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Voorwoord 
 
In dit plan laten wij u kennismaken met het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang van Blooming 
Kids, locatie HSV de Zuidvogels. Het plan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren voor de 
omgang met elkaar ten opzichte van de begeleiding en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch 
beleidsplan geeft huidige en toekomstige ouders inzicht in de gang van zaken binnen de buitenschoolse 
opvang van Blooming Kids en het plan biedt de pedagogisch medewerkers steun bij het dagelijks werk. Het 
pedagogisch beleidsplan is tevens een verantwoording van ons werk en dit is ook belangrijk voor ouders en 
controlerende instanties. In dit plan zijn de belangrijkste aspecten van de vier pedagogische 
basiscompetenties uit de Wet Kinderopvang opgenomen: een gevoel van (fysieke en emotionele) veiligheid, 
bevorderen van sociale competentie, bevorderen van persoonlijke competenties en socialisatie en de 
overdracht van waarden en normen.  
 
Het handelen van de pedagogisch medewerkers is de basis van het beleidsplan. Het handelen doen wij als 
medewerkers niet alleen. Dit is een wisselwerking tussen ouders, kinderen en het team bij Blooming Kids. 
Dit pedagogisch beleidsplan is dan ook tot stand gekomen in samenwerking met deze drie partners. 
Waarvoor dank aan de kinderen, ouders en collega’s. 
 
‘De vrije tijd en wereld binnen en buiten school die kinderen met elkaar kunnen delen, wordt hen steeds 
meer afgenomen. Juist de lagere schooltijd is voor kinderen een belangrijke tijd. Daarin moeten ze kunnen 
genieten van zelf leren, vrienden maken en zelf activiteiten en spel bedenken. Een dergelijke jeugd is van 
onschatbare waarde voor hun groei. (Japanse leerkracht Toshiro Kanamori, 2013)’ 
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Inleiding 
 
Wat kan de lezer verwachten in dit pedagogisch beleidsplan van Blooming Kids? In de volgende 
hoofdstukken geven wij onze pedagogische visie weer, gaan wij dieper op onze uitgangspunten in, laten wij 
zien hoe wij inspelen op de ontwikkelingen van kinderen, hoe wij omgaan met de overdracht van waarden 
en normen en benoemen wij onder andere de rol van ouders bij Blooming Kids en het naleven van 
protocollen.  
 
In dit plan zijn uitspraken van pedagogen of mensen met ervaring in de kinderopvang verweven. Wij zijn van 
mening dat zij door een bepaalde uitspraak of gedachte een stuk uit dit beleidsplan kunnen benadrukken. 
Waar wij schrijven over Blooming Kids of bso bedoelen wij de locatie van HSV de Zuidvogels.  
 
Maar nu eerst iets over de buitenschoolse opvang van Blooming Kids. De BSO is een opvang voor kinderen 
in de leeftijdscategorie 4 tot 13 jaar die naar de basisschool gaan. Blooming Kids biedt ruimte en 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en een uitdagende en stimulerende omgeving. Ieder kind krijgt de 
ruimte om zijn interesses en creativiteit optimaal te kunnen ontwikkelen en in zijn eigen tempo op te 
groeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen te ontdekken. Het kind wordt op zowel 
motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief gebied begeleid. 
 
Sport, buitenspelen en bewegen zijn voor ons belangrijke punten binnen onze visie op het goed kunnen 
ontwikkelen van het kind. Blooming Kids heeft gekozen om haar buitenschoolse opvang te vestigen op een 
locatie waar volop buitenspeelmogelijkheden zijn, waardoor wij de aandacht kunnen vestigen op bezig zijn 
in de buitenlucht. Waarom wij dit belangrijk vinden, is te lezen in hoofdstuk 2. 
 
Wij werken met een klein team van pedagogisch medewerkers, zodat de kinderen bekend zijn met deze 
beroepskrachten en er zo min mogelijk wisselingen plaatsvinden. Dit draagt bij aan de emotionele veiligheid 
van de kinderen en hun ouders. Kinderen worden in onze opvang enthousiast ontvangen door het vaste 
team van Blooming Kids. 
 
Blooming Kids meent dat haar buitenschoolse opvang een verantwoorde en stimulerende aanvulling is op 
de opvoeding van de ouders thuis en daarom een meerwaarde is in de ontwikkeling. Dit komt mede door: 
 

− veilige en ruime buitenspeelmogelijkheden; 
− het activiteitenaanbod; 
− samen met leeftijdsgenoten ontdekken en leren; 
− bij een groep horen; 
− begeleiding door (HBO) professionals. 

 
 
Blooming Kids vindt goed contact met ouders belangrijk. Wat verstaat Blooming Kids onder goed contact? 
Voor Blooming Kids bestaat dit uit het communiceren en afstemmen over zowel het volgen van de 
ontwikkeling van het kind alszijnde het bijdragen aan de kwaliteit van de buitenschoolse opvang. Wanneer 
ouders actief willen meedenken over het beleid van onze organisatie, is er de mogelijkheid om plaats te 
nemen in onze oudercommissie. Ouders die niet deelnemen aan een oudercommissie, kunnen contact 
opnemen met de leden hiervan of kunnen de pedagogisch medewerkers aanspreken. 
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Hoofdstuk 1: Pedagogische visie 
 
Blooming Kids werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en 
ontwikkelt zich in een eigen tempo. Kinderen zijn leergierig en staan open voor nieuwe dingen. Daarnaast is 
het kind beïnvloedbaar door zijn omgeving. 
 
‘De omgeving waarin een kind opgroeit, bemoeit zich met de opvoeding van het kind. In de omgang met dit 
kind vindt die opvoeding plaats. Zonder omgang kan een kind niet gedijen. In de omgang spelen aandacht, 
wederzijds vertrouwen en een heldere structuur van de omgangssituatie een belangrijke rol. Ze roepen een 
goede pedagogische atmosfeer op’  
(Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog en spraakpatholoog, werkzaam als lector Early Childhood 
aan de Stenden Hoge school, pag 61). 
 
Als medeopvoeders dragen wij bij aan de begeleiding en ontwikkeling van het kind. Wij spelen in op de 
ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing en behoeften. Dit doen 
wij door te kijken naar het kind en activiteiten aan te bieden die aansluiten op de behoeften die hun 
ontwikkeling ten goede komen.  
 
Ieder kind heeft het recht om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Dit betekent onder meer dat kinderen 
zich ook moeten kunnen ontwikkelen in aanvulling op de thuissituatie. Regelmatige afstemming en 
uitwisseling tussen ouders over de kinderen vinden wij belangrijk. De kleinschaligheid van onze opvang 
biedt de mogelijkheid de kinderen en de ouders goed te leren kennen. Dit draagt naar ons idee bij aan een 
goede samenwerking in het opvoedproces. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en stimuleren de zelfredzaamheid 
om zo een basis te leggen naar zelfstandigheid. Dit vraagt van onze beroepskrachten een bepaalde houding 
met kwaliteiten en vaardigheden die zij inzetten naargelang de situatie.  
 
Wij werken met afspraken en richtlijnen die voor alle kinderen van toepassing zijn. Op deze manier 
herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en afspraken en weten ze waar ze aan toe zijn. Onderdeel 
hiervan is ook werken met een grotendeels vaste dagindeling. De hoeveelheid activiteiten en de tijd die we 
hiervoor nemen verschilt, afgezien daarvan ligt de dagindeling vast. Dit geeft de kinderen structuur en 
regelmaat. Door deze regelmaat wordt er een veilig klimaat geschapen voor de kinderen. 
 
Ondanks de afspraken, is opvoeden flexibel zijn en met gezond verstand werken. Flexibel zijn betekent voor 
ons afstemmen op de behoeften van het kind en de situatie. Als iets voor het ene kind goed is, wil dat niet 
zeggen dat het voor het andere kind ook zo is. Waar de ene ouder succes heeft, kan het bij een ander soms 
geen effect hebben. Opvoeden gaat dus om het zoeken naar een evenwicht tussen het werken vanuit een 
vaststaand kader en het leveren van maatwerk. Bij Blooming Kids doen wij dit door te kijken naar de 
behoeftes en potentie van het kind.  
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Hoofdstuk 2: Uitgangspunten 
 
Sinds 2005 staan de vier pedagogische basisdoelen in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. In deze 
beleidsregels staat de uitwerking van wat in de wet Kinderopvang bedoeld wordt met ‘verantwoorde’ 
kinderopvang. Daarom staan deze doelen in het pedagogisch beleidsplan van ieder kindercentrum in 
Nederland. De doelen zijn het centrale uitgangspunt van het dagelijkse werk op de groep. Toegespitst op de 
buitenschoolse opvang, kun je op de volgende formulering komen voor de vier pedagogische basisdoelen.  
 
Iedere pedagogische medewerker wil op een buitenschoolse opvang bereiken:  
1. dat kinderen zich lichamelijk en emotioneel veilig voelen, omdat veiligheid een basisvoorwaarde is voor 
ontdekken en ontwikkelen.  
2. Dat kinderen zich persoonlijk ontwikkelen op de buitenschoolse opvang, omdat de situatie nieuwe 
kansen biedt voor persoonlijke talenten.  
3. dat kinderen zich sociaal ontwikkelen omdat de situatie nieuwe kansen biedt voor sociale omgang.  
4. Dat kinderen op de buitenschoolse opvang waarden en normen meekrijgen die hen helpen op te groeien 
tot zelfstandige actieve aardige sociaalvoelende democratisch denkende burgers (2011, pag. 101, 
Schreuder, Boogaard, Vukkink & Hoex).  
 
Hoe zien deze pedagogische doelen er in de praktijk uit? 
 

1. Ten aanzien van de emotionele veiligheid vindt Blooming Kids het belangrijk dat het kind zich 
gewaardeerd en geaccepteerd voelt. In een emotioneel veilige omgeving durft een kind zichzelf, 
andere mensen en nieuwe dingen te gaan ontdekken. Blooming Kids vraagt van haar pedagogisch 
medewerkers pedagogische en interactievaardigheden. Dat houdt in goed kijken en luisteren naar 
de kinderen, zien wat een kind leuk vindt, een lastige of bedreigende situatie met een grapje 
oplossen, een onzeker of twijfelend kind steun geven zodat het iets nieuws durft uit te proberen, 
aanvoelen wat de stemming in de groep is. Het betekent oog hebben voor gebeurtenissen die 
onveilig voor een kind zijn, zoals pesten en buitensluiten of de spanning van een negatieve 
groepssfeer.  
 
Organisatie van de groep. Zorgen voor een vrolijke en positieve groepssfeer, voorspelbaarheid in het 
dagritme en duidelijkheid over regels en afspraken. Ook kinderen waarbij de ontwikkeling niet 
vanzelf gaat moeten zich thuis kunnen voelen.  
 
