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Inleiding
Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het
opvoeden van kinderen in een andere situatie dan de thuissituatie. Het geeft inzicht in
wat ouders1 van ons mogen verwachten en waar wij voor staan. Voor de pedagogisch
medewerkers vormt dit beleid het uitgangspunt voor het dagelijks handelen. Het
pedagogisch beleid is tot stand gekomen in een projectgroep, in samenwerking met de oudercommissies.
Onze buitenschoolse opvang biedt kinderen een omgeving waar ze zich veilig, geborgen en vertrouwd voelen en
samen met andere kinderen spelen en leren. Kinderen dagen elkaar uit en leren om rekening met elkaar te
houden. Ze leren alle vaardigheden die ze nodig hebben voor latere sociale relaties en voor een goede start op
de basischool en in de maatschappij.
Naast hetgeen beschreven wordt in het Pedagogisch Kader 4-12 jaar, de Wet kinderopvang en het Convenant
Kinderopvang, zijn de volgende pedagogische principes leidend voor Kinderopvang Purmerend:
 Fysieke en emotionele veiligheid en welbevinden van het kind
 Samenwerken met ouders
 Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving
 Pedagogisch medewerkers hebben een actieve rol
 Respect voor diversiteit binnen normen en waarden.
Al onze medewerkers zijn zich bewust van onze kernwaarden zorgzaam, enthousiast, klantgericht,
kwaliteitsbewust en ondernemend en handelen daarnaar volgens onze Gedragscode 2. Dit betekent dat de
pedagogisch medewerkers:







Goed samenwerken met collega’s en elkaars kwaliteiten willen benutten;
Open staan voor feedback en elkaar aanspreken op gedrag;
Durven en kunnen veranderen;
Flexibiliteit en creativiteit laten zien, mogelijkheden zien en benutten;
Zich bewust zijn van hun rol en van hun voorbeeldfunctie voor kinderen;
Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

We evalueren het pedagogisch beleid elke drie jaar, tenzij er aanleiding is om deze termijn te vervroegen.
Jaarlijks wordt gekeken naar kleine wijzigingen. Elke locatie heeft een vertaling van dit pedagogisch beleid
gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Deze vertaling is te vinden in het pedagogisch werkplan van elke locatie.
Veel leesplezier!

1
2

Waar wij spreken van ‘ouders’ bedoelen wij ook verzorgers en alleenstaande ouders.
Gedragscode Kinderopvang Purmerend (2013)
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Hoofstuk 1

Visie op buitenschoolse opvang
Een kind mag bij ons zijn wie hij is
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen onze buitenschoolse opvang (hierna te noemen BSO)
bezoeken. Voor ons is de BSO een plek waar kinderen zich thuis voelen, waar ze met
hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen en die hen mogelijkheden biedt om te ontwikkelen. De
pedagogisch medewerkers houden rekening met verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van
kinderen, zodat kinderen van 4 jaar zich net zo thuis voelen als een kind van 12 jaar.
Onze pedagogisch medewerkers hebben aandacht voor elk kind, begrijpen wat hen bezighoudt en
reageren passend en liefdevol.
Kinderen zijn bijzonder, er zijn geen twee kinderen gelijk. Daarom kiezen wij niet één specifieke pedagoog
of richting voor onze visie op kinderen, maar combineren wij visies van verschillende pedagogen,
filosofen, onderwijskundigen en psychologen met onze eigen inzichten.
Een kind mag bij ons zijn wie hij is. Wij hebben respect voor zijn opvoeding thuis en voor zijn eigen
cultuur, en ook voor het tempo waarin hij zich ontwikkelt en de wijze waarop hij de wereld om zich heen
verkent. Elk kind heeft talenten en mogelijkheden en wij helpen graag met de persoonlijke zoektocht van
ieder kind naar zijn vaardigheden en interesses.
Er wordt op de BSO uitsluitend Nederlands gesproken. Het doel is allereerst de kinderen gereedschap te
geven om met anderen in de Nederlandse samenleving te kunnen communiceren en hen wat betreft
taalontwikkeling een stevige basis te geven.

Uitgangspunten van het opvoeden bij de buitenschoolse opvang
Het Landelijk Pedagogenplatform3 heeft acht kernpunten geformuleerd over de kwaliteit van
buitenschoolse opvang. Deze zijn voor ons de uitgangspunten voor goede opvang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We bieden een tweede thuis met gezelligheid, vrolijke sfeer en aandacht.
Kinderen spelen naar eigen keuze.
Kinderen kunnen zelfstandig zijn.
Kinderen hebben inspraak en verantwoordelijkheid (participatie).
We hebben een aansluitend aanbod op leeftijd, sekse en interesses.
Kinderen leren normen en waarden; ze krijgen de gelegenheid om met volwassenen te praten
over hun eigen mening en handelen.
7. Kinderen maken deel uit van een leefgemeenschap: opgroeien in diversiteit.
8. We werken samen met ouders.
Wij zorgen er in de eerste plaats voor dat de omgang met en de opvoeding van kinderen in onze BSO’s warm,
positief, persoonlijk en vriendelijk van aard is. Een positieve benadering en het geven van complimenten zijn
onderdeel van de dagelijkse communicatie omdat wij van mening zijn dat kinderen van positieve aandacht
groeien. Een kind heeft echter ook behoefte aan structuur omdat hij nog niet zelf gedrag kan stoppen wat
gevaar kan opleveren. Grenzen geven een kind duidelijkheid en zorgen ervoor dat zijn wereld overzichtelijk is.
Wij zijn geïnspireerd door de opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven.4 Zij onderschrijft het belang
van vroege sociale ervaringen op de ontwikkeling van kinderen en onderzoekt specifiek de invloed van omgang
met kinderen binnen de kinderopvang. Riksen-Walraven noemt vier basisprinicipes als het gaat om
pedagogische kwaliteit:
1. Emotionele en fysieke veiligheid;
2. Het ontwikkelen van persoonlijke competenties (vaardigheden);
3. Het ontwikkelen van sociale competenties;
4. Het eigen maken van normen en waarden.

3

Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang (2006) www.pedagogenplatform.nl/index.php/rechten-vankinderen-in-de-bso
4 Riksen-Walraven, M. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria.
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In hoofdstuk 2 staat de veiligheid van kinderen centraal. De andere drie principes
worden in hoofdstuk 3 is vertaald naar onze visie.

