hier behoefte aan te hebben.  

 
8.4 Activiteiten met beide groepen 
Alle kinderen op Kiddo’z hebben een vaste stamgroep. Zij zitten óf op de paarse groep, óf op de groene groep. 
Toch komt het regelmatig voor dat beide groepen samen activiteiten ondernemen. Dit gebeurt enkel wanneer de 
groepsgrootte het toelaat, dus niet meer dan 22 kinderen op locatie paars en niet meer dan 16 kinderen op locatie 
groen. De kinderen starten in principe altijd eerst op hun eigen groep en wanneer de groepsgrootte en kind-leidster 
ratio het toelaat, wordt er na het startmoment samen gespeeld of samen een activiteit gedaan. Hier zijn altijd de 
leidsters van de eigen groep bij aanwezig.  
Soms worden er ook leeftijdsgebonden activiteiten georganiseerd en worden na het startmoment de groepen 
ingedeeld op leeftijd zodat groep 1-4 bij elkaar zit en groep 5-8 ook. Hierbij zorgen we ook dat altijd de leidsters van 
de eigen groep aanwezig zijn bij de activiteiten. 
Tijdens het buitenspelen komen de beide groepen elkaar ook regelmatig tegen. Dan spelen de kinderen allemaal 
samen, maar hoeft er geen rekening gehouden te worden met het maximaal aantal kinderen in de ruimte omdat het 
dan om een openbare buitenruimte gaat. 

 

9.0 voor- en naschoolse opvang  

 
Globale indeling  
Kinderen worden zoveel mogelijk door vaste begeleiders naar school gebracht/van school gehaald. Mocht de school 
niet in nabije omgeving zijn, of uw kind nog niet zelf (kunnen) fietsen, dan worden de kinderen vervoerd met onze 
eigen bakfiets.  

 
9.1 de dagindeling  
(Vso-ochtend)  
07.00- 08.00 uur  
Kinderen komen binnen en worden in de bso ruimte opgevangen. Kinderen die voor 7.30 uur komen krijgen ontbijt 
aangeboden als de ouders daar de voorkeur aan geven. Ze kunnen lekker spelen tot ze naar school gaan.  
08.00- 08.30 uur  
De kinderen worden door de leid(st)ers en vaste vrijwilligers naar school gebracht.  
(Bso-middag)  
14.00 - 15.15 uur Kinderen “druppelen” binnen en spelen tot alle “schoolkameraden” aanwezig zijn.  
15.30 - 16.00 uur Na het handen wassen gaan we limonade drinken en fruit eten. Onderwijl worden de 
gebeurtenissen van de dag doorgesproken, waarbij een ieder beurtelings zijn verhaal houdt.  
16.00- 17.00 uur Vrij spelen, deelnemen aan een knutsel of buitenspelactiviteit.  
17.00-18.00 uur Drinken met een cracker/soepstengel of een warme maaltijd. Kinderen opgehaald; tot ze worden 
opgehaald kunnen ze nu lekker vrij spelen. 
(Bso-studie-, vakantiedag)  
Vanaf 08.30 uur Kinderen worden gebracht en gaan vrij spelen.  
09.30- 10.00 uur Na het handen wassen gaan we drinken en fruit eten. Onderwijl wordt besproken wat de 
activiteiten voor die dag zijn.  
10.00- 11.45 uur Een gezamenlijke activiteit, waarbij we werken met thema's.  
11.45- 12.30 uur Na het handen wassen wordt er gezamenlijk geluncht.  
12.30- 14.00 uur Tijd om vrij te spelen.  
14.00- 15.30 uur Tijd voor een spelletje (binnen of buiten), knutsel of andere activiteit.  
15.30- 16.00 uur Na het handen wassen gaan we drinken en fruit eten. Onderwijl bespreken wat de kinderen nog 
willen gaan doen.  