Samenwerking met ouders en school. Een goede aanpak tussen de pedagogische aanpak thuis, op 
school en op de buitenschoolse opvang geeft kinderen duidelijkheid. Als ouders en school 
vertrouwen hebben in de buitenschoolse opvang dan voelen kinderen zich er veilig.  
 
Hoe zorgen onze pedagogisch medewerkers dat een kind zich emotioneel veilig voelt op de 
buitenschoolse opvang van Blooming Kids? Dit vraagt van hen sensitief responsief reageren. Het is 
belangrijk dat de pedagogisch medewerkers de signalen van het kind herkennen en ingaan op de 
behoeften. Dit doen zij door goed te kijken en te luisteren naar het kind. Het is de belangrijkste 
basishouding voor iedere volwassene die een band wil opbouwen met het kind.  
 
De medewerkers zorgen voor een voorspelbare leefomgeving. Dit betekent in de praktijk dat wij 
werken met een vast dagritme, dat er afspraken en regels gelden voor iedereen en dat Blooming 
Kids met vaste gezichten op de groep werkt. Er wordt duidelijk en positief met en naar de kinderen 
gecommuniceerd. Dat draagt bij aan emotioneel veilig voelen volgens Blooming Kids. Om aan het 
kind te laten zien dat wij echt naar hem kijken en luisteren, benoemen wij het gedrag dat wij 
waarnemen.   
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2. Blooming Kids draagt bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van kinderen op de 

buitenschoolse opvang. Enerzijds bestaat deze ontwikkeling uit de persoonlijkheid van kinderen 
(het steeds meer zelfstandig worden, zelfvertrouwen ontwikkelen en frustratietolerantie) en 
anderzijds het ontwikkelen van persoonlijke talenten. Dit kan op intellectueel, lichamelijk en 
creatief terrein.  

 
In 2007 is uit onderzoek gebleken dat kinderen op de buitenschoolse opvang vooral zelf hun keuze 
kunnen bepalen voor hoe en waarin zij zich willen ontwikkelen. Wie wil mag in principe elke dag 
voetballen, in de huishoek of kletsen op de bank.  
 
Hoe zorgen onze pedagogisch medewerkers dat een kind zich persoonlijk kan ontwikkelen op de 
buitenschoolse opvang van Blooming Kids? De pedagogisch medewerkers hebben 
interactievaardigheden. Zij geven sturing, zorgen voor spelverrijking en laten kinderen vrij bij het 
spelen. Ook hebben de pedagogisch medewerkers oog voor de interesses en behoeften van elk 
individueel kind. En weten tegelijk het groepsproces en activiteiten zo te organiseren dat iedereen 
aan bod komt.  
 
De pedagogisch medewerkers bij Blooming Kids dagen de kinderen uit om toch dat nieuwe spel te 
proberen of toch mee te doen met een creatieve activiteit. Blooming Kids ziet het ook als een 
verrijking om het kind over de drempel te tillen. Het in aanraking komen met nieuw materiaal of 
spel is een verrijking op zich. Ook als het kind het niet leuk blijkt te vinden.  
 
Blooming Kids zorgt voor een goed aanbod van activiteiten en materialen. Afgestemd op de 
behoeften en interesses van de kinderen. Daarnaast vindt Blooming Kids het belangrijk om kinderen 
te blijven uitdagen in het aanbod van materiaal en activiteiten. Bijvoorbeeld een kind is 
geïnteresseerd in tekenen. Blooming Kids zorgt voor papier, stiften, potloden en verf, maar nodigt 
ook een striptekenaar uit of verzorgt een workshop graffiti. Qua materiaal betekent dit bijvoorbeeld 
een keer houtskool of ander niet standaard materiaal. Ruimte voor een breed scala aan activiteiten 
en dit kunnen activiteiten zijn die kinderen op eigen initiatief ondernemen. Dat kan ook via een 
georganiseerd programma. Door een verscheidenheid aan activiteiten kunnen kinderen zich 
ontwikkelen op gebieden waar hun interesses en talenten liggen.  
 
Blooming Kids heeft een georganiseerd activiteitenprogramma voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Daarnaast hebben we ook projecten en activiteiten die verzorgd worden externen. Zoals een 
theaterdocent en sportleraren zoals bijvoorbeeld tafeltennis waarin de kinderen een aantal weken 
kunnen proeven aan een nieuwe sport.  

  
3. Het derde basisdoel is dat kinderen hun sociale competentie kunnen ontwikkelen. Op de 

buitenschoolse opvang worden andere sociale vaardigheden gevraagd dan op school. Het grootste 
verschil met school is dat kinderen op de buitenschoolse opvang veel meer hun eigen keuzes 
kunnen maken. Met wie wil ik spelen, wat gaan we doen? Blooming Kids schept de kaders en de 
pedagogisch medewerkers op de groep waarborgen deze kaders. De kinderen zijn vrij om hier 
binnen te bewegen. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in een groep waar potentiële vriendjes en 
vriendinnetjes zijn. Bovendien moet er tijd en ruimte zijn om op eigen initiatief met andere 
kinderen te spelen ook zonder de aanwezigheid van de pedagogisch medewerker. Het vraagt van de 
pedagogisch medewerker adequate begeleiding. De inbreng van de pedagogisch medewerker kan 
nodig zijn om het spel uit te leggen, van de juiste regels te voorzien of om iets toe te voegen als 
verrijking van de spelmogelijkheden. Soms is ingrijpen noodzakelijk als ruzie uit de hand loopt, als 
er sprake is van pestgedrag of als het een kind echt niet lukt om samen met anderen te spelen. De 
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pedagogisch medewerkers bij Blooming Kids zijn zich ervan bewust dat zij een rolmodel voor de 
kinderen zijn.  
 
 
Hoe zorgen onze pedagogisch medewerkers dat een kind zich sociaal kan ontwikkelen op de 
buitenschoolse opvang van Blooming Kids? Pedagogisch medewerkers geven kinderen ruimte om te 
experimenteren en zelf te ontdekken. Zij zullen pas sturing geven aan een situatie als die daarom 
vraagt. Blooming Kids realiseert zich dat kinderen niet doen wat je zegt, maar doen wat jij doet. Wij 
geloven dat wij kinderen voorleven.  

 
4. Het vierde basisdoel waar de buitenschoolse opvang aan werkt is de socialisatie van kinderen. 

Kinderen moeten de kans krijgen om de waarden en normen te leren kennen van de samenleving 
waar zij deel van uitmaken. Ook cultuuroverdracht hoort bij dit pedagogische doel. Zowel 
pedagogisch medewerkers als de kinderen leven de afspraken en de regels na. Ook bij dit doel is 
Blooming Kids van mening dat goed een voorbeeld, goed doet volgen. De pedagogisch 
medewerkers zijn zich bewust van hun rol en van de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld wij praten 
rustig met elkaar. Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers ook rustig praten en niet 
schreeuwen.  

 
 
2. Wennen bij Blooming Kids  
 

In overleg met ouders wordt voor ieder kind individueel bekeken wat de beste manier is om in te stromen. 
Ouders en kind komen voorafgaande aan de plaatsing even sfeer proeven en kennis maken met de 
medewerkers. Wanneer het kind voor de eerste keer wordt opgehaald uit school, wordt aan ouders 
doorgegeven wie het kind die middag ophaalt uit school. In overleg met ouders komen zij al dan niet hun 
kind eerder ophalen. Er wordt per kind bekeken of het opbouwen van wendagen passend is.  

De eerste keer onderweg van school naar de bso kan het kind al voorgesteld worden aan groepsgenootjes, 
eenmaal op de bso aangekomen wordt het kind voorgesteld aan de groep. Tijdens de nieuwe/wen periode 
is er extra persoonlijke aandacht die zich kenmerkt door kennismaking met de beroepskrachten. Wij stellen 
ons voor, waar kan het kind heen met vragen of als het iets wil vertellen. Een rondleiding door de ruimte, 
wat is er allemaal op de bso en welke afspraken zijn er? Praktische vragen als waar hang ik mijn jas op en 
waar is de wc. Een kijkje bij de buitenruimte die het tot zijn beschikking heeft. Waar liggen de materialen en 
wat is er allemaal te doen?  

De pedagogisch medewerker heeft hier een begeleidende rol. Tijdens het wennen wordt er gekeken naar de 
behoeften van het kind. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de vaardigheden die nodig zijn 
om een relatie aan te gaan met het kind in een nieuwe omgeving.  

 
Er zijn ook kinderen die doorstromen van ons kinderdagverblijf naar de bso of kinderen die al broertjes of 
zusjes op de bso hebben. Voor deze kinderen is het anders wennen dan voor nieuwe kinderen waar de bso 
helemaal nieuw voor is. Ook voor de ouders is de bso al bekend terrein en zijn de pedagogisch 
medewerkers voor hen bekende vaste gezichten. Voor deze kinderen is het wennen in de nieuwe basisgroep 
maar zijn zij reeds bekend met de medewerkers en bso locatie. Deze kinderen kunnen wennen aan de 
nieuwe dagstructuur. Zo wordt het voor hen duidelijk waar ze aan toe zijn. Wanneer er gegeten en 
gedronken wordt en wanneer er ruimte is voor vrij spel of een activiteit. De kinderen die doorstromen van 
ons kinderdagverblijf naar de bso hebben vaak al een keer de bso bezocht voor een gezamenlijke activiteit 
(zoals bijvoorbeeld paaseieren zoeken of samen een feest vieren). Dit helpt mee om zich emotioneel veilig 
te voelen. Vertrouwde gezichten en een bekende ruimte.  
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2.1 Half-uursregeling en drie-uursregeling 
 

Vakantieweken 
De tijden waarin wij kunnen afwijken zijn als volgt: 
 

Ma Di Wo Do vrij 

8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Pauzetijden zijn van 12.00 -12.30 uur voor de vroege dienst, 12.30-13.00 uur voor de tussen of late dienst 
en van 13.05-13.35 uur voor de late dienst.   
Op deze manier voldoen wij aan de arbeidstijdenwet en aan de regels die gelden in de Wet Kinderopvang. 

Buiten de aangegeven tijden wordt er niet afgeweken.  

In schoolweken:  
Gedurende reguliere schoolweken kunnen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch 
medewerkers worden ingezet dan volgens de bkr is vereist (beroepskracht kind ratio).  
Dit half uur mag of tijdens ophalen van de scholen of aan het einde van de dag zijn. 