BSO biedt meerwaarde voor ouders en kinderen
De buitenschoolse opvang zorgt er voor dat ouders/ verzorgers kunnen werken of een
opleiding volgen. Het heeft daarnaast nog een aantal waarden als opvoedomgeving:

met een vrijetijdsaanbod;

waar bewust en gericht wordt gewerkt aan de vier bovengenoemde
basisprincipes;

waar kinderen de kans krijgen om hun talenten en interesses te ontwikkelen;

waar kinderen leren om verantwoordelijkheid te krijgen en te dragen;

waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan in een sfeer van acceptatie
Wij werken veel samen met lokale partners zoals Muziekschool Waterland, Wherelant, Theater Purmaryn,
sportverenigingen en Spurd, om kinderen in contact te brengen met cultuur en sport.
In hoofdstuk 2 beschrijven wij onze visie op het bieden van een gevoel van veiligheid, terwijl hoofdstuk 3
het ontwikkelen van competenties en waarden en normen door spelen, leren en ontdekken beschrijft.

Hoofdstuk 2

Emotionele en fysieke veiligheid
Bij de meeste ouders spelen vragen over de kwaliteit van de kinderopvang. Voorop staan vragen als:
Voelt het vertrouwd en is dit een veilige omgeving? Zijn de pedagogisch medewerkers lief voor mijn kind?
Voel ik me zelf ook op mijn gemak en welkom? Eigenlijk kunnen deze vragen het best worden beantwoord
na een bezoek van ouders aan één van onze locaties, zodat ze dit alles zelf kunnen ervaren.
Bij veiligheid gaat het om fysieke en emotionele veiligheid. Kinderen moeten beschermd worden tegen
gevaren waarmee ze zelf nog niet kunnen omgaan. Ze hebben steun nodig in situaties waarvan zij de
gevolgen nog niet kunnen overzien. De pedagogisch medewerkers zorgen er voor dat de situatie zo veilig
mogelijk is, onderweg, tijdens het buitenspelen, bij activiteiten en bij het eten en drinken.

