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Introductie vestiging 
 
Op de buitenschoolse opvang Asserring wordt professionele kinderopvang geboden aan kinderen van 4 t/m 
12 jaar. BSO Asserring is gevestigd tegenover basisschool de Triangel. Het pand bestaat uit twee 
verdiepingen met mooie ruimtes die ieder voor een andere sfeer zorgen en een fijne buitenruimte. Daardoor 
is de uitstraling van de vestiging huiselijk. In het gebouw bevindt zich ook een halve dagopvang vestiging 
van KinderRijk. 
Afgelopen zomer heeft de vestiging een grote opknapbeurt ondergaan: er is flink opgeruimd, oude meubels 
zijn verwijdert, er zijn nieuwe tafels en stoelen gekomen en de schilder heeft de vestiging van onder tot 
boven onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn, een frisse en ruime vestiging  met volop 
speelplekken en hoeken voor de kinderen. 
 
Groepen 
 
Onze buitenschoolse opvang bestaat uit vier groepen, te weten: 
 

Naam Leeftijd Aantal kinderen per dag Open op 

Tijgers 4-8 jaar 20 Maandag t/m vrijdag 

Poema’s 4-8 jaar 20 Maandag, dinsdag en donderdag 

Cheeta’s 4-8 jaar 6 Dinsdag 

Panters 7-12 jaar 20 Maandag t/m vrijdag 

 
De Tijgers hebben een eigen groepsruimte die specifiek is ingericht voor jongere kinderen. Zo zijn er twee 
verschillende bouwhoeken, een (voor)leesplek, en de grotere tafels waaraan gezamenlijk wordt gegeten en 
gedronken, geknutseld en veel spelletjes worden gedaan. In de groepsruimte is er een aparte ruimte waar 
de kinderen naar de toilet kunnen. 
Aansluitend aan de groepsruimte is er een speelzaal waar een speelhuisje met een glijbaan is en voldoende 
ruimte om eventueel met een bal te spelen als het weer het niet toe laat dit buiten te doen.  
Vanuit de groepsruimte kunnen de kinderen de afgeschermde tuin van de BSO in. Deze grenst aan de tuin 
van het kinderdagverblijf waardoor de kinderen elkaar buiten kunnen ontmoeten. 
In de tuin is er een waterbaan, die zeer favoriet is bij de kinderen, een zandbak, speelhuisje met glijbaan en 
er zijn fietsen en skelters voor de kinderen. Door de speelse indeling is er voor iedereen wat wils en kan er 
naar hartenlust gespeeld, gerend, gepicknickt of andere activiteiten plaatsvinden. 
 
De Poema’s hebben hun eigen groepsruimte boven. De ruimte heeft een fijne poppenhoek met een leuk 
keukentje. Ook is er een bouwhoek waar de kinderen heerlijk op de grond kunnen spelen, aan speciale 
bouwplateau’s. Hun bouwwerk is zo veilig voor andere spelende kinderen en kan soms ook een dagje blijven 
staan om er verder mee te gaan. 
 
De Cheeta’s bestaat uit maximaal 6 kinderen per dag. Vanwege de leeftijd van de kinderen werken ze nauw 
samen met de Tijgers en Poema’s en gebruiken ze dezelfde ruimtes. De kinderen maken gebruik van atelier 
om met hun eigen groep  te drinken en eten.  
 
Na het eten en drinken is het atelier, als het programma dit toelaat, toegankelijk voor andere kinderen van de 
Asserring.  
 
De Tijgers, Cheeta’s en Poema’s werken nauw samen doordat zij dezelfde leeftijdsgroep hebben. Zo kunnen 
de kinderen altijd met vriendjes/vriendinnetjes spelen die in de andere basisgroep zitten en van beide 
groepsruimtes gebruik maken. Ook wordt er een gezamenlijk activiteitenaanbod voor deze groepen 
aangeboden. 
 
De Panters hebben eigen groepsruimtes boven. De middag start altijd in de keuken waar er gezamenlijk 
wordt gedronken aan tafel en de bar. Na het drinken wordt er regelmatig gekookt en/of gebakken, spelletjes 
gedaan of gaan de kinderen naar de andere, aangrenzende ruimtes. Zo is er een speelhonk met een 
tafeltennistafel en airhockey. Ook de tafelvoetbal ontbreekt niet! 
De kinderen kunnen zich ook even terug trekken om te ‘chillen’ in de zithoek, met of zonder boekje, te 
spelen met de Wii of aan de gang te gaan met bouwmateriaal. 
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Ook heeft de Asserring een computerplek. Deze is te vinden op de bovenste etage in de gang. 
 
Bij het buiten spelen wordt er door de Panters en Cheeta’s vooral gebruik gemaakt van het schoolplein. 
Deze is gelegen tussen de gebouwen van de BSO en school. Hier is volop ruimte om te sporten, rennen, 
voetballen, tikkertje of verstoppertje te spelen.  
 
KinderRijk houdt zich wat betreft het aantal kinderen die dagelijks op een groep mogen verblijven aan de 
landelijke rekentool. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind, de zelfstandigheid die met 
die leeftijd samenhangt en het aantal pedagogische medewerkers dat er nodig is voor dat aantal kinderen 
om een geborgen en veilige groep te creëren.  
Met inachtneming van deze ratio is het aantal kinderen bij de Tijgers en Poema’s (leeftijd 4 t/m 8 jaar)  en de 
Panters  (leeftijd 7 tot einde basisschooltijd) maximaal 20 kinderen per groep per dag. Per groep zijn er dus 
twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Bij de Cheeta’s (leeftijd 4 t/m 8 jaar) zijn er maximaal 6 kinderen 
per dag, met daarbij één pedagogisch medewerker. 