Werk afspraken: 
De tijden waarin wij kunnen afwijken zijn als volgt: 

Ma Di Wo Do vrij 

14.30-15.00 14.30-15.00 14.00-14.30 14.30-15.00 14.00-14.30 

Buiten de aangegeven tijden wordt er niet afgeweken.  

De werking van de achterwacht wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd in het teamoverleg.  

 
In het personeelsrooster wordt de achterwacht en/of tweede volwassene ingeroosterd. Een lijst 
met namen en telefoonnummers is inzichtelijk voor de groepen op een vaste plek. 
De achterwacht zorgt ervoor dat zij continu bereikbaar is.  

 

2.2 Afnemen van een extra dag 
 

Ouders / verzorgers hebben de mogelijkheid om bij Blooming Kids een extra dag af te nemen. Een extra dag 
afnemen is mogelijk als het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal kinderen op de groep dit 
toelaat. De opvang vindt in principe binnen de eigen basisgroep van het kind plaats. Hierbij staat de 
emotionele veiligheid voor Blooming Kids voorop. Wanneer de groepsgrootte het niet toelaat het kind een 
extra dag(deel) in deze groep te plaatsen, kan in overleg met ouders besloten worden het kind voor die 
dag/ dat dagdeel tijdelijk in een andere groep te plaatsen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de 
ouders nodig. Een kind mag maximaal in één andere groep geplaatst worden. In de plaatsingsovereenkomst 
wordt vermeld dat het kind voor die dag in een andere groep wordt opgevangen en per wanneer het kind in 
zijn eigen groep geplaatst kan worden. Ouders vullen bij plaatsing het formulier ‘Toestemming 2e 
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basisgroep’ in. Dit ondertekende formulier is te vinden in de map op de groep.  

 

 
 
 

2.3 Vrije tijd 
 
Vrije tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functionele bezig zijn.  
Kenmerken van vrije tijd zijn: 

− Zelf kiezen.   
 Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf wat zij 
 doen, hoe zij dat doen en met wie; 

− Bezig zijn is belangrijker dan presteren en dat kinderen spelen en daaraan plezier    
 beleven is belangrijker dan wat zij daarbij leren. 

Blooming Kids realiseert zich dat kinderen leren tijdens spel en ‘niet functioneel bezig zijn’. Vrije tijd 
is voor ons gekenmerkt door het feit dat niets moet en het bijna onbewust iets leren; 

− Eigen interesses volgen; 
− Je mag je vervelen. 

 
 
‘Spelen is voor de ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. Via (fantasie)spel kunnen kinderen de wereld 
ontdekken, verkennen ze hun eigen mogelijkheden en grenzen en oefenen ze met verschillende sociale rollen 
en vaardigheden’ (Baarda, 2012, pag. 18). 
 
 
In artikel 31 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind (1989) staat: Recht op vrije tijd. 
De staten erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve 
bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven. 
 
2.4 De groep 
 
Naast aandacht voor het individuele kind, zorgt de pedagogisch medewerker voor een goede groepssfeer 
waarin het kind sociale ervaringen kan opdoen om meer inzicht in zichzelf en in relaties met anderen te 
krijgen. De pedagogisch medewerker biedt de kinderen de ruimte om van elkaar te leren en elkaar te 
inspireren. Het sociale contact bevordert de pedagogisch medewerker door samen te drinken, samen te 
spelen en gezamenlijke activiteiten en uitstapjes te ondernemen. Door het samen spelen in de groep leren 
de kinderen spelenderwijs samenwerken en afspraken maken. De kinderen worden gestimuleerd in hun 
zelfstandigheid door zoveel mogelijk zelf een oplossing te zoeken voor eventuele problemen. 
 
2.5 Groepsindeling 
 
De opvang van kinderen vindt plaats in basisgroepen. Een basisgroep bij Blooming Kids bestaat, in de 
leeftijd van 4 tot en met 6 jaar, uit maximaal 20 kinderen met twee beroepskrachten. Tevens hebben wij 
een basisgroep met kinderen vanaf 7 jaar en die groep bestaat uit hoogstens 24 kinderen met 2 
beroepskrachten rekening houdend met de nieuwe regelgeving vanaf 1-1-2019). Wij leven op deze manier 
artikel 6 na uit de regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012, geldend vanaf 1 september 
2016 tot op heden.  
 
Binnen één ruimte of één locatie kunnen er meerdere basisgroepen zijn. Het betreft maximaal twee 



 

   
 

11 
Pedagogisch beleidsplan Blooming Kids BSO Zuid| December 2021 

 

groepen en er zijn grotendeels dezelfde pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit biedt een veilige en 
voorspelbare sfeer waarin kinderen zich makkelijk kunnen uiten en zich veilig kunnen voelen. Vanuit de 
basisgroep vinden de basisactiviteiten als eten, drinken en verjaardag vieren plaats. Naast de activiteiten 
die in de basisgroep plaatsvinden, worden er ook activiteiten buiten de basisgroep georganiseerd. Hier kan 
sprake zijn van samenwerking tussen de verschillende groepen binnen één locatie. De basisgroep kan 
worden opgedeeld naar leeftijd en/of interesse van het kind.  
 
Tijdens de vakanties, maar ook op andere opvangdagen, kan het voorkomen dat kinderen uit hun 
basisgroep deel uitmaken van een andere basisgroep waar ook kinderen uit een andere basisgroep aan 
deelnemen. Ouders hebben hier vooraf toestemming voor gegeven door middel van ondertekenen van een 
toestemmingsformulier. Het kind kan voor een bepaalde periode op een tweede basisgroep geplaatst 
worden. Bijvoorbeeld bij een lagere bezetting of om pedagogische redenen. Deze periode is aangegeven op 
het formulier Toestemming 2e basisgroep.  
 
Ook is het mogelijk dat er een combinatiegroep KDV/BSO gemaakt wordt. Bij het (incidenteel) plaatsen van 
kinderen ontstaat er een combinatiegroep KDV/BSO. Het dagprogramma (en de BKR) van het 
kinderdagverblijf is dan leidend en de BSO sluit hierbij aan. Wij houden rekening met de verschillende 
leeftijdsgroepen en hebben hier de locatie, activiteiten en materiaal op aangepast. We vinden het 
belangrijk om de veiligheid van de kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen. Aan de hand van het 
thema op de locatie worden er verschillende activiteiten aangeboden. Blooming Kids draagt er zorg voor dat 
er voor beide leeftijdsgroepen een passend aanbod is.  
Kinderen leren in de combinatiegroep te functioneren met kinderen van verschillende leeftijden, hierdoor 
zullen ze op sociaal gebied groeien. Jonge kinderen leren van de oudere kinderen op verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Zo wordt bijvoorbeeld de taalvaardigheid van jonge kinderen extra geprikkeld. Ze 
horen verhaaltjes, taalspelletjes en liedjes boven hun niveau. De kinderen van de BSO zijn de oudste 
kinderen van de groep, waardoor zij leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Hoe gaan wij om met de basisgroep als de groep groter is dan 30 kinderen? Wanneer de basisgroep groter 
is dan 30 kinderen, splitsen wij de groep op. Dit betekent in de praktijk dat er verschillende activiteiten 
worden aangeboden. Bijvoorbeeld: de activiteit in de herfst is een uitstapje naar het naastgelegen bos. We 
gaan stokken zoeken om levensgrote spinnenwebben te maken. Kinderen kunnen zelf aangeven of zij mee 
willen. Wij kijken eerst naar de interesse van de kinderen (wie wil ermee?), leeftijd van de kinderen én 
daarnaast ook of er wordt voldaan aan de BKR bij alle activiteiten (hoe groot is de groep die meegaat naar 
het bos en hoe groot is de groep die achterblijft op de locatie). Wij zorgen ervoor dat er twee 
beroepskrachten meegaan naar het bos en dat er twee beroepskrachten achterblijven bij de activiteit op de 
locatie.  
 
Hoe ziet het verlaten van de basisgroep eruit in de praktijk? Op maandag, dinsdag en donderdag hebben 
wij de beschikking over de kantine en de Blooming Kids ruimte. De jongste kinderen (4-7 jaar) eten en 
drinken in de kantine aan de lage tafels achterin. De oudere kinderen doen dit in de Blooming Kids ruimte. 
Dit zijn twee aparte basisgroepen. Buiten deze momenten kunnen de kinderen hun basisgroep verlaten 
voor activiteiten buiten of in de andere groepsruimte. De jongste kinderen mogen ook in de kantine spelen 
en de oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld ook knutselen in de Blooming Kids ruimte.  
Op woensdag en vrijdag voegen wij in verband met het kindaantal, de leeftijden samen. Deze basisgroep 
komt na school bij elkaar in de Blooming Kids ruimte. De kinderen van verschillende leeftijden eten en 
drinken op deze dagen samen in deze ruimte. De kinderen verlaten de basisgroep wanneer zij daarna gaan 
buitenspelen of in de kantine een activiteit doen of willen spelen.  
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2.6 Leeftijd 
 
De kinderen binnen de buitenschoolse opvang variëren in leeftijd. Dit leeftijdsverschil heeft een aantal 
voordelen: 
 

− Jonge kinderen leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen ontwikkelen 
 zorgzaamheid voor de jongere kinderen; 

− Jonge kinderen worden gestimuleerd in hun spel door oudere kinderen; 
− Het benadert de familiesituatie; 
− Het is een oefenplek voor de maatschappij in het klein.  
− Kinderen leren rekening houden met elkaar; 
− Kinderen worden gestimuleerd voor zichzelf op te komen; 
− Kinderen kunnen gedurende de gehele opvangperiode in dezelfde groep blijven; 
− Kinderen nemen deel aan activiteiten die passen bij hun interesses en ontwikkelingsniveau. 

 
Er zijn ook nadelen aan het grote leeftijdsverschil. De jonge kinderen kunnen het spel van de oudere 
kinderen storen of de oudere kinderen kunnen te overheersend zijn in de groep. 
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat iedereen de ruimte krijgt die hij/zij nodig heeft.  
Binnen het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met het leeftijdsverschil door bijvoorbeeld twee 
verschillende activiteiten aan te bieden. 
 
2.7 Zelfstandigheid  
 
Kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar verblijven altijd onder begeleiding op de bso. Bijvoorbeeld: zij spelen 
onder toezicht buiten. De kinderen vanaf 7 jaar mogen met vooraf verkregen toestemming van ouders 
activiteiten ondernemen zoals van school naar de bso fietsen of naar voetbaltraining gaan bij S.V. Huizen.  
 
Alle kinderen op de bso van Blooming Kids vullen bij plaatsing een zelfstandigheidsverklaring in. Dit is een 
onderdeel van het plaatsingscontract. Deze verklaringen liggen in een map op de groep zodat pm’ers weten 
wat welk kind zelfstandig mag doen.  
 