Emotionele veiligheid
Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en op zijn gemak en heeft energie om te leren en zich te
ontwikkelen. Een warme, vertrouwde relatie tussen pedagogisch medewerker en kind wil zeggen dat het
kind weet dat er goed voor hem gezorgd wordt en dat hij wordt gerespecteerd door zowel de
medewerkers als de andere kinderen in de groep.
Er zijn hierbij twee zaken van belang:
 Met vaste pedagogisch medewerkers kan een kind een vertrouwensband ontwikkelen en
opbouwen. Daarom kiezen wij voor vaste basisgroepen, dus een vaste groep kinderen met
maximaal drie of vier vaste pedagogisch medewerkers (e.e.a. afhanakelijk van het maximale
aantal kinderen van de stamgroep) waarvan er altijd één aanwezig is.
 Elk kind krijgt bovendien een mentor toegewezen. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind
en is eerste aanspreekpunt voor de ouders en voor het het kind.
 Er moet een goede communicatie zijn tussen een kind en zijn pedagogisch medewerkers. Bij ons
moet een pedagogisch medewerker beschikken over vijf basisvaardigheden:
1. Gevoelig zijn voor wat een kind bezig houdt;
2. Respect hebben voor de autonomie van een kind;
3. Leren samenleven met anderen: participatie
4. Structuur bieden;
5. Interacties begeleiden
Hoe zien wij deze vijf vaardigheden?
Ad. 1 Gevoelig zijn voor wat een kind bezig houdt (sensitieve responsiviteit)
We noemen dit sensitieve responsiviteit. De medewerkers zorgen ervoor dat ze altijd in de buurt van het kind
zijn. Ze zien het kind en nemen signalen waar en reageren daarop. Ze waarderen het kind en houden
5
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rekening met hem en helpen als dat nodig is. Dit wordt ook wel emotionele steun
genoemd. Onze pedagogische medewerkers zijn warm en hartelijk en tonen
belangstelling. Ze leven mee met prestaties van kinderen, hoe klein deze ook zijn. Als
medewerkers kinderen corrigeren, dan zorgen ze ervoor dat dit de goede relatie niet
schaadt. Dit gebeurt door alleen het gedrag af te keuren en niet het kind!
Pedagogisch medewerkers zijn niet gehaast. Ze geven kinderen de ruimte om hun
eigen tempo te volgen. Door geduld en positieve aandacht voor ieder kind, voelt het
kind zich erkent. Een kind ontwikkelt hierdoor vertrouwen in anderen, zelfvertrouwen
en een gevoel van eigenwaarde.
Ad. 2 Respect hebben voor de autonomie van een kind
Kinderen hebben van nature de behoefte om te onderzoeken en te ontdekken. Ook de behoefte om
dingen zelf te doen en steeds meer vaardigheden te leren beheersen, hoeft kinderen niet te worden
aangeleerd. Kinderen willen dit vanuit zichzelf. Een kind heeft daarbij wel volwassenen nodig die
vertrouwen heeft in wat hij zelf kan of zelf kan leren. Kinderen hebben ook autonomie nodig om zichzelf te
leren kennen: hun talenten en hun voorkeuren. Uiteindelijk moeten kinderen opgroeien tot zelfstandige
volwassenen.
Onze pedagogisch medewerkers bieden kinderen de gelegenheid om zelf problemen op te lossen. Ze
laten zien dat ze betrokken zijn, maar nemen niet alles uit handen. Ze laten kinderen dan ook zelf keuzes
maken. Pedagogisch medewerkers moedigen kinderen aan en tonen waardering voor wat een kind kan
en doet, ook als het niet meteen lukt.
De uitdaging ligt in het vinden van een evenwicht in beschermen en vrijlaten. Als de pedagogisch medewerker
altijd klaar staat om te helpen, dan krijgt het kind geen gelegenheid om te ervaren dat het zonder hulp ook goed
kan gaan. Tegelijkertijd moet je een kind ook niet overschatten. Als je er te gemakkelijk van uitgaat dat het kind
alles zelf moet kunnen en het lukt steeds niet, dan lukt het hem ook niet om zelfvertrouwen op te bouwen.
Onze pedagogisch medewerkers doen drie dingen voor de kinderen:
1. Beschermen tegen gevaar en pijn
2. Leren omgaan met risico’s en moeilijke situaties
3. Stimuleren en helpen om zefstandig dingen te kunnen doen
Zo laten wij bijvoorbeeld de kinderen zelfstandig een tussendoortje klaarmaken zoals het smeren en
beleggen van een cracker.
Ad. 3 Leren samenleven met anderen: participatie
Een grote meerwaarde van de BSO is het spelen en leren omgaan met andere kinderen. Door regelmatig
gezamenlijke activiteiten te doen leren kinderen elkaar beter kennen. Ook leren ze samenwerken en een
team te vormen. De betrokkenheid bij elkaar wordt door gezamenlijke activiteiten vergroot. Op die manier
wordt hun sociale netwerk groter en raken ze vertrouwd met de kinderen uit hun groep. We vinden het
belangrijk dat kinderen gezamenlijk plezier en pret beleven. Door het doen van een gezamenlijke activiteit
kunnen kinderen bovendien hun sociale vaardigheden oefenen en competenties ontwikkelen. Een spel of
activiteit maakt contact tussen kinderen ongedwongen en spontaan.
Sociale competenties zoals kunnen samenwerken, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf, zijn
heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Spel is een doeltreffend en leuk middel om aan deze
competenties te werken met kinderen. We bieden ook activiteiten aan die ervoor zorgen dat de
groepssamenstelling wisselt, waardoor het kind leert met verschillende kinderen om te gaan.
Kinderen leren ook elkaar te troosten en conflicten te voorkomen. Is er toch een conflict, dan zorgt de
pedagogisch medewerker dat de kinderen waar zij bij is, zelf een oplossing kiezen waarmee ze tevreden
zijn. De pedagogisch medewerker begeleidt het groepje en houdt in de gaten hoe de samenwerking
verloopt.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig en autonoom worden, maar ook dat ze rekening leren
houden met anderen. Kinderen moeten leren dat hun eigen belang niet altijd voor gaat. Wij helpen
kinderen door gesprekjes met hen te voeren over dit onderwerp en door boeken aan te schaffen met
verhalen over leeftijdgenoten.
Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen op de BSO samen beslissen en samen verantwoordelijk zijn.
Kinderparticipatie betekent bij ons dat kinderen een stem hebben in zaken die hen direct aangaan: in het
activiteitenaanbod, de aanschaf en keuze van speelgoed, de groepsregels, het eten en de inrichting van
de binnen- en buitenruimte. Twee keer per jaar worden er op onze BSO’s zogenaamde
6
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kindervergaderingen gehouden. Op deze manier betrekken we de kinderen bij wat er
gebeurt op de BSO. Participatie dient ook pedagogische doelen: het helpt kinderen om
hun zelfvertrouwen te vergroten; het stimuleert kinderen tot zelfstandig nadenken; het
daagt hen uit om met elkaar en met volwassenen van gedachten te wisselen en te
onderhandelen
Ad.4 Structuur bieden
Kinderen hebben duidelijke grenzen nodig voor wat mag en niet mag. Kinderen weten
dan dat ze zich binnen die grenzen vrij kunnen bewegen. Wij maken het kind duidelijk
wat van hem wordt verwacht.
Sturen is net zo belangrijk als de autonomie respecteren. De pedagogisch medewerkers geven leiding op
een manier die bijdraagt aan een goede sfeer en een vlot verloop van het programma met soepele
overgangen. Zij houden overzicht en leggen de kinderen uit wat zij kunnen gaan doen en geven
instructies.
Hoe ouder de kinderen, hoe meer zij zonder opgelegde grenzen kunnen functioneren, maar wij zijn ons
bewust van de valkuil dat je een kind van bijvoorbeeld 10 jaar ook kunt overschatten. Juist door de
opbloeiende pubertijd, kunnen zij hun impulsgedrag minder goed controleren, al weten ze ‘met hun
verstand’ wel wat goed en fout is.
Ad.5 Interacties begeleiden
Een grote meerwaarde van de BSO is het spelen en leren omgaan met andere kinderen. De pedagogisch
medewerkers stimuleren samenwerking en vriendschappen door kinderen te laten spelen in kleine
groepjes. Ze leren kinderen elkaar te troosten en helpen conflicten te voorkomen.
Bij een conflict laat de pedagogisch medewerker de kinderen altijd eerst even stoom afblazen. Alle
betrokkenen mogen vertellen wat er aan de hand is. Dit brengt vaak al wat meer rust. De pedagogisch
medewerker kiest geen partij maar zorgt er voor dat de kinderen waar zij bij is, zelf een oplossing kiezen
waarmee ze tevreden zijn. De pedagogisch medewerker begeleidt het groepje en houdt in de gaten hoe
de samenwerking verloopt.
Omgaan met lastig gedrag
Elk kind is weleens lastig. De pedagogisch medewerker stelt grenzen en gebruikt humor. Ze probeert het
negatieve gedrag te negeren en juist aandacht te geven aan positief gedrag van het kind of van kinderen
die op dat moment het gewenste gedrag laten zien. Is het gedrag zo storend dat het niet genegeerd kán
worden, dan geven wij het kind een time-out. We plaatsen het kind dan in een rustig hoekje voor een korte
periode en leggen uit waarom het daar zit.
Iedere pedagogisch medewerker die bij een buitenschoolse opvang van Kinderopvang Purmerend werkt,
krijgt de training “Knap Lastig” aangeboden.
Deze training heeft als doel om vaste medewerkers handvatten te geven om alle kinderen in een
buitenschoolse opvang, een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Er is specifiek aandacht voor
kinderen die als “lastig” worden ervaren. Ook is er specifieke aandacht voor het omgaan met kinderen
die een stoornis in het autistisch spectrum of AD(H)D hebben. Gekeken wordt welke aanpak het best bij
welk kind past. Want ieder kind is uniek en zo gaan wij er ook mee om.
De pedagogisch medewerkers staan er niet alleen voor, als het gaat om de opvang van de kinderen. We
hebben twee pedagogisch coaches in dienst die hen ondersteunen. Eén voor de kinderdagverblijven/
peuterspeelzalen en één voor de buitenschoolse opvang. De coaches bezoeken regelmatig de
verschillende locaties en worden door de locatiemanagers of operationeel manager opvang ingeschakeld
bij pedagogische vraagstukken.
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Hoofdstuk 3