   

10.05.10.03  pedagogische werkwijze BSO Asserring  29/01/2016  Pagina 5 van 18 

 

Dagindeling  
 
Iedere groep heeft een eigen dagindeling en vaste rituelen, die kinderen heel snel houvast en vertrouwen 
geven. Deze dagindeling volgt hun natuurlijke behoefte om te eten, te drinken, te spelen en te ontspannen. 
Een middag op de buitenschoolse opvang heeft ongeveer het volgende programma: 
 
Einde schooltijd tot 15.30 uur 

 De kinderen worden van school gehaald en naar de buitenschoolse opvang gebracht. 

 Tijd voor een drankje met vers fruit erbij. Dit is vaak ook een goed moment om even bij te praten, in 
groepsverband of één op één. 

 De kinderen zijn zelfstandig aan het spelen of doen mee met een activiteit die de pedagogisch 
medewerkers aanbieden.  

 
Tot 18.30 uur 

 De ouders komen hun kinderen weer ophalen. Oudere kinderen, met een zelfstandigheidsverklaring, 
mogen in overleg zelf naar huis gaan. 

 
 
Dagindeling tijdens vakantiedagen 
 
8.15 tot 9.30 uur 

 De ouders komen hun kinderen brengen en er is tijd om vrij te spelen. 

 De pedagogisch medewerkers gaan met de kinderen aan tafel om wat te drinken en fruit te eten. 

 Er is een gezamenlijke activiteit, maar vrij spelen mag natuurlijk ook. 
 
Middag  

 Na het handen wassen gaan de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers lunchen. 

 Tijd voor vrij spel. 

 De pedagogisch medewerkers bieden een activiteit aan, kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan mee 
willen doen. 

 Tijd voor een drankje met vers fruit erbij. Dit is vaak ook een goed moment om even bij te praten, in 
groepsverband of één op één. 

 De kinderen zijn zelfstandig aan het spelen of doen mee met een activiteit die de pedagogisch 
medewerkers aanbieden.  

 
Tot 18.30 uur 

 De ouders komen hun kinderen weer ophalen. Oudere kinderen, met een zelfstandigheidsverklaring, 
mogen in overleg zelf naar huis gaan. 
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Activiteiten 
 
Zoals eerder genoemd kunnen de kinderen meedoen aan de aangeboden activiteiten. Deze activiteiten 
worden aangeboden in de verschillende ruimten op de vestigingen. Hierdoor zijn de kinderen, na het 
gezamenlijke eet- en drinkmoment, vaak niet meer op hun vaste basisgroep aanwezig.  
Deze activiteiten worden altijd begeleid door één of meerdere pedagogische medewerkers (afhankelijk van 
het aantal deelnemende kinderen). 
Naast deze activiteiten worden er op de vestiging ook diverse festiviteiten georganiseerd voor de gehele 
vestiging, zoals een zomerfeest, een sportdag en festiviteiten tijdens het Sinterklaasfeest en Kerstmis.  
Tijdens de vakanties worden ook diverse activiteiten georganiseerd. Deze vinden ook regelmatig buiten de 
vestiging plaats. Tijdens deze uitjes wordt altijd voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio en zijn minimaal 
twee pedagogische medewerkers. Aangezien er vaak met meerdere groepen tegelijk of met de gehele 
vestiging op uitje wordt gegaan, is er dan sprake van een samenvoeging van de groepen. Hierbij wordt er 
voor gezorgd dat er altijd een vaste pedagogisch medewerker meegaat met de betreffende basisgroep. 
 
 
Medewerkers op de vestiging 
 
Op de groepen werken pedagogisch medewerkers die allemaal beschikken over de voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Op de vestiging is er een mix 
van MBO en HBO opgeleide medewerkers. De leidinggevende is HBO geschoold en ontvangt regelmatig 
pedagogische bijscholing. Het Nederlandse taalniveau is bij alle medewerkers in orde, waar nodig wordt hier 
extra aandacht aan besteed.  
 
Naast de pedagogisch medewerkers zijn er ook regelmatig stagiairs aanwezig op de vestiging. KinderRijk 
vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan beroepspraktijkvorming, zowel om de kwaliteit van de 
beroepsopleiding te verhogen, als in het belang van de voorziening in de personeelsbehoefte. KinderRijk is 
een door Calibris erkend leerbedrijf en biedt stagiaires de gelegenheid om het vak te leren. Stagiairs worden 
boventallig ingezet in de groep en worden begeleid door een pedagogisch medewerker. De leidinggevende 
ziet toe op de kwaliteit en continuïteit van de stagebegeleiding en signaleert knelpunten. 
Beroepskrachten in opleiding (BBL-er) worden in de eerste periode boventallig ingezet zodat zij kinderen, 
collega’s , ouders  en organisatie leren kennen. Zodra een BBL-er (gedeeltelijk) intallig kan worden ingezet 
zal hij/zij ook kunnen worden ingezet als invaller op de eigen locatie bij afwezigheid van een collega in 
verband met ziekte- en of verlof. Besluiten hierover kunnen alleen worden genomen door manager van de 
vestiging in samenspraak met de opleidingscoördinator, waarbij zowel wordt gelet op kwaliteit en continuïteit 
van het werk, als op de voortgang van het leertraject. 
 