 
2.8 Dagstructuur 
 
Wij kiezen voor een vaste dagstructuur met vaste elementen om een veilige en voorspelbare  
dag te creëren. 

- kinderen worden door een vaste medewerker uit school gehaald; 
- met de bus, taxi of fiets gaan zij naar de locatie; 
- bij binnenkomst wacht er een vaste medewerker op de kinderen; 
- er wordt eerst gegeten en gedronken. 
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Naast deze vaste structuur zijn er ook wisselende elementen: 
 
- vrij spelen. Binnen en buiten; 
- individuele aandacht; 
- georganiseerde activiteiten; 
- groepsmomenten en rustige momenten; 
- opruimen; 
- oudercontacten; 
- afscheid; 
 

Lange middag – 11.30-18.30 uur
11:45  - 12:15 uur  voorbereiden en ophalen van de scholen 
12:15 – 13:00 uur  lunch 
13:00  - 14:00 uur  vrij spelen, activiteiten mogelijkheden, buiten spelen etc. 
14.00 – 15.10 uur  scholen halen (overige pm-ers) 
14.15 – 15.15 uur  Fruit eten en drinken 
15.30 - 16:45 uur  activiteit  
17.00 - 17:15 uur  drinken 
17:15 - 18:30 uur  vrij spelen, activiteiten mogelijkheden etc. Vanaf 17.30 uur kunnen kinderen nog  

een fruit of groente snack eten.  
 
Korte middag – 13.30-18.30 uur 
13.30 – 15.10 uur  voorbereiden en ophalen van de scholen 
14.15 - 15.15 uur  Soepstengel/ontbijtkoek en drinken 
14.15 – 15.30 uur  kinderen die klaar zijn met eten en drinken, vrij spelen binnen of buiten 
15.30 - 16:45 uur  activiteit  
17.00 - 17:15 uur  Groente- en fruit eten en drinken (eventueel feestje vieren) 
17:15 - 18:30 uur  vrij spelen, activiteiten mogelijkheden. Vanaf 17.30 uur kunnen kinderen nog  

Fruit, groente of een volkoren soepstengel eten.  
 
Hele dag (vakantietijd of studiedag) – 7.30-18.30 uur 
07:30 - 09:30 uur  brengen van kinderen en vrij spelen 
09:30 - 10:00 uur  Soepstengel/ ontbijtkoek eten en drinken 
10:00 - 12:30 uur  activiteit 
12:30 - 13:00 uur  lunch 
13:00 - 14:00 uur  vrij spelen, activiteiten tafels, buiten spelen etc. 
14:00 – 15.15 uur  activiteit 
15.15 – 15.30 uur  Groente-en fruit eten en drinken 
17:00 - 17:15 uur  drinken 
17:15 - 18:30 uur  vrij spelen, activiteiten mogelijkheden. Vanaf 17.30 uur kunnen kinderen nog 
   Fruit, groente of volkoren soepstengel eten.  
 
Naast de vaste drinkmomenten is er altijd de mogelijkheid om water te drinken.  
 
2.9 Speciale activiteiten en feesten 
 
Verjaardagen van de kinderen, maar ook van de pedagogisch medewerkers, worden gevierd. Er wordt 
gezongen en er is een cadeautje. Er mag getrakteerd worden door de kinderen. 
 
Er wordt aandacht besteed aan Sinterklaas en kerstmis. Met kerst wordt de ruimte samen met de mensen 
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van HSV De Zuidvogels versierd. Met de maaltijd maken we er een gezellige lunch van.  
Verder wordt er aandacht besteed aan Pasen, Koningsdag en de seizoenen. Er worden passende activiteiten 
georganiseerd bij de betreffende seizoenen. 
 
2.10 De pedagogisch medewerkers 
 
De pedagogisch medewerkers zijn minimaal in het bezit van een diploma Sociaal Pedagogisch Werker 3, 
Sport- en Bewegingsleider 3, Sport- en Bewegingscoördinator 4, Leidster Buitenschoolse Opvang (LOI), 
Sociaal cultureel Werker of soortgelijke opleiding, zoals beschreven in de CAO Kinderopvang. Alle 
pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma Kinder EHBO. Tevens is er minimaal één 
bedrijfshulpverlener op de groep aanwezig. Op iedere locatie is ook een HBO pedagogisch geschoolde 
medewerker aanwezig. Blooming Kids is in beweging en wil zich blijven ontwikkelen.  
De pedagogisch medewerkers van Blooming Kids hebben een enthousiaste, open en positieve houding naar 
de kinderen toe. Zij zorgen voor een vertrouwde en stimulerende sfeer. Belangrijk in de benadering van de 
pedagogisch medewerkers is dat zij zorgen voor een balans in hun gedrag. Positief consequent gedrag 
draagt mede bij aan een veilige en voorspelbare omgeving waarin de kinderen zich emotioneel veilig 
kunnen voelen. Emotionele veiligheid is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Er wordt altijd in het 
belang van het kind gehandeld. Dit houdt in dat een pedagogisch medewerker een begeleidende, 
corrigerende, sturende en ook afwachtende houding aanneemt naar gelang de situatie en de behoefte van 
het kind of groep. De pedagogisch medewerkers bij Blooming Kids zijn zich ervan bewust dat hun stemming 
en taalgebruik, de kwaliteit van aandacht en de manier waarop we de kinderen verzorgen van invloed is op 
de kinderen.  
 
‘Echte interesse betekent dat je je als volwassene naast het kind opstelt en je openstelt om van het kind te 
leren. Dat is niet vanzelfsprekend in een cultuur waarin echte interesses en emoties soms door tijdsdruk en 
de waan van de dag worden weggedrukt. Als het je lukt om je oprecht gelijkwaardig op te stellen, leer je van 
elkaar’ (Weterings & Plamper, 2014, pag. 47). 
 
2.11 De ruimte 
 
De buitenschoolse opvang is gevestigd op de locatie van voetbalvereniging HSV De Zuidvogels en voldoet 
aan alle eisen die, door onder andere de GGD en de Brandweer, gesteld worden en voldoet aan de eisen die 
voortvloeien uit de Wet kinderopvang. 
Aspecten die Blooming Kids belangrijk vindt zijn: 
- De ruimte biedt voldoende mogelijkheden voor alle leeftijden en de verschillende  
  behoeften van de kinderen; 
- De ruimte biedt voldoende rust; 
- De ruimte is ruim, zodat kinderen letterlijk de ruimte hebben om zelf iets te ondernemen; 
- De ruimte is geschikt voor de verschillende gebruikers. 
Er is volop ruimte tot buitenspelen. De ruimte is veilig en biedt voldoende uitdaging en mogelijkheid tot 
divers spel. De buitenruimte bestaat uit meerdere sportvelden, een speeltuin, een stuk omheind bos en 
grenzend aan hei en bos. Zonder dat hiervoor een straat hoeft te worden overgestoken.  
 
De beide binnenruimtes zijn zodanig ingericht dat het kinderen uitdaagt tot spelen. Dit betekent dat er 
leeftijdsgericht materiaal voorhanden is. Bijvoorbeeld een trolley met tekenspullen, knutselmateriaal wordt 
neergezet in de kantine. De kantine is in de basis niet aangekleed als bso-ruimte. Wanneer de jongere 
kinderen uit school komen, eten en drinken zij aan de lage tafels achterin de kantine. Als zij klaar zijn, 
ruimen zij zelf hun bord en beker op en zorgen wij dat de ruimte wordt ingericht om te spelen, knutselen, 
tekenen, bouwen. Al naar gelang de aard van een georganiseerde activiteit en naar behoefte van de 
kinderen, bijvoorbeeld het bouwen met kapla. Na het eetmoment is de tafel schoongemaakt en is er 
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geveegd zodat de ruimte geschikt is om te spelen. De kantine beschikt over een zogenaamd theatergordijn 
van brandvertragende stof. Wij hebben de mogelijkheid om een deel van de kantine af te sluiten door 
middel van het dichttrekken van dit gordijn. Dit is van toepassing wanneer de kantine voor een deel open 
zal zijn voor voetbalpubliek. Zo houden wij onze eigen afgescheiden bso-ruimte die alleen geschikt is voor 
de kinderen. Wanneer de kantine opengaat voor publiek maken wij met de pedagogisch medewerkers en 
de kinderen afspraken hoe om te gaan met de afgescheiden ruimte, het naar buiten gaan, het weer 
betreden van de bso-ruimte in de kantine 
 
 
In de Blooming Kids ruimte bevinden zich kasten met spelletjes en ander ontwikkelingsmaterialen. Deze 
ruimte hoeft niet te worden ingericht zoals de kantine want deze is al klaar om te spelen. Zodra de oudste 
kinderen hebben gegeten en gedronken, ruimen zij ook zelf af en wij zorgen voor een schone tafel en vloer 
zodat ook deze ruimte klaar is om te spelen of een activiteit te doen.  
 
2.12 Activiteiten 
 

Buiten spelen is een belangrijk onderdeel binnen ons beleid. Bij regen of kou, worden er binnen activiteiten 
aangeboden. 

Zoals al eerder beschreven, bepalen kinderen zelf hoe zij de tijd op de buitenschoolse opvang invullen. De 
belangrijkste uitgangspunten zijn: 

− Buitenschoolse opvang is vrije tijd:  
Wij creëren tijd hebben om lekker niets te doen; 

− De buitenschoolse opvang is voor en van de kinderen; het aanbod wordt mede  
 door en met behulp van de keuzes van kinderen bepaald; 

− Wij bieden vertrouwde activiteiten aan, maar ook nieuwe activiteiten of materialen aan en dagen 
kinderen uit; 

− Het aanbod is voor alle leeftijden, voor jongens en meisjes, waarbij rekening gehouden wordt met 
dat oudere kinderen behoefte kunnen hebben aan meer uitdaging in activiteiten; 

 
2.13 Vrij spel 
 
Kinderen bepalen zelf wat zij gaan doen, hoe lang en met wie. Zij kunnen in principe zelfstandig aan de slag. 
De pedagogisch medewerker heeft een minimale bemoeienis; meer een ondersteunende en begeleidende 
rol. 
Voorbeelden: 

− Vrij buiten spelen op de voetbalvelden, in het omheinde stuk bos, 
 skaten, op de skelter rijden, tikkertje spelen, touwtjespringen, vliegeren of voetballen; 

− Binnen gezelschapsspellen spelen; 
− Omgaan met digitale media, zoals computer, tablet en digitale camera; 
− Creatieve bezigheden. Kind kan zijn wens uitspreken en de pedagogisch medewerker zorgt voor de 

materialen; 
− Dansen, theater. Pedagogisch medewerker zorgt voor muziek en begeleiding waar daarom gevraagd 

wordt. 
 