Spelen, leren en ontdekken
Spelen is niet alleen leuk maar ook ontzettend leerzaam. Spelen betekent voor
kinderen: plezier, verwerken, bewegen, sociale relaties, ontwikkeling en creatief zijn.
Onze medewerkers zorgen ervoor dat het activiteitenaanbod aansluit op de
persoonlijke vaardigheden en interesses van een kind. Zij bekijken per kind, leeftijdsgroep of
ontwikkelingsfase welke activiteiten de beste en meeste kansen bieden voor het ontwikkelen van hun
talenten en het beleven van plezier.
Ontwikkeling van kinderen
Wij volgen hierin de Russische psycholoog Vygotsky5. In zijn ontwikkelingstheorie staat centraal dat
kinderen leren door samen met volwassenen of leeftijdsgenootjes activiteiten te ondernemen.
Volwassenen kunnen de ontwikkeling van kinderen stimuleren door hen de juiste hulp te bieden. Vygotsky
spreekt over de zone van de naaste ontwikkeling.
De zone van naaste ontwikkeling is het verschil tussen wat een kind al zelfstandig kan en wat het kind kan
met ondersteuning van een volwassene of leeftijdsgenootje. De gedachte achter deze theorie is dat
kinderen het meest leren van taken en activiteiten die nét een beetje moeilijker zijn dan wat ze al zelf
kunnen. Met behulp van een ander kan het kind de taak wel volbrengen. Door aan te sluiten bij wat het
kind alleen kan en te helpen bij wat het nog net niet kan, doen kinderen kennis en vaardigheden op die
het alleen nog niet had kunnen verwerven.
De manier van werken volgens de theorie van Vygotsky vraagt een actieve houding van pedagogisch
medewerkers, zij geven vorm aan de zone van de naaste ontwikkeling. Dit houdt in: het bedenken van
uitdagende activiteiten spelletjes en oefeningen tijdens de opvang, goed luisteren en kijken naar kinderen,
kinderen in groepjes of tweetallen laten samenwerken en nagaan wat een kind bereikt heeft met de
activiteit.
We maken in het pedagogisch beleid onderscheid in leeftijd qua ontwikkeling:
1. 4- tot en met 6 jarigen
2. 7- tot en met 9 jarigen
3. 10- tot en met 13 jarigen
Deze leeftijdsgrenzen zijn met een reden gekozen. Kinderen van 4 tot 6 jaar leren vooral spelend en
uitproberend. Met 6 jaar is er vaak een omslag te zien naar meer logisch en rationeel denken. Met 10 jaar
zie je veranderingen in het denk- en inlevingsvermogen. Zij kunnen over de toekomst nadenken en
begrijpen dat er twee kanten aan een zaak kunnen zitten.
In bijlage 1 is een ontwikkelingsschema opgenomen.6 Daarnaast werken wij met een ontwikkelingsklapper
die op groep aanwezig is.
Vrij spel
Buitenschoolse opvang vindt plaats buiten schooltijd, in de vrije tijd van kinderen. Een kind vanaf 4 jaar
gaat naar school en krijgt dan een verdeling van de dag in “schooltijd” en “vrije tijd”. Vrije tijd staat bij ons
voor:
 Zelf kiezen
 Initiatief nemen
 Eigen interesses volgen
 Je mogen vervelen
Er zijn twee zaken die hierbij een belangrijke rol spelen: contact met leeftijdsgenoten en spelen zonder
direct toezicht van volwassenen. Dit laatste is een lastige discussie. Wij respecteren de behoefte van het
kind aan spelen zonder bemoeienis van een volwassene, maar vinden dat er wel toezicht moet zijn. Bij
kinderen tot 8 jaar is dit toezicht er altijd en direct. Bij kinderen vanaf 8 jaar, in overleg met de ouder(s)/
verzorgers indirect en met afspraken.

5
6

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.
Schreuder, E., Boogaard, M. Fukkink, R., Hoex, J. (2011) Pedagogisch kader kindercentra 4 -13 jaar.
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Leeftijdgenootjes zijn belangrijk. Kinderen maken in hun vrije tijd vrienden. Vanaf 8
jaar is het toegestaan om, na overleg met een pedagogisch medewerker en op niet
structurele wijze, een vriend of vriendin mee te nemen naar de BSO. Juist op deze
leeftijd wordt binnen de buitenschoolse opvang een vriend/ vriendin gemist.
In het vrije spel bepalen kinderen zelf het hoe en wat. Kinderen kunnen dan heerlijk
hun zelf zijn, alleen of met anderen. Kinderen houden van vrij spel maar ook van
georganiseerde activiteiten.
Huiswerk
Wij bieden de mogelijkheid om huiswerk te maken. Wij doen dit op verzoek van het kind zelf en vinden dat
de begeleiding vanuit de pedagogisch medewerker "licht" en zonder dwang moet zijn. Is de taak af dan is
dit natuurlijk prima! Lukt het niet, dan neemt het kind zijn huiswerk mee naar huis.
Televisie en computer
Het kijken naar een programma op televisie of het gebruik van de computer kan een onderdeel van de
vrijetijdsbesteding zijn. Wel maken we afspraken met de kinderen over de tijdsduur en het soort
programma en spelletjes. Televisie kijken of gamen kan een fijne ontspanning zijn na een lange dag op
school. We waken er wel voor dat een kind niet de hele middag naar televisie zit te kijken.
Vervelen
Soms verveelt een kind zich als een activiteit klaar is en hij nog niet weet wat hij hierna zal gaan doen. Wij
vinden dit niet erg en kan zelfs goed zijn. Het kan voor een kind een rustmoment zijn van de ene activiteit
naar de andere. Het kan ook een kind stimuleren om zelf initiatief te nemen om uit de vervelingsperiode te
komen en zelf iets leuks of interessants te bedenken.
Kleurplaten
We kiezen er bewust voor dat kleurplaten slechts met mate worden aangeboden als vrije spelactiviteit,
tussen geplande activiteiten door of als verwerkingsactiviteit.
Georganiseerd spel
Kinderen hebben soms inspiratie nodig. Naast het vrije spel zorgen pedagogisch medewerkers voor een
activiteitenaanbod dat aansluit op de persoonlijke vaardigheden van kinderen. Zij bekijken per kind,
leeftijdsgroep of ontwikkelingsfase welke activiteiten de beste en meeste kansen bieden voor het
ontwikkelen van de talenten en het beleven van plezier. Bij spelen is het bezig zijn belangrijker dan het
doel op zich.
Wij zorgen er voor dat kinderen activiteiten aangeboden krijgen uit de “schijf van vijf” van pedagoog
Marianne de Valck7:
1. Creatief (lekker om te doen, zonder dat het einddoel vastligt)
2. Constructief (meer planmatig toewerken naar een einddoel)
3. Cognitief (activiteiten waarbij het verstand voorop staat)
4. Sociaal (voor en met elkaar)
5. Motorisch (bewegend actief zijn)
Dit kunnen kleine en grote activiteiten zijn, rustig en druk, gepland en spontaan!
De kinderen worden gestimuleerd om aan deze gezamenlijke, gerichte en georganiseerde activiteiten deel
te nemen Dit wordt ondersteund door posters op te hangen en ouders te informeren over de activiteiten
vai de nieuwsbrief en de website.
De pedagogisch medewerker creëert tijdens de activiteit optimale betrokkenheid bij kinderen door
enthousiast te zijn en duidelijke uitleg van spelregels en verwachtingen te geven. Activiteiten worden
herkenbaar gemaakt door ze te koppelen aan een gebeurtenis, thema of seizoen. Voor een kind dat
weinig eigen structuur kent of weinig concentratievermogen heeft, wordt de activiteit aangepast zodat het
kind toch houvast vindt.
Spelmateriaal
De pedagogisch medewerker speelt een sleutelrol als het gaat om een kind bekend te maken met het
spelmateriaal op de groep. De pedagogisch medewerkers geven steun en begeleiding bij het omgaan van