16.00-17.00 uur Vrij spelen, deelnemen aan een knutsel- of buitenspelactiviteit  
17.00-18.30 uur Drinken met een cracker/soepstengel; vanaf nu worden kinderen opgehaald; tot ze worden 
opgehaald kunnen ze nu vrij spelen Bij zeer slecht weer zal in de praktijk er wat korter of minder worden buiten 
gespeeld .  

 
9.2 indeling groep  

De leeftijdsopbouw van de groepen voor de buitenschoolse opvang zijn: Kinderen van 4-13 jaar  
 
9.3 basisgroepen  
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste 
groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘basisgroep’ 
genoemd. bso Kiddo’z heeft de groepen Paars (Spuistraat) en Groen (Coosje Buskenstraat).  
 

10.0 professionaliteit van onze medewerkers  

 
10.1 vast personeel  
Een pedagogisch medewerk(st)er houdt zich bezig met de volgende taakgebieden:  

• Het verzorgen, begeleiden en opvangen van de aan haar zorg toevertrouwde kinderen.  
• Contacten onderhouden met de ouder(s)/verzorger(s), zowel schriftelijk als mondeling.  
• Mede vorm geven aan het te voeren beleid, evenals de uitvoering daarvan  
• Ondersteunende activiteiten  

Alle pedagogische medewerk(st)ers hebben minimaal een mbo-opleiding conform de cao kinderopvang.  
Tevens overlegt iedere nieuwe kracht een verklaring omtrent gedrag (vog). Het is een verklaring waaruit blijkt dat 
het gedrag geen bezwaar oplevert voor de nieuwe baan (oftewel een bewijs van goed gedrag) en wordt afgegeven 
door het ministerie van justitie. Alle medewerkerszijn vanaf 1 maart 2018 geregistreerd in het Personenregister 
Kinderopvang.  
Medio 2019 is de Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach aangesteld, en hebben alle medewerkers een cursus 
“Werken met de meldcode” gevolgd. De Coach gaat voor alle medewerkers individueel een opleidings- en 
coachingstraject maken, zodat de kwaliteiten en ambities van iedere medewerker optimaal benut kunnen worden. 
De pedagogisch medewerk(st)er zorgt voor de juiste combinatie van professionele afstand en betrokkenheid ten 
opzichte van kind en ouder(s)/verzorger(s).  
De medewerk(st)er houdt vertrouwelijk informatie voor zichzelf en is zich bewust van haar/zijn 
geheimhoudingsplicht.  
 
10.2 oproepkrachten en vrijwilligers  
De opleidingseis geldt ook voor onze oproepkrachten, zij dragen dezelfde verantwoordelijkheden als onze vaste 
krachten. Na een inwerkperiode moet de oproepkracht daarom in staat zijn zelfstandig een groep te leiden. 
Oproepkrachten worden ingezet bij ziekte of vakantie van de vaste krachten. Vrijwilligers ondersteunen de 
pedagogisch medewerkers bij hun taken. Een gerichte opleiding in de kinderopvang is voor een vrijwilliger geen 
vereiste, maar bij ons wel een pre.  
Vrijwilligers mogen niet alleen op de groep draaien en moeten een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) inleveren bij 
de directie van Kiddo'z voor zij mogen werken op de bso.  
 
10.3 stagiaires  
Naast de pedagogische medewerk(st) er kan het team mede bestaan uit medewerk(st)er in opleiding en/of 
stagiaires. Deze stagiaires kunnen afkomstig zijn van diverse middelbare beroepsopleidingen. 
Elke stagiaire heeft een vaste stagebegeleid(st)er. In de regel is dat één van de vast pedagogisch medewerk(st)ers. 
Stagiaires voeren allerlei opdrachten uit met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband.  
In eerste instantie gaat dit onder begeleiding en supervisie van de stagebegeleid(st)er, later ook zelfstandig.  
Deze opdrachten kunnen variëren van het doen van verzorgende/begeleidende activiteiten, rapporten en 
observatie. Bij bso Kiddo’z hebben we drie soorten stagiaires, namelijk:  

• Loopbaangeorienteerde stagiaire. Deze stagiaire komt meestaluit het voortgezet onderwijs, werkt niet mee 
op de groep en heeft geen opdrachten. De periode van de stage is kort (niet langer dan 6 weken) en is 
bedoeld om een indruk te krijgen van de voorkomende werkzaamheden op de groep.  

