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Pedagogische werkwijze 

BSO IJdoorn 
 
 
 

Contactgegevens 
 
Sharifa Meursing 
Buitenschoolse opvang IJdoorn 
Alkmaarstraat 14, 1024 TT Amsterdam 
bsoijdoorn@kinderrijk.nl 
 
 

Openingstijden 
 
Regulier  
Maandag t/m vrijdag 14.00 – 18.30 
  
Tijdens vakantieweken   
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.30 

 

 
BSO IJdoorn vanaf 15 juli verzorgd door KinderRijk  
 
De praktische uitvoering van de pedagogische werkwijze die voor 15 juli 2019 werd gehanteerd wordt 
ook in de beginfase van KinderRijk buitenschoolse opvang IJdoorn grotendeels gevolgd.  
Er wordt vanaf augustus 2019 gezamenlijk met de pedagogisch medewerkers vorm gegeven aan een 
pedagogische werkwijze waarin de KinderRijk werkwijze volledig is verweven. 

 
Wat maakt BSO IJdoorn zo bijzonder?  
 
De BSO IJdoorn is gevestigd in de het pand van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord 
IJdoornschool. De groep is ruim, licht en huiselijk ingericht en voorzien van divers en uitdagend 
spelmateriaal. Er zijn hoeken voor rustig spel, maar er is ook ruimte voor de kinderen om actief en met 
elkaar te spelen. Aangrenzend bevinden zich meerdere speelplaatsen. Wij halen dagelijks kinderen op 
van 6 basisscholen: de IJdoorn, Vijf Sterren, Monsieur Bekker, Vrijeschool Kairos, Universum en As 
Siddieq 
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1. Onze visie op pedagogiek  
 
KinderRijk verRijkt samen met kinderen hun wereld, door ruimte te geven aan de magie van het 
ontdekken en creëren.  

 
Bij KinderRijk is iedereen welkom. Door een omgeving te bieden waarin spelen, leren, ontdekken en 
experimenteren samenkomen, kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en bouwen zij 
zelfvertrouwen op. We ondernemen zoveel mogelijk verschillende activiteiten waarbij kinderen op een 
speelse manier uitgedaagd worden hun grenzen te verleggen en met eigen ideeën te komen. Iedere 
dag is er iets nieuws om samen te ontdekken, zijn er kleine en grote magische momenten die zorgen 
voor plezier. 
 
Wij halen de wereld van buiten naar binnen en verrijken zo de blik van kinderen, waarbij er aandacht 
is voor de eigenheid van ieder kind. Wij leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor de 
omgeving, zowel binnen de eigen groep als daarbuiten. Levenslang leren is voor ons een 
vanzelfsprekendheid. 
 
 

2. Ontwikkeling kind 
 
Mentor 
Bij de BSO IJdoorn heeft ieder kind een mentor. De mentor is één van de vaste gezichten op de groep 
van je kind en is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling en het bijhouden van het 
dossier. Bij de intake wordt verteld wie de mentor van je kind is. Ook aan de kinderen wordt verteld 
wie zijn/haar mentor is. Als er tussendoor iets wijzigt, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof van een 
medewerker, word je op de hoogte gebracht wie de vervangende mentor is.  
 
Kindvolgsysteem 
Op de BSO IJdoorn wordt jaarlijks via het kindvolgsysteem Welbevinden in Situaties (WIS) gekeken 
naar het welbevinden van je kind. De mentor bespreekt de bevindingen hiervan tenminste één keer 
per jaar met je. Als er zorgen zijn over je kind, dan wordt dit altijd met jou als ouder besproken. Ook 
wordt de locatiemanager geïnformeerd.  
 
Betreft het zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van je kind dan wordt het observatieformulier  
Welbevinden Algemeen (WA) of een observatieformulier voor kinderen met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen ingezet.  
 
Zorg en advies 
De locatiemanagers en pedagogisch medewerkers zijn pedagogisch geschoold en kunnen je vragen 
beantwoorden. Zij kunnen je verder helpen met eventuele doorverwijzing of advies. KinderRijk is geen 
hulpverlenende organisatie, maar heeft contacten met de juiste instanties (denk aan het ouderkind-
centrum, medisch opvoedkundig centrum of een logopedist). Ook kan KinderRijk in samenwerking met 
externe organisaties afspraken maken over specifieke zorg voor je kind tijdens de opvang. Dit gaat 
altijd in overleg en met instemming van jou als ouder en afspraken hierover worden schriftelijk 
vastgelegd. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de locatiemanager het team door in teamoverleg en 
kindbesprekingen af te stemmen over de beste aanpak. 
 