Om er voor te zorgen dat de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk zijn gericht 
op de kinderen, kunnen de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden worden ondersteund door de 
clustermanager, stagiairs en de medewerkers van het hoofdkantoor. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van 
een schoonmaker, boodschappenbezorgdienst en diverse leveranciers, waardoor de tijd van de 
pedagogisch medewerkers optimaal wordt besteed aan de kinderen.  
 
Nieuwe medewerkers 
Elke nieuwe medewerker (ook oproepkrachten) wordt uitgebreid gescreend. Dit betekent dat er minimaal 
twee gesprekken plaatsvinden, twee referenties worden nagetrokken en een geldige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) door de nieuwe medewerker wordt ingeleverd vóór aanvang van werkzaamheden. 
Medewerkers in de kinderopvangbranche vallen onder de maatregel ‘continue screening’, wat inhoudt dat de 
GGD en KinderRijk er een melding van krijgen wanneer een bepaalde medewerker opnieuw een aanvraag 
moet indienen voor een VOG. De medewerker kan vervolgens zelf bepalen of zij deze aanvraagt, maar zal 
vanaf dat moment binnen KinderRijk niet meer werkzaam zijn met kinderen totdat er een nieuwe geldige 
VOG afgegeven is. 
 
In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de gedragscode en de werkinstructie meldcode 
kindermishandeling onder aandacht van de medewerker gebracht. De medewerker tekent ervoor dat hij/zij 
zich hiernaar zal gedragen. De gedragscode wordt ieder jaar besproken in het team en jaarlijks vinden er 
functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. In het personeelsdossier worden verslagen van 
gesprekken, diploma’s, VOG’s en bijzonderheden bewaard.



   

10.05.10.03  pedagogische werkwijze BSO Asserring  29/01/2016  Pagina 7 van 18 

 

 
Veiligheid en transparantie  
 
Op de vestigingen van KinderRijk staat veiligheid en transparantie hoog in het vaandel en komt 
op verschillende vlakken tot uiting: 
 
Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 
KinderRijk volgt de Wet Kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Jaarlijks worden 
alle risico’s op deze gebieden geïnventariseerd, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Hierover 
wordt de oudercommissie jaarlijks geïnformeerd. 
Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een ongeval plaatsvinden dan wordt dit geregistreerd en 
zo nodig worden er preventieve en corrigerende maatregelen genomen.  
In de informatiemap die u heeft ontvangen bij de intake zijn de richtlijnen omschreven die een 
vereenvoudigde weergave geven van de werkinstructies zoals deze worden toegepast door alle 
medewerkers op de vestigingen van KinderRijk. 
 
Calamiteiten 
Bij calamiteiten kunnen de pedagogisch medewerkers via de leidinggevende een beroep doen op hun 
collega’s uit één van de andere vestigingen. Er zijn werkinstructies over het handelen bij calamiteiten. 
 
Op de vestiging zijn meerdere medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener. Er zijn tevens medewerkers in 
bezit van een certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK). Dagelijks is er minimaal één medewerker 
aanwezig met deze diploma’s. 
 
‘Vier ogen/orenprincipe’ 
Een pedagogisch medewerker is in principe niet alleen met één of meerdere kinderen binnen of buiten, 
zonder dat iemand hem/haar kan zien. Deze vestiging van KinderRijk is zodanig gebouwd dat er goed zicht 
is op de eigen groep, de buurgroep en de toiletruimte. De ruimtes zijn transparant met veel glas, deuren 
staan open tijdens pauzetijd. 
De voordeur is beveiligd met een toegangscode. De oudere kinderen kunnen zelfstandig deze code 
gebruiken om de vestiging binnen te gaan als zij uit school komen of buiten spelen op het schoolplein. De 
deurcode wordt elk half jaar gewijzigd. 
Uitstapjes vinden alleen plaats met minimaal twee begeleiders. Medewerkers melden altijd aan de 
achterblijvers op de vestiging of aan een medewerker van het hoofdkantoor dat men op stap gaat, waarheen 
en wanneer men terugkomt. 
Alleen vaste medewerkers en oproepkrachten die goed bekend zijn met de vestiging openen en sluiten. Aan 
het begin en eind van de dag werken pedagogisch medewerkers samen. Op deze vestiging wordt er om 
08.15 uur of na einde schooltijd geopend met minimaal 2 medewerkers. Soms wordt er voor gekozen om 
boven te starten en/of af te sluiten. 
Er staan nooit twee invalmedewerkers tegelijk op één groep, waar nodig wordt gewisseld met een vaste 
medewerker. 
 
Zichtbaarheid en herkenbaarheid 
Bij de groep hangen op een duidelijke plek foto’s van de medewerkers van de vestiging. Bij iedere groep is 
informatie te vinden over wie er die dag werkzaam is en indien een oproepkracht werkzaam is op een groep, 
wordt die dag een foto met de naam van de betreffende oproepkracht opgehangen. Ook hangt er op de 
centrale plek boven aan de trap, een foto van de leidinggevende met haar gegevens en haar werkdagen. 
Bij de BSO is herkenbare KinderRijk kleding verplicht. Alle medewerkers (vast of oproepkracht) dragen een 
herkenbaar KinderRijk shirt. In de arbeidsovereenkomst en in het invalbeleid is opgenomen dat het dragen 
van KinderRijk kleding verplicht is.  
Diverse beleidsonderwerpen, waaronder bijvoorbeeld het invalbeleid worden regelmatig besproken met 
oudercommissies. Ouders worden verder  geïnformeerd via de website, de vestigingsnieuwsbrief en het 
informatiebord op de vestiging zelf.  
 