2.14 Georganiseerde activiteiten 
 
De pedagogisch medewerkers bereiden activiteiten voor. Kinderen kunnen kiezen of ze hieraan mee doen of 
niet. De georganiseerde activiteit wordt bewust en uitgewerkt aangeboden naast de ruimte voor het vrije 
spel. Deze activiteiten dragen bij aan het vergroten van de belevingswereld van het kind.  
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Voorbeelden: 
− Sport en spel activiteiten op de omliggende velden op de locatie; 
− Activiteiten welke wij samen met de voetbalvereniging organiseren; 
− Een speurtocht in het naastgelegen bos; 
− Creatieve activiteit op de locatie. Materiaal is voorbereid; 
− Improvisatie theater voor alle leeftijden; 
− Natuurbeleving. 

 
2.15 Project activiteiten 
 
Dit zijn activiteiten die voor langere tijd worden aangeboden; 

− Het instuderen van een dans en werken naar een uitvoering; 
− Het knutselen van een papier maché stuk; 
− Het beoefenen van muziekinstrumenten; 
− Sportclinics (kennismaken met verschillende sporten); 
− Circus. 

 
2.16 Sport en bewegen 
 
Blooming Kids vindt het belangrijk dat kinderen voldoende beweging krijgen. Bewegen houdt ons 
lichamelijk en geestelijk gezond. De voordelen van bewegen zijn: 

− Op gewicht te blijven; 
− Sterkere botten en gewrichten; 
− Grotere spierkracht; 
− Verbeterde flexibiliteit; 
− Meer energie; 
− Meer zelfvertrouwen; 
− Beter kunnen concentreren op school; 
− Beter om kunnen gaan met stress. 

 
Bij Blooming Kids vinden wij buiten spelen en bewegen heel belangrijk en besteden hier veel aandacht aan. 
Sport en spel staan bij ons hoog in het vaandel. Bewegen kan in de vorm van vrij spelen, georganiseerde 
spelen en sporten. Op landelijk en gemeentelijk niveau is er veel aandacht voor bewegen door kinderen. De 
buitenschoolse opvang houdt deze ontwikkelingen in de gaten en probeert hierop aan te sluiten. Kinderen 
hebben op de buitenschoolse opvang de beschikking over divers sport- en spelmateriaal. Blooming Kids 
maakt gebruik van de locatie van een sportvereniging. Dit zorgt ervoor dat wij gezamenlijk activiteiten 
kunnen ondernemen om de sport en het bewegen te promoten en kinderen hiermee meer in aanraking 
laten komen.  
 
     
2.17 Speelgoed 
 
Het speelgoed dat op de bso aanwezig is, is prikkelend en gevarieerd voor de verschillende leeftijden en 
voor jongens en meisjes. Kinderen kunnen zelf het speelgoed pakken en zijn vrij in de keuze die zij maken.  
 
2.18 Kinderparticipatie 
 
Kinderen hebben een eigen mening. Op de bso krijgen zij de ruimte om hun mening te uiten, met elkaar te 
discussiëren en serieus te worden genomen in wat iemand vindt. Door de pedagogisch medewerkers 
worden de kinderen betrokken bij zaken die hen aangaan zoals de inrichting, de groepsafspraken, 
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activiteiten en het aanschaffen van nieuw speelgoed. De pedagogisch medewerker stimuleert participatie 
van de kinderen en geeft de vrijheid om hun ideeën vorm te geven. De kinderen worden ondersteund en 
begeleid door de pedagogisch medewerker om met elkaar tot oplossingen te komen voor de problemen 
waar zij tegen aan lopen.  
 
Kinderparticipatie is: 

− samen denken, samen beslissen, allemaal meedoen en samen verantwoordelijk zijn. 
 
 
2.19 Voeding  
 
Blooming Kids wil de bewustwording van en kennis over het belang van een gezond eet- en beweegpatroon 
van kinderen bevorderen. Door middel van het verstrekken van gezonde voeding werkt Blooming Kids mee 
aan de gezondheid van kinderen. Daarbij volgt zij de adviezen van het Voedingscentrum en het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
Blooming Kids houdt rekening met allergieën en diëten en bespreekt dit voortijdig inhoudelijk met de 
ouders. Kinderen met allergieën hebben een bijzonderheden lijst voor de producten die zij niet mogen 
en/of een lijst met de producten die zij wel mogen. De kinderen met een allergie hebben een eigen 
traktatiebak op de groep. In geval van een verjaardagsfeestje of anders, kan uit de bak iets lekkers worden 
gehaald. 
 
2.20 Vervoer 
 
Kinderen worden van school gehaald met een bus, BSO-bus of een auto. Ook zijn er kinderen die zelf vanaf 
school met de fiets naar de bso mogen. De plaats waar de kinderen worden afgehaald is vooraf besproken 
met school. De kinderen gaan na het verlaten van de school naar de afgesproken plek, waar de pedagogisch 
medewerker de kinderen opvangt en meeneemt naar de locatie. Als een kind voor de eerste keer vervoerd 
wordt naar de BSO, zal het kind worden welkom geheten en begeleidt van de klas naar de afgesproken plek. 
 
2.21 Stagiaires 
 
Blooming Kids is een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat wij studenten de mogelijkheid bieden om binnen 
een stage ervaring en kennis op te doen binnen onze organisatie. Wij als organisatie vinden het belangrijk 
om bij te dragen aan het opleiden van goed gekwalificeerd personeel in de kinderopvang. Dit houdt voor 
ons in dat een stagiair de begeleiding krijgt om de theoretische kennis gericht toe te passen in de praktijk 
van de buitenschoolse opvang Blooming Kids.  
 
‘De kinderopvang heeft de taak om leerwerkplekken te scheppen, en zo bij te dragen aan de kwaliteit van 
toekomstige pedagogisch medewerkers. Daarnaast dragen studenten bij aan het verbeteren van de 
pedagogische praktijk omdat ze de nieuwste inzichten meenemen uit hun opleiding’ (Boonstra & Jepma, 
2014, 109).  
 
Studenten in opleiding voeren alleen uit die horen bij de fase van de opleiding. Wij werken niet met 
vrijwilligers. Als wij een activiteit organiseren zoals bijvoorbeeld muziekles dan wordt daarvoor een 
gediplomeerde kracht ingehuurd die tevens in bezit is van een geldige vog. De inzet van beroepskrachten in 
opleiding en stagiaires geschiedt volgens de voorwaarden opgenomen in de meest recent aangegeven cao 
kinderopvang en cao sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dat wil zeggen dat alle 
stagiairs behalve die in leerjaar 1 mogen worden ingezet op de groep in de volgende situaties: bij ziekte van 
een pm’er en tijdens schoolvakanties van de student. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: de 
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student wordt alleen ingezet op de eigen stagelocatie en de student mag niet alleen staan behalve tijdens 
pauzes.  
 
Verwachtingen en voorwaarden ten aanzien van stagiairs. De stagiair heeft verantwoordelijkheidsgevoel en 
is bereid dit in de praktijk verder te ontwikkelen. Er wordt verwacht van de stagiair dat zij haar eigen 
leerproces bewaakt en dat zij bij eventuele problemen tijdig haar werkbegeleider inschakelt. De stagiair 
doet mee aan alle taken binnen de bso van Blooming Kids. Dit zijn zowel de huishoudelijke als de 
begeleidende taken zoals bijvoorbeeld een activiteit. De stagiair heeft een geheimhoudingsplicht die geldt 
ook nog als de stage is geëindigd.  
 
Alle activiteiten die de stagiair binnen het leerplan onderneemt vinden onder begeleiding plaats. De stagiair 
moet kunnen deelnemen aan het werk dat voorhanden is en dat kenmerkend is voor het beroep waarvoor 
de stagiair wordt opgeleid. De verantwoordelijkheid voor de zorg en de werkzaamheden blijft bij Blooming 
Kids. De stagiair is verantwoordelijk voor eigen handelen.  
 
Voorafgaand aan de stageperiode is er een kennismakingsgesprek wanneer de stage van start gaat, is 
bekend wie de werk/praktijkbegeleider is. Dit is tevens het aanspreekpunt voor de stagiair en de begeleider 
vanuit de opleiding. De praktijkbegeleider zal regelmatig met de student de stage evalueren. Op de eerste 
dag van de stage neemt de stagiair kennis van belangrijke protocollen zoals de meldcode 
kindermishandeling, pedagogisch beleid, dagritme, veiligheid – en gezondheidsbeleid en protocol hygiëne.  
 
2.22 Mentorschap 
 

Ieder kind heeft zijn eigen mentor. Wanneer een nieuw kind bij ons komt, is de mentor al bekend op de 
groep en bij de ouders. Ouders worden bij de afronding van de plaatsing geïnformeerd over wie de mentor 
is. De mentor zorgt voor een warm welkom voor kind en ouder. 
 
De mentor is het vaste aanspreekpunt van de ouders en het kind. De mentor draagt bij aan de ontwikkeling 
en emotionele veiligheid van het kind. Als mentor trek je veel op met het kind, zodat er een 
vertrouwensband ontstaat. Die vertrouwensband is belangrijk. Kinderen moeten zich gehoord en gezien 
voelen door vaste mensen. Dat bevordert de veilige hechting. Een gesprek, een verzorgingsmoment, een 
activiteit of een onderbouwd persoonlijk compliment, waarin je bewust aan het vertrouwen werkt.  

Het structureel volgen van het kind en zijn ontwikkeling behoort tot de dagelijkse werkzaamheden. Om 
inzichtelijk te maken wat het kind die dag heeft gedaan wordt er structureel geschreven in Bitcare (ons 
softwaresysteem).  Het volgen van de ontwikkeling wordt structureel vastgelegd  in het digitale kinddossier. 
De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en begeleidt vanuit kennis, bekwaamheid en ervaring de 
ontwikkeling en helpt de kinderen in hun ontwikkelingsdoelen. De mentor springt goed in op de behoefte 
van het kind. Bij het observeren en registreren nemen we de rol van de mentor mee. Wat heb ik eraan 
gedaan als mentor om de ontwikkeling te stimuleren of welke andere rol had ik hierin? Deze 
bewustwording zorgt voor ontwikkeling in de professionaliteit van de pedagogisch medewerker als mentor. 
In het mentorschap stellen de pedagogisch medewerkers doelen voor zichzelf zodat zij een sterk inhoudelijk 
mentorschap ontwikkelen.  

Een mentor signaleert (potentiële) ontwikkelingsproblemen: op deze manier kan er door beroepskrachten 
en of andere professionals van binnen of buiten Blooming Kids vroegtijdig en adequaat passende (extra) 
ondersteuning worden geboden.  