Bij een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling of misbruik geldt een andere aanpak. Wij 
volgen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, zoals uitgegeven door de 
brancheorganisatie kinderopvang. Alle medewerkers worden getraind in het herkennen van en 
omgaan met een vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Bij KinderRijk zijn 
aandachtfunctionarissen aangewezen die medewerkers en locatiemanager kunnen bijstaan bij vragen 
over dit onderwerp.  
 
Op de website en in het pedagogisch beleid kan je meer lezen over de visie van 
KinderRijk. Ook kan je met pedagogisch inhoudelijke vragen altijd terecht bij de 
medewerkers op de vestiging en de locatiemanager. 
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3. Groepsindeling 
 
Op buitenschoolse opvang BSO IJdoorn kunnen per dag maximaal 20 kinderen worden opgevangen. 
Per 2019 kan dit uitgroeien naar 22 kinderen. De groep is als volgt samengesteld: 
 

Naam groep Soort groep Leeftijd* Max. aantal 
kinderen 

Aantal medewerkers 
per dag 

Werkt samen met 

De 
Regenboogjes 

Verticaal 4 tot 12 
jaar 

20 2 HDO 

 
Wennen 
Bij het wennen op de BSO IJdoorn, de kennismaking, wordt vanaf het eerste moment aangesloten bij 
wat goed is voor het kind. De kennismakingsfase gaat in op de eerste dag van het contract. 
Pedagogisch medewerkers bekijken wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en 
overleggen hierover met jou. Afspraken over de wenfase worden tijdens het intakegesprek 
vastgelegd, maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien. Verdere 
uitleg hierover is te vinden in het pedagogisch beleid.  
 
Een extra dag of ruilen 
Indien je incidenteel opvang wenst op een andere dag of je kind een keer een extra dag wilt brengen, 
dan kan dit via de ouder-app in Konnect worden aangevraagd. Indien dit mogelijk is, krijg je hiervan 
bericht. Er wordt rekening gehouden met het aantal aanwezige kinderen en de beroepskracht-kind-
ratio.  
 
 

4. Dagindeling 
 
De BSO IJdoorn heeft een duidelijke dagindeling en vaste rituelen, die kinderen houvast en 
vertrouwen geven. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 
Korte dag BSO 
 

Tijd Activiteit 

Einde schooltijd: 14.00u We halen de kinderen op school op. De kinderen worden in de 
klas opgehaald. We halen de kinderen op bij de basisscholen, 
trekken daar de KinderRijk hesjes aan en gaan met de kinderen 
naar de BSO. Oudere kinderen komen zelfstandig naar de bso 
als zij een zelfstandigheidsverklaring hebben. 
Tussen 14.15 en 14.30 starten we op de groep, waar de 
kinderen kunnen vertellen over hun dag tijdens het eten en 
drinken. 

Middag: 14:30 – 18:30 We ondernemen een activiteit op de groep of in de buitenruimte 

Naar huis: 17.30 – 18:30 We sluiten de dag gezamenlijk af op de groep, waar je je kind 
kan komen ophalen en een overdracht krijgt over hoe de dag 
verlopen is.  
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Lange dag BSO 
 

Tijd Activiteit 

Start: 08:00 We starten de dag gezamenlijk op de groep, ouders brengen de 
kinderen zelf naar de opvang. 

Ochtend: 10:00 We ondernemen een activiteit, dit kan binnen of buiten zijn. Ook 
eten en drinken we gezamenlijk. Tijdens de zomervakantie 
organiseren we regelmatig een uitstapje naar b.v. naar een 
grote speeltuin. De planning hiervan maken we van te voren 
bekend aan de ouders. We gaan regelmatig naar de speeltuin in 
Nieuwendam 

Tussen de middag: rondom 
12:00 

We eten en drinken gezamenlijk aan de tafels. Het is een 
rustmoment waar we samen de ochtend nabespreken en de 
middag voorbespreken.  