Open cultuur 
De veilige sfeer die KinderRijk voor de aan haar toevertrouwde kinderen wenst, moet er ook zijn voor 
medewerkers. Daarom besteden we veel aandacht aan het geven van feedback, aan het vragen naar het 
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hoe-en-waarom van handelen, aan het motiveren en stimuleren van elkaar bij het werk met de kinderen en 
aan het naleven van de gedragscode. Dit brengt een positieve open sfeer met zich mee.  
Alle medewerkers nemen deel aan de communicatietraining feedback. 
 
Scholing en opleiding 
Er is binnen KinderRijk een uitgebreid scholingsprogramma voor pedagogisch medewerkers waarin 
pedagogiek en veiligheid centraal staan. De scholing wordt aangeboden op drie niveaus: introductie, basis 
en verdieping. Op de vestiging is er, zoals eerder genoemd, een mix van MBO en HBO opgeleide 
medewerkers. 
 
Kwaliteit, meting en borging 
Deze vestiging werkt volgens HKZ kwaliteitsnormen die tweemaal per jaar intern en extern getoetst worden. 
Er is  een uitgebreid  kwaliteitssysteem waarin werkwijzen middels procedures en werkinstructies 
nauwkeurig staan beschreven. 
Om de drie jaar wordt de pedagogische kwaliteit gemeten met de NCKO kwaliteitsmonitor, een 
wetenschappelijk instrument. Met dit inzicht kunnen we waar nodig, gericht de kwaliteit van onze opvang 
verbeteren. Dit betreft directe acties op de vestiging en het aanpassen van scholing. In het najaar van 2013 
is deze meting voor alle buitenschoolse opvang vestigingen uitgevoerd. 
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Kennismaken 
 
De kennismakingsfase gaat in op de eerste dag van het contract. Afhankelijk van de vertrouwdheid van het 
kind met de groep, de pedagogisch medewerkers en de vestiging maakt de pedagogisch medewerker 
afspraken met de ouders over de verdere invulling van de kennismakingsperiode.  
Pedagogisch medewerkers bekijken goed wat voor jouw kind het beste is tijdens de eerste dagen en 
overleggen hierover met jou. 
 
Als tegemoetkoming voor het feit dat je kind in de kennismakingsfase wellicht wat kortere dagen maakt 
ontvang je twee tegoedbonnen voor een extra dagdeel.  
 
Kennismaken op een andere groep 
 
Wanneer je kind van groep verandert binnen dezelfde vestiging, wordt je kind zorgvuldig begeleid in de 
kennismaking met de nieuwe groep. Aanleiding zal meestal zijn het bereiken van een leeftijd waarop deze 
overgang vanzelfsprekend is, maar het kan ook gaan om een overplaatsing vanwege bijvoorbeeld beter 
beschikbare dagen op de nieuwe groep. 
 
Een zorgvuldige overgang naar een nieuwe groep is belangrijk om je kind te laten wennen aan de nieuwe 
omgeving en kinderen, en ouders en pedagogisch medewerkers aan elkaar. Tijdens de kennismakingsfase 
wordt het kind vertrouwd gemaakt met de pedagogisch medewerkers en de kinderen van de nieuwe groep. 
De eerste kennismaking-dag  wordt in overleg met jou en de pedagogisch medewerkers van zowel de oude 
als nieuwe groep bepaald. Dit vindt plaats vóór de officiële datum van uitschrijving op de oude groep. Deze 
datum wordt vastgesteld door de afdeling Klantrelaties. 
 
De beginperiode kan per kind erg verschillend verlopen doordat het intern wennen van verschillende 
factoren afhangt. Wanneer er bijvoorbeeld veel samenwerking is tussen de oude en nieuwe groep  zal de 
overgang voor je kind makkelijker zijn dan wanneer de groep nog volledig onbekend is. Ook het aanwezig 
zijn van eventuele broertjes, zusjes of vriendjes in de nieuwe groep kunnen het proces aanzienlijk 
versnellen. 
 
De pedagogisch medewerker van de oude basisgroep zal de overgang naar de nieuwe basisgroep  
begeleiden. Hierbij kan de pedagogisch medewerker zelf inschatten hoe lang de wenmomenten op een dag 
zijn en hoelang zijn of haar aanwezigheid tijdens deze fase van het kind op de nieuwe groep gewenst is. 
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Basisgroep samenvoegen 
 
KinderRijk zorgt er altijd voor dat emotionele veiligheid aan kinderen wordt geboden (dit kunt u ook lezen in 
de informatie over de pedagogische uitgangspunten). Dit betekent onder andere dat elk kind is geplaatst in 
één vaste groep met de bijbehorende vaste  pedagogisch medewerkers.  
In sommige situaties is het nodig om hierop een uitzondering te maken en worden de groepen 
samengevoegd.  Tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen 
worden samengevoegd. Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week met een 
structureel lagere bezetting  (meestal op woensdag of vrijdag) in vakantieperioden of tijdens studiedagen 
van de scholen. Hierbij volgen we altijd de beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang. Door het 
samenvoegen van groepen kunnen we tevens voorkomen we dat er een onbekende pedagogisch 
medewerker op de groep wordt ingezet.  
 
