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De locatie in beeld BSO 
In de locatie in beeld beschrijven we  

• Het verhaal van onze locatie 

• Het pedagogische proces 

• Pedagogische en praktische informatie 

• Bijlages 

 

Onze locatie 
Elke locatie heeft een eigen pedagogisch verhaal, een eigen identiteit, eigen kenmerken waar de mensen trots op zijn en 

geïnspireerd door raken. Het verhaal van de locatie creëert een pedagogisch beeld uitgaande van de kinderen en de 

mensen van de locatie zelf. Wat raakt ons in onze bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen op weg naar de toekomst. 
 

Dit is ons beeld van de huidige situatie. 
Korein Schouwbroekseweg is gevestigd in één gebouw met Saltoschool de Bergen in de gemeente Eindhoven. Samen 
vormen wij SPIL centrum Schouwbroekseweg en bieden het onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar. 
Maandelijks is er een overleg tussen de directie van de school en de locatiemanager van Korein. Hierin 
worden zaken afgestemd, die betrekking hebben op het gehele SPIL centrum. Daarnaast is er overleg tussen 
diverse andere betrokkenen, zoals leerkrachten, pedagogisch professionals en VE-coördinator.  
 
De locatie van Korein Schouwbroekseweg bestaat uit 4 groepen, waarvan twee dagopvanggroepen en twee BSO-

groepen. Dat is als volgt gesitueerd; een babygroep van 0 tot 2 jaar, een peutergroep van 2 tot 4 jaar, een BSO 4 tot 9,5 

jaar en een BSO-Teenz van 9,5 tot 12 jaar.  

 

Korein Schouwbroekseweg is het afgelopen jaar groeiende geweest. In maart 2019 zijn een babygroep en een 

peuterdagopvang geopend en januari 2020 is de BSO-Teenz geopend. In korte tijd is het team van twee professionals 

gegroeid naar een team van tien professionals. Er is door het team flink gebouwd aan een professioneel pedagogische 

cultuur en dat zal ook de komende periode een speerpunt zijn.  In dit document is te lezen waar we aan hebben gewerkt 

en waar de Schouwbroekseweg kenmerkend in is.  

 

Op vier niveaus wordt er gewerkt aan kwaliteit: 

• Pedagogische cultuur: het implementeren van het pedagogisch kompas. Het welbevinden en de betrokkenheid 

van de kinderen staan hierbij centraal. Goed kijken naar signalen op dit gebied is iets wat middels een traject 

en coaching een duidelijke plek heeft gekregen op deze locatie.  

• Professionele cultuur: normen en waarden van de organisatie en het welbevinden en betrokkenheid van de 

professionals 

• Didactische cultuur: logo 3000, babyopleiding, pedagogisch kompas, VE  

• Persoonlijke ontwikkeling: wat een pedagogisch professional persoonlijk toevoegt aan de drie bovengenoemde 

punten komt bij cyclische gesprekken met de locatiemanager aan de orde.    
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Het pedagogisch kompas kent vier aanpakfactoren, te weten; rijke uitdagende omgeving, ruimte voor initiatief, altijd in 

dialoog en opvoeden doen we samen. Deze aanpakfactoren hebben het afgelopen jaar middels een traject en coaching 

centraal gestaan. Dat heeft geleid tot de volgende resultaten:   

 

Rijk uitdagende omgeving: 

• Onze ruimte heeft voldoende speloppervlak en heeft herkenbare spelzones.  

• We betrekken kinderen bij aanpassingen in de inrichting van de spelzones, hun input wordt serieus genomen.  

 

Altijd in dialoog: 

• We hebben een positieve affectie. We creëren een warme, ontspannen sfeer.  

• We hebben oprechte interesse in het kind en er is respect voor elk kind. 

• We zien ruzie en conflicten als leermomenten voor kinderen.  

 

Ruimte voor eigen initiatief: 

• We geven de kinderen ruimte om mee te doen aan vrij spel of verplichte activiteiten. 

• We handelen vanuit  hetzelfde socialiseringsysteem als school, waardoor er duidelijk regels en afspraken zijn.  

 

Opvoeden doen we samen: 

• We luisteren oprecht naar ouders en kijken naar mogelijkheden.  

• We nemen de zorgen van ouders serieus, zonder het problematiseren ervan.  

• We communiceren open en transparant met ouders. Verwachtingen zijn over en weer helder.   

• We geven ouders een terugkoppeling van de dag als ze hun kind ophalen. 

• We onderhouden waar nodig oudercontact via het ouderportaal. 

 

Bij alle aanpakfactoren hebben we een goede start gemaakt, maar hebben we ook nog ambities die we willen door 

ontwikkelen. Daarvoor verwijzen we u naar het hoofdstuk opleiding en ontwikkeling.  