Middag: vanaf 12:00 We ondernemen een activiteit, vrij spelen kan natuurlijk ook. We 
eten een kleine versnapering en drinken wat. 

Naar huis: 17:30 – 18:30 We sluiten gezamenlijk af op de groep, waar je je kind kan 
komen ophalen en een overdracht krijgt over hoe de dag 
verlopen is.  

 
Activiteiten 
Op de BSO IJdoorn worden diverse activiteiten aangeboden. KinderRijk hecht veel waarde aan vrije 
creativiteit en natuurbeleving. Onze activiteiten op de BSO IJdoorn zijn dan ook hier op gericht. De 
pedagogisch medewerkers bereiden een of meerdere activiteiten voor (Doenkids), zoals:  
- Bakken en koken: we hebben een oven en een kookplaat op de groep waarmee we regelmatig 

bakken en koken met de kinderen. We vinden goede voeding belangrijk en ondersteunen kinderen 
in hun smaakontwikkeling.  

- Gymzaal: we hebben beschikking op afgesproken tijden over de gymzaal van de IJdoornschool. 
- Buitenspel: om de IJdoornschool ligt een ruim schoolplein en een groot speelveld waar de kinderen 

zich vrij kunnen bewegen en kunnen rennen, springen, klimmen. Ook doen we er gezamenlijke 
balspelen, er is bovendien ruimte om te onderzoeken en ontdekken bijvoorbeeld als we ons met de 
seizoenen bezig houden of andere activiteiten met de natuur als thema. 

Tijdens activiteiten (uitstapjes) buiten de vestiging wordt altijd voldaan aan de beroepskracht-kind-
ratio. Ook zullen de kinderen altijd herkenbaar doordat zij een KinderRijk polsbandje, ketting en/of 
hesje dragen. Bij KinderRijk is er voor kinderen vanaf 7 jaar de mogelijkheid  om een 
zelfstandigheidsverklaring in te vullen. Hierbij kan toestemming worden gegeven voor diverse vormen 
van zelfstandige activiteiten. In alle andere gevallen is er bij het buitenspelen altijd toezicht op de 
kinderen. 
 
Naast deze activiteiten is er ook aandacht voor verschillende feestdagen. Ook is er jaarlijks een 
zomerfeest waarbij de ouders/verzorgers worden uitgenodigd. 
 
Buitenruimte 
De buitenruimte van BSO IJdoorn is openbaar terrein en vrij toegankelijk, daarom  zijn de afspraken 
met de kinderen extra belangrijk. We leren kinderen zich aan afspraken te houden. De kinderen 
spelen altijd onder begeleiding en zijn buiten altijd herkenbaar aan een Kinderrijk polsbandje, ketting 
en/of hesje. De groepsafspraken worden regelmatig door de medewerkers met de kinderen 
besproken.   
 
 

5. Medewerkers 
 
Op BSO IJdoorn zijn de medewerkers minimaal MBO opgeleid. De locatiemanager is HBO opgeleid. 
Ook kunnen er stagiairs aanwezig zijn. Voor meer informatie over ons personeelsbeleid kijk je op onze 
website.  
 
Voor de stagiairs geldt dat zij niet formatief ingezet worden. Dat betekent dat zij altijd 
extra aanwezig zijn, naast de pedagogisch medewerkers. Stagiairs zijn nog lerende, 
wat inhoudt dat zij al naar gelang de behaalde competenties naast de pedagogisch 
medewerker meehelpen met de uitvoering van de taken. In de eerste fase van de 

http://www.kinderrijk.nl/
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stage moet daarbij vooral worden gedacht aan organisatorische taken, zoals het bereiden van fruit, 
schoonmaken, klaarzetten en opruimen van spelactiviteiten, etc. Gedurende het leerproces zal de 
stagiair steeds meer betrokken worden bij het begeleiden van de kinderen op gebied van verzorging 
en activiteiten. Tenslotte zal de stagiair in de laatste fase ook (onder begeleiding) taken uitvoeren die 
betrekking hebben op oudercontacten, observaties van kinderen en overdracht. Vanaf het tweede 
leerjaar is het mogelijk de stagiairs incidenteel formatief in te zetten, bijvoorbeeld bij ziekte of 
vakanties van vaste medewerkers. Dit wordt alleen gedaan als zowel de praktijkbegeleider van 
KinderRijk als de schoolbegeleider van mening zijn dat de stagiair inmiddels voldoende voortgang 
heeft geboekt en aan de benodigde competenties voldoet.  
 