Uitgangspunten bij het samenvoegen van groepen zijn: 

 Elk kind heeft een vaste basisgroep 

 Elk kind is gekoppeld aan maximaal drie pedagogisch medewerkers 

 Bij het samenvoegen van groepen wordt de leeftijdsopbouw en beroepskracht-kind-ratio gevolgd 

 Elk kind maakt naast zijn eigen basisgroep gebruik van maximaal één andere basisgroep 

 Ouders worden bij plaatsing geïnformeerd over de samenwerking met de tweede basisgroep. 

 De groepen wordt bij samenvoeging nooit opgedeeld/gesplitst. Er wordt dus niet een deel van een groep 
samengevoegd met een (deel van een) andere groep. 
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Afname extra opvangdag (incidenteel of structureel) 
 
Alle kinderen worden in een vaste basisgroep geplaatst. Indien een ouder structureel opvang voor zijn/haar 
kind wenst op dagen waarvoor er een wachtlijst bestaat is het mogelijk één of meerdere dagen tijdelijk een 
plaats in een andere groep (de zogenaamde tweede basisgroep) aan te bieden. De plaatsing in de andere 
groep gebeurt in overleg met leidinggevende en de ouders. De datum waarop het kind wel weer op de eigen 
basisgroep kan worden geplaatst, wordt vastgelegd in een bijlage bij de plaatsingsovereenkomst. 
Deze bijlage kan bestaan uit een e-mail waarin de datum van plaatsing en uw toestemming hiertoe staat 
vermeld. Deze bijlage wordt bij de plaatsingsovereenkomst bewaard op de afdeling Klantrelaties. 
Indien een ouder incidenteel opvang wenst op een andere dag, dan kan dit worden aangevraagd bij de 
pedagogisch medewerkers van de vaste basisgroep. Zij zullen, rekening houdend met het aantal aanwezige 
kinderen en de beroepskracht-kind-ratio, kijken of dit mogelijk is. Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat 
een kind incidenteel op een andere basisgroep wordt opgevangen. Dit is alleen mogelijk als het gaat om een 
basisgroep waarmee de vaste basisgroep al op dagelijkse basis samenwerkt. Hierbij geldt net als bij 
structurele opvang op een andere basisgroep dat de ouder toestemming moet geven. 
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De vier uitgangspunten van KinderRijk voor het pedagogisch handelen 
 
KinderRijk hanteert vier aandachtsgebieden waarop de pedagogiek van KinderRijk gebaseerd is. Deze zijn: 
 
1. plezier: een maat voor de emotionele veiligheid van het kind; 
2. ontwikkeling: persoonlijke en sociale groei; 
3. fantasie: van belang bij het leren in de drie andere aandachtsgebieden; 
4. respect: omgaan met waarden, normen en cultuur. 
 
De uitgangspunten plezier, ontwikkeling en respect zijn vastgelegd in de wet als zogenaamde basisdoelen 
voor het pedagogisch handelen van de medewerkers. Het uitgangspunt fantasie is daar door KinderRijk aan 
toegevoegd. In het algemeen pedagogisch beleid worden de vier uitgangspunten nader toegelicht.  
 
De uitgangspunten zijn ‘vertaald’ naar de manier waarop de pedagogisch medewerkers omgaan met de 
kinderen, zowel individueel als in de groep. In grote lijnen is dit pedagogisch handelen voor alle vestigingen 
hetzelfde. Per vestiging zijn er eigen aandachtspunten aan toegevoegd. 
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1. Plezier 
 
Wanneer we het kind voldoende emotionele veiligheid bieden, zal het ook plezier beleven aan het verblijf op 
de buitenschoolse opvang. Daarom vormt plezier de boventoon in onze aanpak. Op verschillende terreinen 
en momenten is het pedagogisch handelen van de medewerkers gericht op veiligheid en plezier. 
 
Begroeten  
Bij binnenkomst en bij het ophalen en vertrek van de kinderen begroeten we elkaar en maken we contact 
door bijvoorbeeld te vragen hoe hun dag geweest is of door te vragen wat de kinderen die dag willen gaan 
doen.  
Een voorbeeld: Bij het lopen van school naar de BSO zingen we soms liedjes en vragen we de kinderen wat 
ze hebben gedaan op school. Zo maken we contact met de kinderen.  
 
Communicatie tussen pedagogisch medewerker en kind 
We luisteren en kijken goed naar wat kinderen ons vertellen, niet alleen in woorden (verbaal), maar ook in 
lichaamstaal (non-verbaal). We sluiten zoveel mogelijk aan bij de beleving van het kind, bijvoorbeeld door 
het stellen van open vragen. Het kind kan met al zijn emoties en verhalen bij ons terecht.  
Voorbeeld: Als een kind op vakantie is geweest en daar graag over wil vertellen, luistert de pedagogisch 
medewerker goed en stelt vragen Ook de andere kinderen worden gestimuleerd te luisteren en vragen te 
stellen. Als een medewerker ziet dat een kind verdrietig kijkt, vraagt deze het kind of er iets is, luistert goed 
en reageert vanuit de beleving en de behoefte van het kind. 
 