7

Valck de, M. (2005) Eerste hulp bij het leuk houden van spelen.
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de materialen. Ze leggen uit, stimuleren en ondersteunen de kinderen. Ze weten waar
elk kind goed in is en wat hij leuk vindt. Daarnaast dagen we kinderen uit eens
andere, nieuwe activiteiten te ondernemen, om tot grensverkenning van het eigen
kunnen te komen. Hierdoor kan een kind een gevoel van trots en tevredenheid
ervaren. Doordat de kinderen het spelmateriaal zelfstandig en naar eigen inzicht
mogen gebruiken, zullen ze ook fouten maken. Ze krijgen ook de ruimte om fouten te
maken, want van je fouten kun je leren!
Samen spelen
We laten kinderen ook zoveel mogelijk samen spelen. Door regelmatig gezamenlijke activiteiten te doen
leren kinderen elkaar beter kennen. Ook leren ze samenwerken en een team te vormen. De
betrokkenheid bij elkaar wordt door gezamenlijke activiteiten vergroot. Op die manier wordt hun sociale
netwerk groter en raken ze vertrouwd met de kinderen uit hun groep. We vinden het belangrijk dat
kinderen samen plezier en pret beleven. Door het doen van een gezamenlijke activiteit kunnen kinderen
bovendien hun sociale vaardigheden oefenen en competenties ontwikkelen. Een spel of activiteit maakt
contact tussen kinderen ongedwongen en spontaan. Sociale competenties zoals kunnen samenwerken,
omgaan met conflicten, het wachten op je beurt en opkomen voor jezelf, zijn heel belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind. Spel is een doeltreffend en leuk middel om aan deze competenties te werken
met kinderen. Zo zijn er activiteiten die de betrokkenheid van de kinderen bij elkaar vergroten, of die
zorgen dat de kinderen samen ergens naar toe werken. We bieden ook activiteiten aan die ervoor zorgen
dat de groepssamenstelling wisselt, waardoor het kind leert met verschillende kinderen om te gaan.
Bij het doen van activiteiten wordt gebruik gemaakt van de omgeving van de opvang; denk aan een park,
voetbalvelden, kinderboerderij et cetera.
We houden ook rekening met kinderen die in mindere mate in staat zijn om sociale competenties in te
zetten tijdens het spelen. Deze kinderen worden extra begeleid of de regels van het spel worden hierop
aangepast.
Jongens en meisjes
Het is opvallend dat kinderen vaak spelen met kinderen van dezelfde sekse. Onderzoek laat zien dat dit
tien keer zo vaak gebeurt als spelen met de andere sekse.
Jongens en meisjes verschillen van elkaar tijdens het spelen. Jongens spelen in grotere groepen en zijn
gericht op samen spelen, fysiek en onderlinge strijd. Jongens zoeken bij hun spel de ruimte en zijn vaak
wat verder weg van de pedagogisch medewerkers. Meisjes vormen vaak wat kleinere groepjes en trekken
vaker op in twee- of drietallen. Zij zijn gericht op samenwerken, praten en het uitwisselen van ervaringen.
De pedagogisch medewerkers kennen het verschil in behoeften en sluiten hier op aan, zonder kinderen in
een “hokje” te plaatsen. Er is geen apart aanbod speciaal voor jongens en meisjes.
Buiten spelen
Een kind vanaf 4 jaar zit bijna de hele dag op school. Het grootste deel van de dag zit een kind op een
stoel. Kinderen hebben echter beweging nodig en frisse lucht.
Wij vinden buitenspelen heel belangrijk en stimuleren kinderen om naar buiten te gaan. Er zijn kinderen
die zich buiten heel goed vermaken maar ook kinderen die niet zo goed weten wat ze buiten kunnen
doen. De pedagogisch medewerker helpt deze kinderen en doet actief mee. Daarnaast plannen ze
activiteiten die buiten worden uitgevoerd.
Een kind kan bij ons vies worden tijdens het spelen maar dit weegt naar ons idee niet op tegen de vele
voordelen zoals:
 Buiten spelen betekent bewegen: hinkelen, touwtje springen, klauteren, voetballen, fietsen.
Daardoor ontwikkelt een kind zich lichamelijk vlotter, werken zijn hersendelen vlot samen en zal
het kind ook beter lezen, schrijven
 Buiten spelen leert je ruimte, diepte, afstand en snelheid beter in te schatten. Kinderen raken
buiten hun energie kwijt. Het kind mag roepen, rennen en springen tot het niet meer kan.
Sommigen prijzen het daarom ook aan als een middel tegen zwaarlijvigheid.
 Kinderen ontdekken buiten bovendien makkelijker de mogelijkheden van hun eigen lichaam. Dat
geeft zelfvertrouwen en motiveert en stimuleert een kind om weer nieuwe dingen te ontdekken.
Als een kind zich zeker van zichzelf voelt zal hij ook makkelijker met andere kinderen spelen.
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Opendeurenbeleid
Bij de meeste van onze buitenschoolse opvangen hanteren wij voor bepaalde
basisgroepen een opendeurenbeleid. Het opendeurenbeleid is een methodiek met
een pedagogisch doel, dat inhoudt dat kinderen structureel de gelegenheid krijgen om
buiten de eigen groepsruimte met kinderen van andere groepen te spelen.
Bij het toepassen van het opendeurenbeleid hebben we een aantal aandachtspunten:
 De pedagogisch medewerker leert kinderen de weg in het gebouw.
 Bij de inrichting van het binnenruimten houden we er rekening mee dat er voldoende
herkenningspunten voor de kinderen zijn.
 Kleuters houden een eigen ruimte.
 Er is extra aandacht voor begeleiding van kwetsbare en jonge kinderen.
 De eigen pedagogisch medewerker is altijd bereikbaar voor de kinderen.
 De pedagogisch medewerker begeleidt de (jongere) kinderen naar andere ruimtes.
 De pedagogisch medewerker houdt overzicht over wat kinderen doen.

Hoofdstuk 4

De binnen- en buitenruimte
Een goed ingerichte ruimte nodigt kinderen uit tot spelen en ontdekken. Onze speelruimtes zijn sfeervol
en harmonieus ingericht.
Wij vinden het belangrijk dat de groepsruimte het gevoel van warmte en geborgenheid geeft. De
materialen zijn afgestemd op de leeftijd van het kinderen. De ruimte is opgeruimd en er is zowel ruimte om
even alleen te zijn als samen met anderen te spelen.
Zowel de binnen- als buitenruimtes voldoen aan de hoge veiligheid en kwaliteitseisen die de wet stelt.

Per kind is minimaal 3,5 vierkante meter bruto oppervlak aan binnenruimte beschikbaar zijn;

Ruimtes die met andere groepen gedeeld worden, tellen mee voor het aantal m2 dat per kind
beschikbaar is.