Het opstellen van deze doelen en de ontwikkeling als pedagogisch medewerker dan wel mentor maken we 
concreet tijdens de pedagogische coaching en worden opgenomen in het opleidingsplan.  
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Hoofdstuk 3: De ontwikkeling van het kind  
 
Ontwikkeling → Alle fysieke en psychologische veranderingen, die een mens ondergaat vanaf de conceptie 
tot de dood.  
 
Bij de ontwikkeling van het kind beschrijven wij de volgende zeven gebieden: 

− Lichamelijke ontwikkeling (motoriek) 
− Sociaal-emotionele ontwikkeling 
− Cognitieve ontwikkeling 
− Seksuele ontwikkeling  
− Spel ontwikkeling  
− Creatieve ontwikkeling  
− Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen 

 
In de vakliteratuur over de verschillende ontwikkelingsfasen wordt er vaak een verdeling gemaakt in de 
volgende leeftijdsgrenzen. 
4 t/m 6 jaar – leren vooral spelend en door uitproberen 
7 t/m 9 jaar – gaan logischer en rationeler denken 
10 t/m 12 jaar – meer inlevingsvermogen, kan beter onthouden, wereld wordt groter. 
 
Lichamelijke ontwikkeling 
 
De motorische ontwikkeling vormt slechts een klein deel van de gehele ontwikkeling van de mens. Toch is 
deze ontwikkeling van cruciaal belang, omdat ze de mogelijkheden bepaalt die de mens ter beschikking 
heeft. De beheersing van eenvoudige spieren heeft grote gevolgen voor andere ontwikkelingen. Hoewel de 
motoriek een relatief klein gedeelte van de hele ontwikkeling beslaat, is het niet verwonderlijk dat er voor 
deze cruciale functie een speciaal deel van de hersenen verantwoordelijk is voor bewegingscontrole, 
bewegingsplanning, balans en rotaties van de as van het lichaam.  
 
4-6 jaar 
De grove motoriek is redelijk goed ontwikkeld. De controle over de bewegingen is nog wat lastig. Door de 
natuurlijke drang tot bewegen, leren ze hun eigen lichaam beter kennen. Kinderen van deze leeftijd vinden 
het leuk om te rennen, springen, hinkelen en huppelen. 
 
Hoe stimuleren wij de motoriek? Op onze locatie hebben wij de beschikking tot sportvelden en een 
naastgelegen bos. Wij zorgen ervoor dat er dagelijks activiteiten zijn die uitgevoerd kunnen worden die de 
motoriek stimuleren. Bijvoorbeeld: een boswandeling waar kinderen in vrijheid kunnen rennen en klimmen. 
Op het sportveld kunnen kinderen kiezen uit verschillende materialen zoals springtouwen en ballen.  
 
7-9 jaar 
Kinderen in deze leeftijd bouwen hun bewegingen verder uit. Touwtjespringen, skaten. Ook gaan ze zich 
meer vergelijken met andere leeftijdsgenoten. Er worden onderling wedstrijdjes gedaan. Wie is er sneller, 
wie is sterker? 
 
Hoe stimuleren wij de motoriek? Wij organiseren regelmatig wedstrijdjes zoals spijkerbroek hangen en de 
winnaar verdient punten en kan een ander uitdagen om boven aan deze scorelijst te komen.  
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10-12 jaar 
Kinderen verfijnen hun motoriek. Dans, voetbal, tennis zijn sporten waarbij er meer controle nodig is. 
Kinderen van deze leeftijd hebben hun lichaam goed onder controle. 
 
Hoe stimuleren wij de motoriek? Wij dagen de kinderen die hun lichaam al goed onder controle hebben uit 
tot andere sporten zoals bijvoorbeeld tafeltennis, badminton, skiën. Ook organiseren wij op de locatie 
voetbaltechniektraining om hun uit te dagen in hun skills. Stelten lopen is ook een voorbeeld dat wij de 
oudere kinderen aanbieden en de jongere nog niet.  
 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
 
Kinderen leren door naar elkaar te kijken en te luisteren. Imitatie is een belangrijk punt. Hierin hebben wij 
als pedagogisch medewerker een belangrijke voorbeeldfunctie. Ons gevoel en denken uitspreken in 
bepaalde situaties kan een kind helpen om te groeien in zijn sociale-emotionele ontwikkeling. Wij bieden 
het kind hulp bij het oplossen van conflicten en geven ze handvatten om op een positieve manier met 
elkaar om te laten gaan. Dit zorgt ervoor dat het kind zich met zelfvertrouwen en op een positieve manier 
leert uiten. 
 
4-6 jaar 
Kunnen zich al redelijk verplaatsen in een ander. Wel moeten zij nog leren om hun impulsen onder controle 
te krijgen, zoals speelgoed afpakken en voor de beurt gaan. 
 
Hoe stimuleren wij de sociaal-emotionele ontwikkeling? Bijvoorbeeld: als de kinderen binnenkomen en zij 
gaan aan tafel om te eten en te drinken, kan het spannend zijn om zelf te vragen of zij nog een cracker 
mogen. Er is altijd een beroepskracht in de buurt van de tafel waar gegeten en gedronken wordt. Wij vragen 
aan het kind op een positieve, aardige toon welke cracker het wil eten en leggen deze cracker op zijn bord. 
We zeggen tegen het kind dat als het deze op heeft, hij er zelf nog een mag pakken. De beroepskracht houdt 
dit op een afstandje in de gaten. Mocht de beroepskracht zien dat het kind het toch spannend vindt, dan zal 
hij hem helpen om vertrouwd te raken met zelf gaan doen. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten. 
Het kind geeft aan hoeveel tijd het hiervoor nodig heeft. De beroepskracht houdt dit goed in de gaten.  
 
7-9 jaar 
Empathisch vermogen neemt toe. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het aangaan van sociale relaties 
en vriendschappen. Elkaar helpen, samenwerken en delen gaat al goed. 
 
Hoe stimuleren wij de sociaal-emotionele ontwikkeling? Een voorbeeld is dat een ouder kind een jonger 
kind helpt met bijvoorbeeld een cracker smeren aan tafel, een jas ophangen, speelgoed pakken. Voor het 
oudere kind is dit een compliment want hij kan dit zelf al. Voor het jongere kind is het fijn dat iemand hem 
helpt.  
 
10-12 jaar 
De zelfbewustwording wordt groter. De omgang met leeftijdsgenoten is van groot belang. Bezig met hun 
eigen identiteit. Ze vergelijken zichzelf met anderen. Ze willen hetzelfde zijn of juist niet hetzelfde zijn. 
Kortom, ze hebben de ander nodig om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. De pedagogisch 
medewerkers zijn alert op signalen van onder andere pesten.  
 
Hoe stimuleren wij de sociaal-emotionele ontwikkeling? Door deze leeftijdgenoten bijvoorbeeld een eigen 
tafel te geven waaraan zij kopjes thee mogen drinken of een activiteit te doen die geschikt is voor hun 
leeftijd. De oudere kinderen krijgen ook meer verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en speciale taken zoals 
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bij spellen met jongere kinderen assisteren, het klaarzetten van materialen en het buitenspelen zonder 
toezicht. 
 
 
 
 
Cognitieve ontwikkeling  
 
Het leerproces van kinderen en volwassenen verloopt grotendeels onbewust. Ineens beheersen zij nieuwe 
vaardigheden of cognities. De onderdelen van de hersenen en alle hersenstructuren zijn op zo'n manier 
gebouwd, dat kinderen automatisch gestructureerd leren. Net als binnen de motorische ontwikkeling 
waarin kinderen door middel van reflexen spontaan leren lopen, leren kinderen spontaan informatie te 
verwerken. Zij zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren. Wij als bso vinden het binnen dit 
perspectief belangrijk dat kinderen ervarend kunnen leren. Dat zij op veel verschillende manieren 
ervaringen krijgen aangeboden om hun nieuwsgierigheid te stimuleren. Ook het leren om zelf keuzes te 
kunnen maken in wat hen aanspreekt of uitdaagt. Zij kunnen nieuwe uitdagingen aangaan in een 
begeleidende en stimulerende omgeving. 
 
4-6 jaar 
Kinderen in deze leeftijd leren door te kijken, imiteren, uitproberen en ontdekken, herhalen en oefenen. 
 
Hoe stimuleren wij de cognitieve ontwikkeling? Dit doen wij door voor deze leeftijd gericht spelletjes aan te 
bieden. Kwartet bijvoorbeeld of Doolhof. Dit zijn geschikte spelletjes om spelenderwijs ontwikkeling te 
stimuleren. Er zal altijd een beroepskracht meedoen met de spelletjes.  
 
7-9 jaar 
Kinderen van deze leeftijd gaan meer open staan voor anderen. Meer en beter onthouden en hun aandacht 
sturen. Zijn minder snel afgeleid. Elke dag leren ze iets nieuws. Beter in het leggen van verbanden. Ook is dit 
de leeftijd waarin ze meer gaan experimenteren. Jongens vinden het bijvoorbeeld interessant om te zien 
hoe een apparaat in elkaar zit. Ze willen ook resultaten bereiken: Winnen bij het rennen. Een doel behalen 
is belangrijk. 
 
Hoe stimuleren wij de cognitieve ontwikkeling? Kinderen in deze leeftijd kunnen zelfstandig een spelletje 
doen of met leeftijdsgenootjes. Wij dagen kinderen uit om bijvoorbeeld samen een spelletje te doen zoals 
schaken.  
 
10-12 jaar 
Ze gaan meer nadenken over zaken die verder weg liggen en situaties die zij niet zelf hebben ervaren. 
Onrecht in de wereld, milieuvervuiling, techniek. Ook stellen ze meer eisen aan zichzelf. En ze gaan meer 
logisch nadenken en verbanden zien. Ze weten wat ze leuk vinden en wat ze willen doen en weten. 
 
Hoe stimuleren wij de cognitieve ontwikkeling? Wij stimuleren deze ontwikkeling door de oudere kinderen 
zelfstandig kennis op te laten doen. Bijvoorbeeld door het doen van experimenten. Een voorbeeld hiervan is 
het zelf wormen maken tijdens de herfstvakantie wanneer het bijna Halloween was. Voor deze kinderen is 
het zeer geschikt om in de feedback op een activiteit vooral vragen te stellen en minder sturend te zijn dan 
bij de jongere kinderen.  
 
 
 
Seksuele ontwikkeling  
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Kinderen zijn van nature bezig met de seksuele ontwikkeling. Maar ook in de buitenwereld zien en horen zij 
dingen. 
 