 
 

Ieder kind is welkom 
Samen met Saltoschool de Bergen zijn wij een SPIL centrum aan de rand van het gebied Strijp-S, waar thans 
een brede technologische en culturele ontwikkeling plaats vindt. Onze kinderen komen voornamelijk uit de 
wijk Strijp binnen en buiten de ringbaan van Eindhoven. Kinderen groeien op in uiteenlopende gezinnen met 
verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en diverse culturen.  
 
Ongeacht achtergrond, religie, eventuele diagnose, specifieke (zorg) behoefte, is ieder kind in principe 
welkom. Voor alle kinderen op onze locatie geldt dat het welbevinden en de betrokkenheid leidend zijn. Als 
beide gemiddeld tot hoog zijn, kan een kind in ontwikkeling komen. Indien één van beide structureel laag is, 
belemmert het de ontwikkeling. Wij willen niet alleen verantwoordelijk zijn voor kinderopvang, maar ook 
voor ontwikkeling. Als de ontwikkeling wordt belemmerd is het onze taak te kijken wat nodig is om het te 
bevorderen.  
Door aanpassingen te doen vanuit één van de aanpakfactoren van het pedagogisch kompas, willen we 
tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoefte van het kind, zodat het welbevinden en de betrokkenheid 
goed is. Aanpassingen kunnen op alle aanpakfactoren betrekking hebben. Denk als voorbeeld concreet aan 
de aanpakfactor rijke uitdagende omgeving. Voor sommige kinderen is een ruimte nodig met minder 
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prikkels, we gaan dan kijken of we daaraan tegemoet kunnen komen, zonder het groepsproces te verstoren. 
Het doel is om álle kinderen de mogelijkheid te geven in ontwikkeling te komen.  
 
Soms is het welbevinden en/of de betrokkenheid ondanks aanpassingen, niet hoog en komt het kind niet in 
ontwikkeling. Of heeft het kind iets nodig wat door ons niet geboden kan worden. De grenzen van onze 
mogelijkheden hebben geen betrekking op achtergrond, diagnose, specifieke zorgbehoefte, maar er kan een 
grens bereikt worden door bijvoorbeeld: 

• Als een kind 1 op 1 begeleiding nodig heeft 

• Als een kind een gevaar is voor zichzelf of een ander persoon 

• Als een kind het groepsproces ernstig verstoort 

• Als de behoefte van het kind niet aansluit bij de pedagogische visie 

• Als de verwachtingen van de ouders niet aansluiten bij de pedagogische visie 
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Het pedagogisch proces 
 

Het pedagogisch kompas is de basis van onze pedagogische kwaliteit en gebaseerd op het ervaringsgericht werken. 
We kijken naar welbevinden en betrokkenheid bij de kinderen. Zitten ze goed in hun vel, zijn ze ontspannen en voelen ze 

zich ze veilig? Dan is het welbevinden hoog. Voor betrokkenheid kijken we naar de activiteit van de kinderen. Werken ze 

aan de grenzen van hun kunnen, doen ze nieuwe ervaringen op, zijn ze geboeid en gefascineerd door de activiteit? Dan is 

ook de betrokkenheid hoog. 

Door het kijken naar kinderen ontdekken we dat welbevinden en betrokkenheid procesvariabelen zijn, die ons uitdagen de 

pedagogisch kwaliteit voortdurend verder te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling komt vooral tot uiting in de 

aanpakfactoren: Is de omgeving voldoende rijk en uitdagend voor de kinderen? Is er voldoende ruimte voor initiatieven van 

kinderen? Zijn we ons bewust van onze dialogen met de kinderen en de invloed van ons pedagogisch handelen op de 

kinderen?  

 

Aanpak – proces – effect schema 

Brengt de belangrijkste indicatoren voor kwaliteit in beeld.  

 

 
De pedagogische kwaliteit monitoren we 

• Door de scanning op welbevinden en betrokkenheid (zie bijlage 1) 

• Vanuit de scanning veranderingen aan te brengen in de aanpakfactoren (de pijlers) 

• Middels de scanning en coaching brengen we in beeld wat de effecten zijn van een voortdurende pedagogische 

ontwikkeling 

Het pedagogisch proces van het pedagogisch kompas krijgt verantwoordelijkheid en uitvoering middels de inzet van: 

• De locatiemanager en de pedagogische opdracht en het pedagogisch beleid  

• De pedagogische coaching van de pedagogisch coach 

• De pedagogisch medewerkers in het dagelijks handelen 

• De scholing en training van de medewerkers 
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De locatiemanager en de pedagogische opdracht en het pedagogisch beleid 
Zowel de leidinggevende van de locatie als de pedagogisch coach zijn, in actieve samenwerking met de pedagogisch 

medewerkers, samen verantwoordelijk voor de bewaking en innovatie van het pedagogisch klimaat op de groepen binnen 

de locatie. 