Er is een toegankelijke, vaste en passend ingerichte ruimte zijn speciaal voor naschoolse
bezigheden van kinderen. De buitenruimte moet een bruto oppervlak hebben van circa drie tot
vier vierkante meter per kind. Bij sommige activiteiten wordt uitgeweken naar buitenruimtes die
niet aangrenzend zijn, maar wel in de directe nabijheid liggen en goed en veilig bereikbaar zijn.
Alle ruimtes voldoen aan de normen van hygiëne en veiligheid.
Binnenruimte
Wij werken locatiegericht in plaats van groepsgericht. Wij vinden het belangrijk dat een kind zijn omgeving
kan ontdekken en verbinden daarom alle ruimtes binnen een locatie. Wel hebben we voor ieder kind een
vaste basisgroepruimte, de vaste plek om te eten/drinken en om naar terug te keren na een activiteit. Wij
vinden het belangrijk dat deze groepsruimte het gevoel van warmte en thuis geeft. Bij de inrichting van de
binnenruimte houden we rekening met de ontwikkelbehoeften van opgroeiende kinderen. De ruimtes zijn
overzichtelijk ingedeeld zoveel mogelijk met lage scheidingswanden en duidelijk afgebakende hoeken
voor verschillende speel- en leeractiviteiten. Er zijn plekken om ongestoord alleen te spelen en plekken
om in kleine groepjes te spelen. De materialen, die de kinderen zelf kunnen pakken, zijn afgestemd op de
leeftijd van de kinderen. We waken er voor dat er geen drukke activiteit naast een rustige activiteit staat,
zoals een airhockeytafel, televisie of spelcomputer naast de leeshoek of huiswerkplek. Onze visie op de
binnenruimte is uitgewerkt in de notitie Visie binnenruimte.
Wij werken locatiegericht in plaats van groepsgericht. Wij vinden het belangrijk dat een kind zijn omgeving
kan ontdekken en verbinden daarom alle ruimtes binnen een locatie. Kinderen kunnen daardoor meer
beleven dan alleen in de ruimte van de eigen groep. Daar waar het mogelijk is, maken we gebruik van de
hal en de buurgroepen.
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Buitenruimte
Onze buitenruimtes zijn veilig en uitdagend. Kinderen vanaf 8 jaar mogen zonder
toezicht binnen de buitenruimte spelen mits ouders daar toestemming voor hebben
gegeven. We maken ook gebruik van de omgeving van de opvang, zoals het park,
voetbalvelden en de kinderboerderij. Buiten spelen betekent bewegen: rennen,
klauteren, voetballen, fietsen. Daardoor ontwikkelt een kind zich lichamelijk vlotter en
werken zijn hersendelen beter samen. Buiten spelen leert een kind ruimte, diepte,
afstand en snelheid beter in te schatten. Kinderen raken buiten hun energie kwijt. Ze
mogen buiten onbeperkt rennen, waardoor buiten spelen ook tegen zwaarlijvigheid
kan helpen. Kinderen ontdekken buiten bovendien makkelijker de mogelijkheden van hun eigen lichaam.
Dat geeft zelfvertrouwen en motiveert en stimuleert een kind om weer nieuwe dingen te ontdekken. Onze
visie op de buitenruimte is verder uitgewerkt in de notitie Beleid buitenruimten.

Hoofdstuk 5

Observeren
Een kind dat zich fysiek en emotioneel veilig voelt in de BSO, voelt zich daar prettig en op zijn gemak. Dat
gevoel noemen we ook wel welbevinden. Pedagogisch medewerkers zien vrij snel of een kind in hun
groep zich prettig voelt of juist niet.
Observeren behoort tot het hart van het werken met kinderen. Door kinderen te observeren kijken onze
pedagogisch medewerkers of wat ze aanbieden werkt; waar de belangstelling van kinderen ligt; waar
individuele kinderen behoefte aan hebben. Door te observeren kunnen we aansluiten bij de kinderen.
Wij werken met mentorschap. Ieder kind heeft een eigen mentor, het aanspreekpunt voor de ouders en
het kind. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. Voor algemene
informatie kunnen ouders natuurlijk ook bij de andere medewerkers terecht. Ouders worden tijdens het
intake al geïnformeerd over wie de mentor van hun kind is.
Taken van de mentor:
 Welbevinden van het kind bewaken.
 Gemaakte afspraken over het kind bewaken.
 Bijhouden van het kinddossier.
 Observeren van zijn mentor kinderen
 Oudergesprekken voeren over de uitkomsten van de observaties. 1x per jaar
 Eerste aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken rondom het
kind.
Kinderopvang Purmerend gebruikt per 2018 voor de BSO een nieuw kindvolgsysteem. In twee stappen
wordt informatie over de ontwikkeling en het welbevinden van een kind of van de hele groep verzameld.
In de eerste stap brengen wij het kind in beeld. In de tweede stap wordt gekeken naar de opvang en de
mogelijkheden die de opvang biedt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.
De kinderen worden elk jaar geobserveerd. Ouders worden één keer per jaar uitgenodigd voor een
gesprek over de uitkomsten van deze observaties. Zo volgen wij de kinderen en gaan we samen met
ouders in gesprek over het welbevinden en ontwikkeling van hun kind.
Wij hechten heel veel waarde aan gesprekken met ouders. In de oudergesprekken komen namelijk de
overeenkomsten en verschillen tussen het gedrag thuis en de BSO aan de orde. Hierdoor krijgen wij een
breder beeld van het kind en kunnen pedagogisch medewerkers hun handelen nog beter afstemmen op
het kind.
Soms geven observaties aanleiding tot extra maatregelen, bijvoorbeeld wanneer we zien dat een kind
sterk achterblijft in zijn of haar ontwikkeling. We hebben protocollen voor situaties die extra zorg en
opmerkzaamheid vereisen. In deze protocollen staat beschreven welke stappen er gezet moeten worden.
Uiteraard is dit altijd in overleg met de ouders.
Ook hebben wij een pedagogisch coach in dienst die is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen 412 jaar. Indien nodig observeert zij kinderen op de locatie en ondersteunt de pedagogisch medewerkers in
de aanpak die gekozen moet worden. Indien een ontwikkelingsvraagstuk onze expertise te boven gaat,
schakelen wij de hulp in van externe ketenpartners. Aan de hand van een plan van aanpak en het overleg
met de ouders kan besloten worden om de ouders en het kind door te verwijzen naar passende instanties
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zoals :
CJG ( centrum jeugd en gezin)
gezondheidsdienst)
Huisarts

GGD (gemeentelijke
VTO ( vroegtijding onderkenning)