Positief benaderen 
We benoemen positief gedrag, geven complimenten en moedigen aan, bijvoorbeeld als een kind heeft 
meegeholpen met het dekken van de tafel of als een kind een ander kind heeft getroost of geholpen. 
Bij negatief gedrag spreken we de kinderen aan op hun gedrag. Daarbij maken we een duidelijk onderscheid 
tussen het gedrag op dat moment en het kind: het gedrag wordt afgekeurd en niet het kind zelf. 
 
Eten en drinken  
De lunchpauze wordt vooraf aangekondigd, zodat de kinderen zich kunnen voorbereiden. Kinderen weten 
dan wanneer we aan tafel gaan. We zorgen ervoor dat het plezierig verloopt. De kinderen kunnen zelf kiezen 
uit een aanbod van gezonde producten.  
Momenten om tussendoor iets te eten of te drinken hebben een minder gezamenlijk karakter. Zeker 
naarmate de kinderen ouder worden zullen ze er meer een eigen invulling aan willen geven. Daar zijn ze vrij 
in. 
We zorgen er altijd voor dat er een pedagogisch medewerker aan tafel zit voor de kinderen die dat prettig 
vinden.  
 
Veiligheid bieden 
We vinden het belangrijk dat kinderen inzicht hebben in de volgorde van de rituelen en activiteiten van de 
dag, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.   
Een voorbeeld: Bij het ophalen van school is er een vaste verzamelplek en worden ze opgehaald door 
bekende gezichten. Als kinderen op de BSO aankomen vertellen we hoe de middag er uit gaat zien of 
wanneer de kinderen kunnen gaan eten. 
Iedere groep heeft een eigen dagindeling en vaste rituelen, die kinderen heel snel houvast en vertrouwen 
geven. Deze dagindeling volgt hun natuurlijke behoefte om te eten, te drinken, te spelen en te ontspannen.  
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2. Ontwikkeling 
 
Alle kinderen doorlopen zogenaamde ontwikkelingstaken: op een bepaald moment – en dat is niet voor ieder 
kind hetzelfde – zijn ze toe aan een nieuwe stap in hun ontwikkeling op het gebied van de motoriek, cognitie, 
taal en de sociaal-emotionele vaardigheden.  
In de persoonlijke ontwikkeling betreft dit de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, 
ondernemendheid, veerkracht en flexibiliteit.  
Bij sociale ontwikkeling betreft dit de omgang met elkaar: samen spelen, samen delen, je verplaatsen in een 
ander, samenwerken, communiceren, elkaar helpen en het vermogen om ruzies of conflicten op te lossen.  
De pedagogisch medewerkers herkennen de specifieke taken die zich voordoen op een bepaalde leeftijd of 
ontwikkelingsfase. Daardoor kunnen ze de accenten van hun aanpak en de begeleiding in de diverse 
ontwikkelingsgebieden variëren een aanpassen aan het kind.  
 
 
a. Persoonlijke ontwikkeling 
 
Zelfstandigheid stimuleren  
We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen door ze zoveel mogelijk dingen zelf te laten doen. Ze krijgen 
de ruimte hun eigen oplossingen te bedenken en initiatieven te nemen. Daarmee stimuleren we de kinderen 
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen.  
Een voorbeeld: Een kind heeft bedacht dat hij op de opvang graag met een spel wil spelen samen met een 
ander kind, maar als hij daar aankomt blijkt diegene daar geen zin in te hebben. Dan begeleiden we dit kind 
om een oplossing te vinden voor deze situatie. 
KinderRijk is bezig een model te ontwikkelen om de zelfstandigheid van het kind te bekijken vanuit de 
ontwikkelingstaken.  
 
Kindvolgend werken 
We volgen zoveel mogelijk het individuele tempo van ieder kind, diens persoonlijkheid en de behoefte van 
kind op dat moment. Daarbij houden we rekening met groepsgedrag. We kijken naar de ontwikkelingsfase 
waarin het kind zich bevindt en houden rekening met de leeftijd.  
Voorbeeld: Als de kinderen uit school komen, krijgen ze de gelegenheid om – als ze daar behoefte aan 
hebben – even lekker uit te razen.  
 
Spelenderwijs stimuleren 
We bieden kinderen de ruimte, zodat ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Daarbij bieden we 
leeftijdsgerichte activiteiten aan en uitdagende materialen, passend bij de leeftijd van het kind. We hebben 
materialen voor kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses. Zoals puzzels, 
constructiematerialen, sportmaterialen, gezelschapsspellen en kosteloos materiaal. We bieden ook 
spelactiviteiten aan zoals sportactiviteiten of poppenkastspel, passend en uitdagend voor verschillende 
leeftijden.  
Spelen en ontdekken zijn belangrijke manieren voor kinderen om te leren. 
In de tuin laten de kinderen bloemen en planten groeien en in de boom ontstaat bij enige regelmaat een 
nieuwe boomhut. Binnen wordt aandacht geschonken aan creativiteit (naaien, timmeren of figuurzagen in 
het timmerhok), sporten (tafeltennissen), koken & bakken en computeren.  
 
Lekker spelen  
We creëren aparte ruimtes in de groep waardoor kinderen meer individueel of in kleine groepjes kunnen 
spelen. Bijvoorbeeld een tienerkamer, een poppenhoek of een ruimte waar andere kinderen niet naar binnen 
kunnen kijken, bijvoorbeeld om toneel te spelen. 
We bieden uitdagende buitenspeelruimtes en materialen aan waar kinderen dingen kunnen doen als 
sporten, klimmen of verstoppertje spelen.  
We stimuleren de kinderen om naar buiten te gaan. Als het lekker weer is verplaatsen we een activiteit, die 
we anders binnen zouden doen naar buiten. Kinderen mogen knoeien en vies worden, het kan gebeuren dat 
ze bijvoorbeeld onder het zand zitten of nat zijn geworden omdat ze in een plas hebben gestampt. 
 