Ondersteuning 
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 locatiemanager, stagiairs en de medewerkers van het Service centrum. 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. 
 
Achterwachtregeling  
Deze regeling houdt in dat een medewerker niet alleen op de locatie aanwezig is. Omdat de BSO 
bestaat uit één groep, wordt er voor de vakantie een personeelsrooster gemaakt om ervoor te zorgen 
dat medewerkers tijdens de opvanguren niet alleen zijn op de locatie. 
 
3-uursregeling 
Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er niet langer dan drie uur worden afgeweken van de 
wettelijk vereiste beroeps-krachtkindratio (BKR), waarbij gedurende die drie uur minimaal de helft van 
het benodigd aantal pedagogisch medewerkers moet worden ingezet. Voor de BSO IJdoorn zijn deze 
tijden op de lange dagen als volgt: 
 
3 uurs regeling studiedagen/vakantiedagen BSO IJdoorn 

8.00 8.30 9.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 

PM A  
opent 
en is 
alleen 

 PM B 
komt 

  Pauze 
PM A 

Pauze 
PM B 

  PM A 
naar 
huis 

PM B alleen 

         PM B 
sluit 
af 

            

 1 uur afwijking   1 uur afwijking   1 uur afwijking  

 

• Bij opening van 08.30 tot 09.30 uur  

• Tussen de middag van 13.00 tot 14.00 uur (2x 30 minuten pauze) 

• Aan het eind van de dag van 17.00 tot 18.00 uur  
 
Bij uitstapjes of wanneer de (emotionele) veiligheid hierom vraagt kan er in het belang van de 
kinderen enigszins geschoven worden met de pauzetijden. Op overige tijden wijken wij conform de 
wetgeving niet af van de BKR. 
 

6.  Veiligheid en gezondheid 
 
Bij de BSO IJdoorn besteden we veel aandacht aan veilige en gezonde opvang. Wij brengen grote en 
kleine risico’s in kaart, nemen preventieve maatregelen en leren kinderen waar mogelijk om te gaan 
met hun eigen veiligheid. Dit staat omschreven ook in de werkwijze Veiligheid en Gezondheid.  
 
Calamiteiten 
Bij calamiteiten kunnen de pedagogisch medewerkers beroep doen op hun collega’s van de halve 
dagopvang van KinderRijk. Ook kunnen zij via de locatiemanager een beroep doen 
op hun collega’s uit één van de andere vestigingen. Bij afwezigheid van de 
locatiemanager is er een achterwacht beschikbaar. Er zijn werkinstructies over het 
handelen bij calamiteiten. 
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BHV en Kinder-EHBO 
Op de vestiging IJdoorn zijn meerdere medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). Er zijn 
tevens medewerkers getraind in het verlenen van Kinder-EHBO. Gedurende de gehele dag is er 
tenminste één medewerker aanwezig met een BHV- en een Kinder-EHBO certificaat.  
 
Voeding 
KinderRijk volgt de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum en de adviezen van de faculteit 
gezondheidswetenschappen van de VU. Dit betekent een gevarieerd, natuurlijk voedingsaanbod met 
beperkt gebruik van verzadigd vet, suiker en zout en veel groente en fruit. 
Wij leggen bij feestjes vooral de nadruk op het ritueel: een bijzonder moment waarbij het de jarige 
centraal staat. Mocht je voor de verjaardag van je kind willen uitdelen, dan kan dit in overleg met de 
pedagogisch medewerkers.  
  
 

7. Medezeggenschap / vragen 
 
De BSO IJdoorn heeft nog geen eigen oudercommissie. Een oudercommissie vergadert een aantal 
keer per jaar. Alle ouders hebben, mits tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, 
toegang tot de vergadering. Wil je deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de 
locatiemanager. Aangezien er geen oudercommissie gevormd is, wordt er twee keer per jaar een 
ouder raadpleging gehouden. Mocht u belangstelling hebben voor de oudercommissie, neem contact 
op met de Locatiemanager. 