Hoofdstuk 6

Samenwerken
Ouders
Wij hechten veel waarden aan een goede communicatie met de ouders. De pedagogisch medewerkers
besteden aandacht aan goede en regelmatige informatie-uitwisseling met de ouders. Dit start bij de eerste
kennismaking tijdens de rondleiding, gevolgd door de intake en het wennen. Ook tijdens de dagelijks haalen brengcontacten en de oudergesprekken blijft een goede communicatie van groot belang. Het gaat
daarbij vaak ook om heel praktische zaken. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker ervan op de
hoogte is als er bijzonderheden in de omgeving van het kind zijn die van invloed kunnen zijn op zijn verblijf
op de BSO. Ook spelgewoontes of manieren van troosten zijn voorbeelden van zaken die goed zijn om te
weten, zodat de pedagogisch medewerker hier rekening mee kan houden.
Naast bijzonderheden of opvallende zaken, is het voor de ouders ook belangrijk en leuk om te weten wat het
kind heeft meegemaakt op de BSO, met wie het gespeeld heeft, wat er gedaan is, of het kind het naar de zin
heeft gehad. Daarom vragen wij de ouders om de tijd te nemen voor de dagelijkse overdracht bij het ophalen.
We maken ook afspraken over uitgebreidere oudergesprekken op basis van onze observaties uit het
kindvolgsysteem en tussendoor, in het geval dit door de ouders of de BSO nodig wordt gevonden of op prijs
wordt gesteld.
Oudercommissie
Elke locatie heeft een eigen oudercommissie (mits voldoende ouders hierin zitting willen nemen) die
bestaat uit een aantal ouders van de betreffende locatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders van
de kinderen van die opvanglocatie.
De oudercommissie bewaakt en verbetert de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd
advies te geven aan de directie van SKOP. De oudercommissie laat SKOP en de andere ouders weten
wat zij doen.
De oudercommissie bestaat uit een zo gelijk mogelijk verdeling van de verschillende groepen op de BSOlocatie. Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen
plaats in nemen. Het aantal ouders in de oudercommissie is vastgelegd in het Reglement oudercommissie
waarin ook het adviesrecht van de oudercommissie is geregeld aangaande:
 de kwaliteit van de opvang (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het
pedagogisch beleid);
 het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding (van algemene aard);
 het algemeen beleidveiligheid en gezondheid en openingstijden;
 het beleid m.b.t.spel- en ontwikkelingsactiviteiten voor de kinderen;
 vaststelling, of wijzigingen van regelingen inzake de behandeling van klachten;
 wijzigingen van de bijdrage van kinderopvang.

Samenwerking met basisonderwijs
Wij werken zeer nauw samen met het basisonderwijs. Er zijn verschillende momenten van communicatie:
 Dagelijks bij het ophalen en brengen van de kinderen
Tijdens dagelijkse, mondelinge communicatie kan (indien nodig) informatie worden uitgewisseld
over:
 gebeurtenissen in de klas of bij de opvang;
 gezondheid van het kind;
 welbevinden;
 pestgedrag, ruzie.
 Informatie-uitwisseling met ouders en verzorgers
Een pedagogisch medewerker of leerkracht kan van mening zijn dat ouders of verzorgers op de
hoogte moeten worden gesteld over een voorval, incident of andere informatie die gedurende de
dag als belangrijk wordt beschouwd. Te denken valt aan een valpartij, ruzie, verdriet,
gezondheidskwesties en dergelijke.
13

2021, versie 1

De ouder wordt direct door de leerkracht geïnformeerd als de situatie zich op
school heeft voorgedaan. De pedagogisch medewerker informeert de ouders
en verzorgers als de situatie zich op de opvang heeft voorgedaan. De
leerkracht draagt deze informatie ook over aan de pedagogisch medewerker
en vice versa.
Het is dus niet de bedoeling dat bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker, die
om 8.15 uur het kind ziet vallen en zorgen heeft, dit alleen overdraagt aan de
leerkracht en het aan de leerkracht over laat om het om 15.15 uur aan de
ouders en verzorgers te informeren. Dat betekent dat pedagogisch
medewerker de ouder ook informeert tijdens het eerstvolgende contactmoment.

Hoofdstuk 7

Kwaliteit op orde
De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland moet goed geregeld zijn. Dat is uiteraard in de eerste
plaats nodig voor de kinderen zelf, aangezien kinderopvang een zeer bepalende ontwikkelingsfase in hun
leven is. Maar ook de aanbieders van kinderopvang hebben baat bij goede regels. Regels geven
duidelijkheid en bevorderen eerlijke onderlinge concurrentie. De regels moeten wel flexibel genoeg zijn om
verantwoord te kunnen ondernemen. Goede kwaliteitsregels hebben tenslotte een groot maatschappelijk
belang. Kinderopvang is immers een niet meer weg te denken voorziening in onze samenleving.
Aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben daarom samen landelijke kwaliteitseisen opgesteld
voor de kinderopvang in Nederland. De Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging
van Ouders in de Kinderopvang) hebben die eisen vastgelegd in een convenant. Het convenant is
ingegaan op 1 januari 2005 en geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt op afgesproken tijden geëvalueerd en
op basis daarvan bijgesteld.
Kinderopvang Purmerend voldoet aan dit convenant, dat eisen stelt aan de volgende zaken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het pedagogisch beleidsplan
Kwaliteit personeel
Inzet van medewerkers
Wenbeleid
Opendeurenbeleid
Afnemen extra dagen
Veiligheid en gezondheid, inclusief meldcode kindermishandeling
Huisvesting
Medezeggenschap ouders

Ons pedagogisch beleid (punt 1) inclusief opendeurenbeleid (punt 5) is in hoofdstuk 1-3 aan de orde
gekomen. De huisvesting (punt 8) is behandeld in hoofdstuk 4 en de medezeggenschap van ouders (punt
9) in hoofdstuk 6. Wij beschrijven nu welk beleid wij hanteren voor de overige punten.

Kwaliteit personeel
Wij werken met professionele, gediplomeerde pedagogisch medewerkers op minimaal MBO-niveau, die
de kinderen begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een basisgroep. Hierbij
houden wij de richtlijnen van de CAO-Kinderopvang aan. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de
basisfactoren van waaruit wij het team samenstellen. Al onze medewerkers worden gescreend en zijn in
het bezit van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 2 jaar). Dit geldt ook voor alle
stagiair(e)s. De voertaal binnen onze kinderopvangvoorzieningen is de Nederlandse taal, ook tussen
medewerkers onderling. Het pedagogisch handelen van onze medewerkers is beschreven in de
hoofdstukken 1 t/m 5.

Inzet van medewerkers
Opvangvormen
Wij bieden ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar verschillende mogelijkheden aan voor buitenschoolse
opvang. In onze Aanvullende voorwaarden en Praktische informatie bso staat beschreven welke
14

2021, versie 1

mogelijkheden er zijn voor reguliere en flexibele opvang en het ruilen van dagen en
welke voorwaarden daarvoor gelden.