• Bol (beroeps opleidende leerweg) stagiaires. Deze stagiaire wordt alleen boventallig (dus extra) ingezet. Vaak 
betreft het een stage van 1 of 2 dagen per week.  



• Bbl (beroeps begeleidende leerweg) stagiaires. Deze stagiaire werkt 4 dagen en gaat 1 dag naar school. Zij 
krijgen betaald voor hun werk en worden als gewone groepsleidsters ingezet naast een vaste kracht.  

 
10.4 achterwacht  
Wat is een achterwacht?  
Wanneer er maar 1 pedagogisch medewerker(st)er op de vestiging aanwezig zijn, is er in geval van een calamiteit 
een achterwacht nodig.  
Een achterwacht is een volwassen persoon met wie bso Kiddo’z de afspraak heeft gemaakt, dat deze wordt ingezet 
in geval van een noodsituatie, waarbij de vaste medewerk(st)er de vestiging moet verlaten.  
Kiddo’z werkt momenteel met 2groepen. Op deze groepen zijn er voldoende medewerkers aanwezig die als 
achterwacht kunnen dienen.  
Mocht er zich een situatie voordoen dat er geen medewerker beschikbaar is, of wanneer wij bij calamiteiten het 
pand moeten verlaten, dan is onze achterwacht boekhandel ’t Spui, die tegenover de bso gevestigd is.  
 
De volgende personen zijn achterwacht:  
 
Silvya Louwerse    06-10862027 (binnen 15 minuten aanwezig)  
Tanja van Zweeden    06-41519552 (binnen 15 minuten aanwezig) 
Boekhandel’t Spui, Margreet de Haan  0118-855188 (bereikbaar binnen 5 minuten)  
 
Wanneer de locatie Coosje Buskenstraat is geopend, worden locatie Spuistraat en locatie Coosje Buskenstraat 
elkaars achterwacht, met boekhandel het Spui als reserve uitvalsbasis.  
 

11.0 specificaties bso Kiddo’z  

 
Bso Kiddo’z is een buitenschoolse opvang met twee locaties in het centrum van Vlissingen  

• Gelegen aan Spuistraat 2 en aan de Coosje Buskenstraat 146 in Vlissingen.  
• In een voormalig winkelpand en kantoorpand met voldoende speelgelegenheid, dicht bij strand, 

winkelgebied, attracties en speeltuin.  
• De kinderen op deze opvang komen onder andere van de Ichtusschool, de Frans Naereboutschool, de St 

Josefschool, de Ravensteinschool, de Tweemaster, Het Vlot en de Branding.  
• 1 groep voor maximaal 22 kinderen met maximaal 3 leid(st)ers (stagiaires niet meegerekend) en 1 groep 

voor maximaal 16 kinderen met maximaal 2 leidsters (stagiaires niet meegerekend).  
• Activiteiten d.m.v thema's zoals de seizoenen, feestdagen en Moederdag en vaderdag. Er wordt naar 

gestreefd om elke dag een activiteit te doen, net als het dagelijks buitenspelen (indien het weer het toelaat). 
• Er is extra service van de warme maaltijden mogelijk.  

• Op de vestigingen is altijd minimaal een medewerker aanwezig.  
• Uitstapjes, die frequent worden gemaakt, zijn: naar een van de speeltuinen, naar de markt, naar het strand, 

naar het park, naar het bos, naar activiteiten op het Bellamypark. 