BSO Asserring 
Naarmate kinderen groter worden, wordt hun leefwereld groter. Zij maken niet langer meer alleen gebruik 
van hun eigen groepsruimte, maar ook van andere groepsruimtes. In het atelier kunnen zij naar hartenlust 
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hun creativiteit de vrije hand geven , beneden in het ‘stoeilokaal’ kunnen zij voetballen of hutten bouwen van 
doeken. De jongste kinderen (tot zes jaar) kunnen daar in het klimhuis spelen. Boven hebben we een 
tafeltennis-/timmerruimte en een computerhoek waar je volgens schema kunt spelen.  
 
Wij vinden dat kinderen zich zoveel mogelijk lekker moeten kunnen bewegen! Los van onze eigen 
buitenruimte, kunnen we daarvoor ook terecht op het speelplein van basisschool De Triangel. De oudere 
kinderen mogen daar op eigen gelegenheid naartoe, jongere kinderen gaan samen met de pedagogisch 
medewerkers.  
 
De nabijheid van het Westwijkplein biedt volop kansen. Voor oudere kinderen om zelf een 
verjaardagscadeautje te kopen voor een groepsgenootje of de boodschappen te doen ter voorbereiding van 
een bakactiviteit.. Wij zijn lid van de bibliotheek en met de jongste kinderen gaan we daar regelmatig naar 
toe.  
 
b. Sociale ontwikkeling 
 
Samen spelen 
Op de BSO geven we de kinderen veel mogelijkheden om samen te spelen. We bieden activiteiten aan in 
grote en kleine groepen. We stimuleren het dat kinderen van de verschillende groepen regelmatig met elkaar 
spelen zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar leren helpen. Dat is een meerwaarde van de 
groepsopvang.  
Een voorbeeld: Er wordt toneel gespeeld met kinderen van verschillende leeftijden. Oudere kinderen doen 
iets voor, zodat jongere kinderen op weg worden geholpen of ook durven meedoen. 

 
Begeleiding bij contacten  
We begeleiden de kinderen bij het maken van contacten. Als het niet lukt om een conflict op te lossen 
ondersteunen we ze, met oog voor de verschillende karakters en vaardigheden.  
Per conflict kijken we eerst of het nodig is om in te grijpen. Misschien kunnen de kinderen het zelf oplossen 
of een eigen oplossing verzinnen. Eventueel helpen we ze door het stellen van vragen of door een voorbeeld 
te geven. Hoe we hen ondersteunen is afhankelijk van elk individueel kind en de aard van het conflict. 
Voorbeeld: Twee jongens van tien zijn aan het vechten. Ze worden dan gelijk uit elkaar gehaald. De 
pedagogisch medewerker heeft met beiden een individueel gesprek over wat er is gebeurd. Dat geeft de 
kinderen meteen de tijd om af te koelen. Met z’n drieën wordt vervolgens een oplossing bedacht.    
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3. Fantasie  
 
KinderRijk heeft zich laten inspireren door de pedagogiek van Malaguzzi uit het Italiaanse Reggio Emilia. In 
deze benadering wordt veel waarde gehecht aan fantasie en creativiteit, omdat hiermee goed kan worden 
aangesloten bij de ontwikkeling en ideeën van kinderen. Het pedagogisch handelen van de medewerkers is 
erop gericht de fantasie te stimuleren en de belevingswereld van het kind serieus te nemen. 
 
Veiligheid bieden  
We zorgen voor emotionele veiligheid zodat kinderen zichzelf durven te zijn en elkaar respecteren. Kinderen 
kunnen bij ons terecht met al hun emoties, belevingen en ervaringen.  
We prikkelen de fantasie van de kinderen door humor te gebruiken of zelf ook gek te doen om te laten zien 
dat er ruimte is voor het uiten van je fantasie. We houden daarbij rekening met de belevingswereld en de 
leeftijd van het kind. 
Een voorbeeld: Soms gaan we ineens erg gek dansen, vals zingen of we vertellen een onzinverhaal. Zo zien 
de kinderen dat gek-doen mag. Het prikkelt ze om daarop in te gaan.  
 
Meegaan in de fantasiewereld  
We stimuleren de fantasie door mee te gaan in het fantasiespel van de kinderen, door mogelijkheden en 
materialen aan te bieden. We verplaatsen ons in de fantasiewereld van kinderen. Het genieten van een 
nieuwe ervaring vinden we belangrijker dan het eindresultaat. 
Een paar voorbeelden: Als een kind speelt dat ze ‘de juf’ is, speelt de pedagogisch medewerker mee als ‘het 
kind’. Soms dagen we de kinderen uit om zelf regels te maken voor onbekende spelletjes of laten we ze zelf 
spelletjes verzinnen.  
 