4-6 jaar 
Kleuters gaan heel natuurlijk om met hun eigen lichaam en dat van anderen. 
Ze zijn nieuwsgierig en onderzoekend. Er wordt vaak doktertje of kapper gespeeld. Ze zijn zich daarbij niet 
bewust van wat volwassenen vinden dat hoort of niet hoort. 
Voor ouders kan dit soms schrikken zijn. Kinderen zitten soms met hun hand in hun broek of  kleden elkaar 
uit. Als pedagogisch medewerkers is het belangrijk om dit niet af te straffen. 
 
7-9 jaar 
In deze leeftijd lijken kinderen zich niet zo heel erg bezig te houden met seksualiteit. Lichamelijk verandert 
er nog niet veel. Wel verkennen ze grenzen. Hoever kan ik gaan met het praten over seksualiteit? Vieze 
moppen vertellen, opmerkingen maken. Verliefdheid is interessant. Heb jij een vriend? Meiden of 
jongetjespakkertje. Ze zijn zich nu al wel sterk bewust van verschillen tussen  een jongen of meisje. De rol 
van de ouder en pedagogisch medewerker is vooral uitleg en informatie geven. Belangrijk hierbij is het om 
de informatie passend te houden aan de leeftijd. Leren praten en denken over deze normale gevoelens is 
belangrijk en een onderdeel van de seksuele opvoeding.  
 
10-12 jaar 
Er vinden grote veranderingen plaats op zowel lichamelijk als geestelijk vlak. De verschillen zijn groot. Het 
ene kind is verder dan het andere kind. De seksuele opvoeding thuis speelt hier een grote rol in. Welke 
waarden en normen krijgen ze hierbij mee.  
De verschillen van jongens en meisjes zijn ook groot. Jongens doen meer spelletjes met elkaar en gaan op 
verschillende vlakken de competitie aan. Meisjes lijken wat minder met elkaar te experimenteren, maar 
praten wel over verliefdheid en seksualiteit. 
 
 
Spel ontwikkeling 
 
Ieder mens is toegerust met fantasie. Als kind maken we er nog veel gebruik van, maar in de loop naar 
volwassenheid neemt de ratio het meestal over. Het is daarom niet gek dat volwassenen de fantasie van 
kinderen vaak onderwaarderen. Fantasie lijkt nergens anders toe te dienen dan spel en vermaak. Maar 
fantasie getuigt juist van een sterk denkvermogen en is niet het tegenovergestelde van de ratio.  
Iedere uitvinding is tenslotte tot stand gekomen door verbeelding. 
De fantasie ontwikkelt zich via een vast patroon van baby af aan. Ze heeft enkele belangrijke functies in het 
leven van een kind.  
 
Vanaf ongeveer vijf jaar verandert het verloop van de fantasie en heeft een kind een bewuster beeld van 
fantasie en realiteit.  
 
Tussen de 6 en 8 jaar wordt de fantasie in verhalen minder en neemt de realiteit de overhand. De verhalen 
hebben een begin en een eind. Dit loopt samen met het probleemoplossend vermogen. Kinderen met een 
minder rijke fantasie zien minder snel mogelijkheden om problemen op te lossen.  
 
 
Als buitenschoolse opvang vinden wij het stimuleren van de fantasie heel belangrijk. Omdat wij inzien dat 
deze ontwikkeling een belangrijke kwaliteit heeft voor het verdere leven. Als pedagogisch medewerkers 
hebben wij kennis van de werking van de ontwikkeling van de fantasie en wat bij welke leeftijd past. Spel is 



 

   
 

23 
Pedagogisch beleidsplan Blooming Kids BSO Zuid| December 2021 

 

een belangrijk onderdeel hiervan. Het is een toegepaste manier van fantaseren. Wij stimuleren kinderen tot 
spelen, maar het kind bepaalt of het meedoet of hoelang er wordt deelgenomen aan een spel.  
 
Hoe stimuleren wij spel ontwikkeling? Door ervoor te zorgen dat er letterlijk ruimte is voor spel. Dit is vooral 
buiten op onze locatie. Daar hebben alle kinderen volop de ruimte om te spelen. Als pedagogisch 
medewerker laten wij de jonge kinderen tussen 4-6 jaar vooral vrij in hun spel en sturen we zo min mogelijk. 
We laten ‘goed’ en ‘fout’ achterwege en spelen mee als het kind dreigt vast te lopen in het creatieve spel.   
 
 
Creatieve ontwikkeling 
 
De essentie van creativiteit is iets bedenken of doen wat nieuw is, anders dan de vaste manieren die je 
geleerd hebt. 
Wij denken niet in termen van eindresultaat en laten vooral niet alle kinderen precies hetzelfde werkje 
maken. Allemaal dezelfde vorm uitknippen is prima als je de vaardigheid knippen onder de knie wil krijgen, 
maar is minder geschikt als we een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van creativiteit op de bso. 
Wij zorgen dus voor een werkvorm die voor alle kinderen inzichtelijk is, maar die toch individuele beelden 
oproept en laten kinderen daarin vrij. Wij dwingen het kind niet om te tekenen als hij veel liever knutselt. 
Wellicht heeft het kind een goed idee om met allerlei plaksels of met klei dezelfde plant na te maken die 
anderen op papier aan het tekenen zijn. Wij informeren ook ouders over het doel van knutselen, schilderen 
en andere creatieve activiteiten op de bso en geven aan dat het kind dus niet altijd met nette afgewerkte 
producten thuiskomt. Ook het proces is belangrijk. Een mogelijkheid is om eens in de zoveel tijd een 
tentoonstelling te organiseren waarbij kinderen aan de ouders kunnen laten zien wat ze gemaakt hebben en 
hoe het tot stand is gekomen. Het leren praten over wat je hebt gemaakt hoort bij het creatieve proces. 

4-6 jarigen stimuleren wij in hun creatieve ontwikkeling door ze vrij te laten en zo min mogelijk te sturen. 
Wij zorgen voor voldoende ruimte zowel binnen als buiten de locatie waar zij hun gang kunnen gaan en de 
fantasie de vrije loop kunnen laten. De pedagogisch medewerkers sturen zo min mogelijk.  
 
7-9 jaar stimuleren wij door te zorgen voor een breed aanbod aan creatieve activiteiten en creëren ruimte 
en tijd om kinderen dat te laten doen wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Wij zijn ons bewust 
van kinderen die meer kijken dan doen: zij willen alles graag heel goed doen en lijken vanaf het begin erg 
gericht te zijn op het vermijden van fouten. Juist bij deze kinderen is het belangrijk om ze te blijven 
stimuleren om nieuwe dingen uit te proberen, ook al gaat het niet altijd meteen zoals het kind wil of denkt 
dat het zou moeten. Wij zorgen voor voldoende succeservaringen waardoor het zelfvertrouwen van het 
kind groeit. Zelfvertrouwen is heel belangrijk bij creativiteit. Niet alleen zijn kinderen met een groot gevoel 
van eigenwaarde creatiever en minder conformistisch, het geldt ook andersom: creatieve kinderen hebben 
vaak een groot zelfvertrouwen. Ze dúrven. 
 
10-12 jaar stimuleren wij in hun creatieve ontwikkeling door hen vrij te laten in het meedoen aan dans, 
muziek of drama. Hoe ouder kinderen worden, hoe gekker zij het kunnen vinden om zich te verkleden of op 
de voorgrond te treden. Wij zorgen altijd dat de materialen zoals pennen, papier, verf etc. binnen 
handbereik liggen en kinderen dit zelf kunnen pakken. Wanneer wij een bijvoorbeeld een dansworkshop 
hebben, mogen kinderen zelf weten of zij meedoen of niet. Wij stimuleren het meedoen bijvoorbeeld door 
zelf mee te doen of aan te geven dat er daarna ook nog ruimte en tijd is om andere activiteiten te 
ondernemen.  
 

 

 

 



 

   
 

24 
Pedagogisch beleidsplan Blooming Kids BSO Zuid| December 2021 

 

Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen 
 

Liefde en veiligheid zijn voorwaarden voor een goede (sociaal-) emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk 
dat je kind het gevoel krijgt dat het de moeite waard is en mede hierdoor een positief zelfbeeld ontwikkelt.  

Verder is het nodig dat je kind op jou kan vertrouwen, zodat het zich veilig voelt en weet dat het bij jou 
terecht kan als er iets is. Dankzij dat vertrouwen durft je kind ook meer te gaan ontdekken en krijgt het 
steeds meer zelfvertrouwen. Daardoor wordt je kind geleidelijk aan zelfstandiger. 

Een positief zelfbeeld is voor ieder mens belangrijk. Bij kinderen wordt dit zelfvertrouwen opgebouwd 
wanneer ze steeds bevestiging krijgen dat ze aardig gevonden worden en de moeite waard zijn. Kinderen 
leren positief over zichzelf te denken door wat je als volwassene tegen hen zegt en door hoe je handelt. Als 
pedagogisch medewerker zorg je voor een positieve sfeer en een positieve houding. Je zorgt ervoor een dat 
het kind zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. 

De pedagogisch medewerker stimuleert het kind, zodat het helpt om een positief zelfbeeld te ontwikkelen 
door middel van: 
 

− Vertel het kind regelmatig welk gedrag je waardeert; 

− Geef complimenten; 

− Reageer positief als het kind iets probeert wat lastig is, ook al mislukt het. Daarmee stimuleer je het 
zelfvertrouwen om het een volgende keer nog eens te proberen; 

− Kijk vooral naar wat goed gaat en geef opbouwende kritiek als iets op een andere manier zou 
kunnen.  

 

Zorgen 
 

Niet elk kind maakt op alle terreinen een probleemloze ontwikkeling door. Als pedagogisch medewerkers 
door te signaleren en registreren van de ontwikkeling tot de conclusie komen dat zij zich zorgen maken over 
de ontwikkeling van een kind, spreken zij die ongerustheid uit naar de ouders. Omgekeerd kunnen de 
ouders bij twijfel of zorgen deze delen met de pedagogisch medewerkers op de groep. Samen proberen we 
dan duidelijkheid te krijgen en inzicht te verwerven in het gedrag van het kind en de opvoedingssituatie. 
Vervolgens kunnen we afspraken maken rondom specifiek gedrag van een kind of kan er in onderling 
overleg vervolgstappen worden gezet. 

Wanneer verwijs je als pedagogisch medewerker een ouder door?  

Soms vraagt een kind meer specialistische begeleiding dan wij als organisatie kunnen bieden. In dat geval 
wordt er contact gelegd met (of verwijzen we ouders door naar) zorgpartners zoals het CJG, de huisarts of 
het buurt /zorgteam. In geval van ernstige zorg over een kind, die niet door ouders erkend of herkend 
wordt, kunnen er na intern overleg, vervolgstappen worden gezet. Dit wordt teruggekoppeld aan de ouders. 
Indien nodig, maken wij gebruik van de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, wat 
kan resulteren in een melding bij Veilig thuis.  
 