Werken in basisgroepen
Wij vangen kinderen op in een groep. In een vaste basisgroep, met een vast dagritme,
bouwen de kinderen een band op met hun vaste pedagogisch medewerkers en de
andere kinderen van de groep. Deze stabiliteit en continuïteit zorgen ervoor dat de
kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in hun groep, wat een voorwaarde is voor een
goede ontwikkeling.
De exacte omvang en leeftijdssamenstelling van de basisgroepen verschilt per locatie.
Het aantal kinderen in een basisgroep is afhankelijk de leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte
op de opvanglocatie.
In situaties van een lagere bezetting op de groep kan er voor gekozen worden om (groepjes) kinderen
buiten hun vaste basisgroep samen te voegen. In deze samengevoegde groep is er meer keus voor
kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden,
bijvoorbeeld aan kinderen van dezelfde leeftijd of aan kinderen met dezelfde interesse. Bij de
samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de (mid)dag gelijk,
dus herkenbaar voor het kind.
Het samenvoegen van groepen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week en in
vakantieperioden, of incidenteel tijdens studiedagen:
 Het kind kan op verschillende dagen in de week geplaatst zijn op verschillende locaties.
Bijvoorbeeld omdat op bepaalde dagen (bijvoorbeeld woensdag/vrijdag) niet alle BSO-locaties
geopend zijn en uw kind structureel op een andere BSO-locatie wordt opgevangen.
 Het kind kan op verschillende dagen in de week geplaatst zijn in verschillende basisgroepen, op
dezelfde locatie. Dit is het geval bij een (structureel) lagere bezetting van groepen op een
specifieke dag van de week of omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde
basisgroep.
 Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen - bijvoorbeeld in vakantieperiodes - of om
pedagogische redenen kunnen andere basisgroepen worden gevormd door het samenvoegen
van groepjes kinderen.
Conform de wet- en regelgeving informeren wij ouders hierover en vragen hen schriftelijke toestemming
voor het plaatsen van hun kind in een tweede basisgroep.
Incidentele extra opvang
In onze Aanvullende voorwaarden en de Praktische informatie staat beschreven welke mogelijkheden er
zijn en onder welke voorwaarden ruilen van opvangdagen of het afnemen van extra dagen mogelijk is.
Vanwege de kleinschaligheid van de opvang is er ook indien kinderen op een andere dag komen, nog
steeds hoge mate van emotionele veiligheid gegarandeerd.
Met schriftelijke toestemming van de ouder, kan het kind in de onderstaande gevallen, ook op een andere
basisgroep worden geplaatst:
 Indien voor de aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste basisgroep van het kind is.
 Indien voor de aangevraagde extra opvangdag geen plaats is op de vaste basisgroep van het
kind.
Aantal aanwezige pedagogisch medewerkers
Wij werken volgens de wettelijk afgesproken beroepskracht-kindratio. Per stamgroep berekenen wij met
de rekentool voor de branche het aantal beroepskrachten die aanwezig moeten zijn.
Daarnaast hebben we stagiaires Pedagogisch werk niveau 3/4, die boventallig (dus als extra kracht)
meedraaien op de stamgroepen. De stagiaires worden begeleid conform het stage beleid van SKOP. Dit
beleid geeft een beschrijving weer van de kerntaken per opleidingsniveu. De begeleidingsgesprekken
vinden wekelijks of één keer per twee weken plaats. Het doel van de gesprekken is het coachen van de
deelnemer tijdens zijn/haar leerproces. In de eerste fase van de periode is de stage geleid, later begeleid
en tenslotte zelfstandig (laatste fase van de opleiding). Stagiaires PW3/4 mogen alleen in het laaste jaar
van hun stageperiode ingezet worden als invalkracht buiten de stagetijden indien zij voldoen aan de
criteria, zoals vermeld in het BPV-competentiecriteria stagiair. Dit formulier bevat een checklist met
competenties om te kunnen bepalen wanneer een stagiaire, PW 3/ 4 formatief (intallig), op invalbasis,
ingezet kan worden tijdens de BPV-periode.
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Op sommige locaties is ook een groepshulp aanwezig die als boventallige kracht de pedagogisch
medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

Gedurende de openingstijden van een locatie streven we ernaar om met minimaal twee volwassenen in het
pand aanwezig te zijn. Als conform de beroepskracht/kindratio slechts één beroepskracht aanwezig is, is de
achterwachtregeling van toepassing. Dat betekent dat als conform de beroepskracht -kind-ratio slechts één
beroepskracht aanwezig is, ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in alle
gevallen, dus ook bij calamiteiten, gegarandeerd is.

Kennismaken en wennen
De eerste kennismaking met de ouder(s) en hun kind is tenminste twee weken voordat het kind voor het
eerst op de opvang komt. Ouders en kinderen krijgen zo de gelegenheid kennis te maken met de
basisgroepsleiding, de anderen kinderen en de nieuwe omgeving. De duur van de wenperiode is
gemiddeld twee uur per dagdeel met een maximum van twee dagdelen, dit in overleg met de
groepsleiding.

Veiligheid en Gezondheid
Gezondheid & hygiëne
Wij bieden kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang. Hiervoor hebben wij het Beleid veiligheid,
gezondheid & hygiëne waarin de maatregelen worden beschreven hoe wij de veiligheid en gezondheid
bevorderen en bewaken.
Daarnaast hebben we aparte protocollen op het terrein van:

calamiteiten en bedrijfshulpverlening;

kindermishandeling;

(bijna) ongevallen en incidenten;

ziekte en medisch handelen;

hygiëne.

Ook hebben we een apart voedingsbeleid dat erop gericht is kinderen van jongs af aan een gezond
eetpatroon aan te wennen. Voeding is meer dan eten en drinken alleen. De regelmaat in eettijden draagt
bij aan het zorgen voor geborgenheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom hanteren we bij alle
werksoorten een vast dagritme.
Ouders worden over deze onderwerpen geïnformeerd via de website van Kinderopvang Purmerend.
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Borgen van kwaliteit
Om de pedagogisch kwaliteit en de veiligheid en gezondheid van de kinderen te borgen, werken we met
protocollen en werkinstructies, die per thema terug te vinden zijn op het intranet. Medewerkers kennen de
protocollen en handelen daarnaar. Protocollen met pedagogische thema’s zijn onder andere:




Protocol kind met opvallend gedrag
Protocol pesten
Protocol uitstapjes

Jaarlijks voert de GGD Zaanstreek-Waterland onaangekondigd een inspectie uit om te toetsen of de
locaties voldoen aan de wettelijke eisen. Een onderdeel van de inspectie is of het pedagogisch beleid
voldoet aan alle normen. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en worden op onze website
gepubliceerd. Als de GGD tekortkomingen heeft geconstateerd, maakt de locatiemanager een
verbeterplan.
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Bijlage 1

Ontwikkelinsschema Pedagogisch kader 4-12 jaar

18

2021, versie 1