Aanbieden van ruimte en materialen  
We bieden de kinderen ruimte, privacy en tijd om ongestoord kunnen spelen. De oudere kinderen bieden we 
bijvoorbeeld een ruimte waar ze meer privacy hebben als ze daar samen zijn. Ook zijn er verkleedkleren, 
lappen en dekens. 
Wij beschikken over voldoende uitdagende materialen. Daar zijn ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen bij en 
kosteloos materiaal zoals losse stukken hout, lappen, touw of kartonnen dozen.  
Naast de oudste groep is de zgn.’chillruimte’. Daar kunnen kinderen op de bank hangen en kletsen of In de 
bouwhoek met de Kapla of andere materialen mooie hoogstandjes maken.  
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4. Respect  
 
Respect krijgen 
Respect krijgen betekent dat je de ruimte krijgt om te mogen zijn wie je bent, om dingen zelf te doen, om zelf 
te kiezen en zelf te mogen uitproberen. We respecteren de eigenheid van het kind door hen daarin te 
stimuleren. Daarbij hechten wij grote waarde aan de eigen ideeën, inbreng en oplossingen van het kind.  
 
Respectvol zijn 
Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het belangrijk te leren wat de regels, normen en 
waarden van de samenleving zijn: wat mag wel, wat mag niet en wat is wenselijk? Dit heet ook wel de 
‘cultuur’ van een samenleving. Wij willen kinderen opvoeden tot personen die respectvol zijn ten aanzien van 
zichzelf, de ander en de omgeving. Dit houdt in dat wij – zonder kinderen in hun eigenwaarde aan te tasten – 
structuur en grenzen bieden. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen proberen we ze te 
leren wat er van ze verwacht wordt en zorgen we ervoor dat ze zich daar ook aan houden. Dat geeft 
kinderen houvast en structuur en daardoor weten kinderen tot hoe ver ze kunnen en mogen gaan. We 
begeleiden ze bij het functioneren in een groter geheel: in de groep, op de vestiging, in de maatschappij.  
 
Voorbeeldfunctie 
De pedagogisch medewerkers geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld, door naar 
elkaar te luisteren en elkaar te laten uitpraten. Er wordt ook niet geschreeuwd op de groep en kinderen 
worden persoonlijk benaderd. We benaderen en behandelen de kinderen zoals wij dat zelf ook prettig 
zouden vinden.  

 
Omgaan met elkaar 
We begeleiden de kinderen in het omgaan met elkaar en met de regels van de groep. We leggen uit dat 
slaan of knijpen niet mag omdat dit de ander pijn en verdriet doet. We complimenteren de kinderen als ze lief 
zijn voor elkaar, speelgoed delen of elkaar helpen. 
Door het herhaaldelijk verwoorden van de regels en omgangsvormen wordt duidelijk voor de kinderen wat er 
van ze verwacht wordt. 
Een voorbeeld: Per ruimte weten de kinderen wat ze wel en wat ze niet mogen. Zo weten ze dat er in de 
speelzaal ruimte is voor een balspel. In sommige ruimtes hangen pictogrammen waaraan de kinderen op 
een leuke manier kunnen aflezen wat wel en wat niet mag. 
 
Kinderen serieus nemen 
Het kind mag zijn wie hij is. Eigenheid van het kind staat voorop. Kinderen worden gestimuleerd om zelf te 
doen, zelf uit te proberen en zelf oplossingen de vinden. 
Een voorbeeld: Een kind heeft een mooie toren van lego gemaakt. Het is tijd om op te ruimen, maar het kind 
wil zijn toren niet opruimen. Samen komen we tot de oplossing om de toren op de vensterbank te zetten en 
de rest van de lego op te ruimen. 
We geven de kinderen de ruimte. We storen ze niet onnodig in hun spel en geven ze de gelegenheid om 
hun eigen spel te spelen. We respecteren hun privacy en houden daar rekening mee. 
 
Keuzes maken 
Kinderen mogen altijd – binnen de grenzen van het redelijke – eigen keuzes maken. Als dat nodig is 
ondersteunen we ze daarbij. De kinderen denken mee over het programma van de dag, het 
vakantieprogramma en de inrichting van de BSO.  
Kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen aan een activiteit of dat ze binnen of buiten spelen. Het 
aanbod is daarbij zo uitdagend mogelijk zodat er ruimte is voor de kinderen zelf ontdekkingen te doen en 
hun creativiteit te ontplooien. 
We zetten het speelgoed op een uitnodigende wijze neer, makkelijk bereikbaar en goed zichtbaar voor de 
kinderen.  
Enkele voorbeelden: Kinderen mogen zelf meebepalen wat er op de groep aan de muur hangt. Bijvoorbeeld 
een schilderij zijn waaraan de kinderen hebben meegewerkt of een poster die een van hen meebrengt. 
Vanuit de behoefte van het individuele kind of de groep kan een activiteit worden aangepast. Op initiatief van 
de kinderen maken we soms uitstapjes.  
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Informatieoverdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers 
Om informatie over te dragen maken we gebruik van het contact met de ouders bij het ophalen van het kind. 
We informeren de ouders over hoe het die dag ging en delen met ouders de belevenissen, successen en 
teleurstellingen van het kind. De tijd die de pedagogisch medewerker daarvoor vrij kan maken is afhankelijk 
van de behoefte die de nog aanwezige kinderen op dat moment hebben. Er kunnen daarom ook 
gespreksmomenten worden ingepland als de ouders en/of de pedagogisch medewerkers daar behoefte aan 
hebben. 
Op de buitenschoolse opvang werken we met een gedetailleerd volgsysteem dat is afgestemd op de leeftijd 
van het kind. We brengen het welbevinden jaarlijks in kaart en bespreken het met de ouders.  
 
 
 