 
 

Hoofdstuk 4: Waarden en normen 
 
De tijd waarin wij leven en de cultuur waar wij deel van uitmaken, evenals het sociale milieu waarin wij zijn 
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opgegroeid of waarin wij leven en onze levensomstandigheden bepalen sterk onze ideeën en visie over het 
opvoeden. Het kind is in interactie met die omgevingsfactoren. Opvoeden is stimulans geven aan die 
interactie en dat op een zodanige wijze, dat het kind weerbaar en zelfstandig wordt en actief kan 
deelnemen aan die maatschappij. Kinderen moeten de kans krijgen zich de waarden en normen eigen te 
maken van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 
 
Waarden en normen 
Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van kinderen voortdurend een rol. 
Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen, dingen of 
gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Waarden 
zijn onmiskenbaar cultuurgebonden; zij veranderen in de loop van de tijd en variëren van samenleving tot 
samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften hoe volwassenen en kinderen zich 
behoren te gedragen. Zo is bijvoorbeeld de norm behorende bij de waarde 'respect hebben voor elkaar' dat 
pesten, schelden en slaan niet worden toegestaan. 
 
Visie op het opvoeden met de verschillen in waarden en normen. 
Nederland heeft een samenleving die bestaat uit mensen met verschillende culturele achtergronden. Dit 
toont zich in verschillen in levensovertuiging, geloof, gezinssamenstelling, afkomst uit stad, platteland of 
buitenland. Leren omgaan met deze samenleving betekent dat kinderen moeten leren met deze verschillen 
tussen mensen om te gaan. De pedagogisch medewerker zal binnen het team en met de ouders bespreken 
hoe in de praktijk omgegaan zal worden met verschillen in waarden en normen. Dit houdt geen aanpassen 
in, maar inpassen. Dat geldt voor ouders en pedagogisch medewerkers en dat is een wederzijds proces. De 
individuele pedagogisch medewerker en het team zullen de eigen waarden en normen over opvoeding 
steeds ter discussie stellen om daarmee inzicht te krijgen in het eigen gedrag en opvattingen en de 
eventuele vooroordelen die daarmee samenhangen in relatie tot andere culturen. Een pedagogisch 
verantwoorde opvang die in het verlengde staat van de thuissituatie, vergt overleg met de ouders. 
Openheid en wederzijds respect staan daarin centraal. Andere ideeën over opvoeding moeten 
bespreekbaar zijn en pedagogisch medewerkers en ouders kunnen zo leren van de verschillen. 
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Hoofdstuk 5: Ouders 
 
5.1 De Oudercommissie 

 
In een branche als kinderopvang is een goede communicatie een eerste vereiste. Het belang van het kind is 
gebaat bij goed overleg tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Voor het management is het van 
belang te weten hoe bepaalde beleidsvoorstellen op de ouders overkomen, zodat wij deze samen met de 
ouders kunnen aanpassen en verbeteren. 
 
Beleid dat gedragen wordt door alle geledingen heeft niet alleen een breed draagvlak, maar ook de meeste 
kans van slagen. Open en eerlijke communicatie zorgt voor een goede voortgang en samenwerking tussen 
organisatie en ouders. 
 
Een stuk over wat de oudercommissie doet, niet alleen over het nut daarvan voor de organisatie, maar ook 
het nut voor de ouders en kinderen. Als er een klacht is en ouders willen iets melden, dan kunnen ze ook 
terecht bij de oudercommissie. Als de klacht niet verholpen kan worden, kunnen ouders terecht bij De 
Geschillencommissie waarbij Blooming Kids aangesloten is.  

 
5.2 Ouderrecht 
 
Om de positie van de ouder te versterken is hun adviesrecht in het wetsvoorstel uitgebreid. 
Oudercommissies mogen adviseren over de pedagogische kwaliteit en hierover tenminste een keer per jaar 
in gesprek gaan met de kinderopvangorganisaties. 
Voorafgaande aan de oudercommissie vergadering, wordt bij Blooming Kids aan alle ouders een mail 
gestuurd met de agenda van de vergadering en de mogelijkheid geboden om punten in te brengen die zij 
graag besproken willen hebben. De notulen van deze bijeenkomsten zijn in te zien op te vragen via de mail. 
 
 
5.2 Klachtenregeling 

 
Een belangrijk uitgangspunt voor Blooming Kids is het aanbieden van kinderopvang van hoge kwaliteit. Het 
kan voorkomen dat een ouder niet tevreden is over de geboden dienstverlening. Wij vinden het belangrijk 
dat de ouder ons op de hoogte stelt van de klacht. Een klacht biedt ons de mogelijkheid de kwaliteit van 
onze dienstverlening te verbeteren. 
 
Wat houdt de klachtenregeling in? 
Een klacht kan mondeling of schriftelijk in worden gediend bij iedere medewerker van Blooming Kids. Het is 
voor beide partijen het meest bevredigend de kwestie met de betrokken medewerker bespreekbaar te 
maken. Samen met hen wordt geprobeerd de klacht op te lossen. Wanneer na overleg de klacht niet naar 
tevredenheid is opgelost, kan de klacht nogmaals worden besproken met de leidinggevende. Indien dit ook 
niet leidt tot een bevredigende afhandeling van de klacht kan deze mondeling of schriftelijk worden 
voorgelegd aan De Geschillencommissie. Een ouder kan ook in eerste instantie de klacht melden bij De 
Geschillencommissie.  
 
De Geschillencommissie 
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag 
Telefoonnummer: 070 310 53 10 (tussen 09.00 en 17.00 uur)  

 
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/ 
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Hoofdstuk 6: Protocollen 
 
Blooming Kids werkt met protocollen op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op veiligheid en hygiëne 
gebied. De protocollen bieden handvatten over hoe te handelen in voorkomende situaties. De protocollen 
zijn aanwezig op de groep en bekend bij de pedagogisch medewerkers. Het team van Blooming Kids kijkt 
structureel en met enige regelmaat samen naar de protocollen om hierover in gesprek te gaan. Volgen we 
deze protocollen nog correct? Moet er iets aan het protocol veranderd worden? Dit gebeurt tijdens de 
teamvergaderingen of als een protocol eerder aandacht verdient dan zullen wij dit eerder oppakken.  
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Hoofdstuk 7: Kind-Volg-Systeem 
 
 

Pedagogische doelen 
 
Pedagoog Riksen-Walraven heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste voorwaarden om een kind te ondersteunen 
in de ontwikkeling binnen de kinderopvang en het gezin. 
 
De pedagogisch doelen dragen bij aan het bewaken van de pedagogische kwaliteit. Zij vormen het uitgangspunt, hoe 
er om wordt gegaan met kinderen. 
 

 
Emotionele veiligheid : Een gevoel van veiligheid geeft meer kansen voor een optimale  
(Kijk, ik mag er zijn!)    ontwikkeling 

 
 
Persoonlijke competentie : Bevorderen van zelfstandigheid, weerbaarheid en flexibiliteit in diverse     

ontwikkelingsgebieden. 
 
Verdelen in: 
Cognitieve     (kijk, ik voel, denk en ontdek) 
Taal en Communicatieve competenties  (luister, ik kan het zelf zeggen) 
Motorisch-zintuiglijk    (kijk, ik kan het zelf, het lukt me) 
Morele competentie    (kijk, ik ben een lief, goed kind) 
Creatief-beeldende competentie   (kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken) 
 
-     Vertrouwen in pedagogisch medewerkers 
- Bewust worden van zichzelf 
- Vertrouwen op eigen kracht en vermogen 
- Bewust worden van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken 
- Positieve levenshouding 

 
 
Sociale competentie  : Leren verplaatsen in een ander, kunnen communiceren, delen, 
(KIJK, WE DOEN HET SAMEN!)  samenwerken, helpen en conflicten oplossen 
 

- Hulp vragen en ontvangen 
- Gevoel van erbij horen 
- Andere aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens. 
- Imiteren 
- Samen spelen 
- Initiatief nemen en volgen 
- Bijdragen aan het geheel en helpen 
- Zorg voor de natuur 
- Spirituele of godsdienstige gevoelens, bewondering voor de natuur en schoonheid 

 
 

Waarden en normen  : Stellen van regels. Zelf het goede voorbeeld geven en kennis 
      laten maken met de regels uit een andere cultuur 
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● De pedagogische doelen zijn het uitgangspunt bij het registreren van informatie bij de kinderen van 

de Bso. Wij doen dit als volgt: Pedagogisch medewerkers houden informatie en de ontwikkeling bij 
van hun mentorkinderen. Dit wordt bij gehouden op kind-ontwikkelingsformulieren die 2x per jaar 
worden ik gevuld en besproken met ouders. Dit kan tijdens ophaal momenten of een ingepland 
gesprek. De pedagogisch medewerkers zijn allen verantwoordelijk voor het bijhouden van 
informatie, bijzonderheden en opvallend heden bij alle kinderen. 

 
De beschrijving van de mentor is positief en kijkt waar hij de ontwikkeling kan stimuleren. Een voorbeeld 
van zo’n beschrijving is bijvoorbeeld: E. (8 jaar) is iedere dinsdagmiddag op de bso. E. is een rustige, beetje 
terughoudende jongen. Soms is hij nog een beetje te lief voor anderen. Wij gaan E. helpen om voor zichzelf 
op te komen door hem bijvoorbeeld in een situatie te vragen wat hij van de situatie vindt, of hij het oke 
vindt of liever iets anders zou willen. Samen doen kan hem een steuntje in de rug geven om op te komen 
voor zichzelf.  
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Tot slot 
 
Het werk van Blooming Kids geeft richting aan het pedagogisch beleidsplan, zodat deze houvast kan geven 
bij het vormgeven van de invulling van het werk. Het biedt reflectie op ons eigen handelen. Het is voor ons 
van belang dat het beleid up to date is en inhoudelijk richtlijnen en inspiratie biedt. Het plan wordt jaarlijks 
opnieuw beoordeeld en wanneer nodig aangepast. Alle betrokkenen van Blooming Kids, waaronder het 
management, de pedagogisch medewerkers, de oudercommissie, ouders en kinderen worden betrokken bij 
het schrijven van het beleidsplan. Door het pedagogisch beleid samen op te stellen en aan te passen, zijn 
alle partijen op de hoogte van de werkwijze van Blooming Kids en zijn wij van mening dat dit de draagkracht 
van het plan vergroot.   
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