De locatiemanager bewaakt de pedagogische kwaliteit en draagt bij aan inspiratie, pedagogische beeldvorming en 

pedagogische bewustwording met oog voor de ambitie van de organisatie: kinderen begeleiden op weg naar hun toekomst.  

Onderdeel van de werkzaamheden van de leidinggevende van de locatie is de kwaliteitsbewaking van het pedagogische 

klimaat.  

 

De locatiemanager is verantwoordelijk voor: 

• Implementatie van het pedagogisch beleid voor de eigen locatie(s) door middel van:  

Hoe dragen wij zorg voor de implementatie:  
 
We werken met een jaarplanning, waarin maandelijks weer wordt gegeven wat er aan bod moet komen. De jaarplanning 
is opgebouwd in: 

• Teamvergaderingen 

• Werkoverleggen  

• Oudercommissie  

• Ouderavonden  

• Veiligheid en gezondheid  

• Pedagogisch kompas.  

• Gespreks- en overlegmomenten met samenwerkingspartners SPIL centrum  

• Breed zorgoverleg 
 
Teamvergadering:  
Deze hebben we 1 keer in de 6 tot 8 weken samen met het team. De inhoud staat vast in de jaarplanning. Het 
pedagogisch kompas (pedagogisch cultuur) en de professionele cultuur staan hierin centraal. We werken voornamelijk 
aan de pijlers en doelen die we in dit werkplan hebben beschreven. We werken van teamvergadering tot 
teamvergadering. Waarin we de aanpak, het proces en het effect bespreken. Vanuit hier maken we weer nieuwe doelen 
en deze vullen we aan in bijlage 1 en 2.  
 
Werkoverleg:  
Elke groep heeft eens in de 6 weken een werkoverleg. Hierin is een vaste agenda opgesteld met punten die terug 
komen. Zoals: 
 

• Veiligheid en gezondheid: bestaande en nieuwe protocollen  

• Kinderen kind-volg-systeem / zorgkinderen  

• Nieuwe kinderen. 

• Ouders  

• Samenwerking groep(en) en Spilcentrum  

• Groepszaken hoe gaan we om met…..  

• Punten van de locatiemanager / nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe protocollen 
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Oudercommissie: 
We hebben 5 keer per jaar overleg met de oudercommissie. Er is een jaarplanning gemaakt met punten die we 
bespreken (zie bijlage). Hierin wordt onder andere het werkplan en veiligheid en gezondheid besproken. We nemen 
ouders mee in veranderingen van beleidsstukken en ouderbetrokkenheid. Bijvoorbeeld: 
• Bespreken pedagogisch beleid met ouders en de oudercommissie 

• Zorg dragen voor implementatie nieuwe protocollen 

• Zorg dragen voor implementatie nieuwe wet- en regelgeving 

• Samenwerking tussen de groepen op de eigen locatie, in samenwerking met de partner onderwijs en andere 

partners 
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De pedagogisch coach 
De pedagogisch coach is, in samenwerking met de medewerkers en de locatiemanager, mede verantwoordelijk voor de 

implementatie en doorontwikkeling van het pedagogisch kompas. Samen met de medewerkers kijkt de pedagogisch coach 

naar welbevinden en betrokkenheid van de kinderen. Vanuit een ervaringsgerichte benadering voert de pedagogisch coach 

gesprekken met medewerkers over de pedagogische kwaliteit op de groep. Waarbij de aanpakfactoren (rijke uitdagende 

omgeving, ruimte voor initiatief en altijd in dialoog) uitgangspunten zijn om tot doorontwikkeling te komen. Het inzetten 

van pedagogische experimenten ondersteunt de ervaringsgerichtheid bij zowel de ontwikkeling van kinderen als bij de 

medewerkers. 

Welke effecten in de ontwikkeling van kinderen ontstaan als we onze aanpak op bepaalde punten kunnen en durven te 

veranderen. 

 

De pedagogisch coach is verantwoordelijk voor: 

• Coachen on the job van medewerkers en teams in hun pedagogische ontwikkeling 

• Pedagogisch klimaat in beeld brengen middels de pedagogische scan van welbevinden en betrokkenheid (zie bijlage 2)  

• Begeleiding en meedenken met medewerkers in werkoverleg en teamvergadering aan de hand van de matrix Ik ben in 

beeld, doorontwikkeling pedagogisch kompas en voortdurende vertaling van de aanpakfactoren (begeleidersstijl, rijke 

uitdagende omgeving, ruimte voor initiatief, opvoeden doen we samen) naar het praktisch handelen 

• Bewaakt samen met de locatiemanager en de pedagogisch medewerkers de kwaliteit van het pedagogisch klimaat en 

bespreekt dit met de locatiemanager 

• Actieve bijdrage aan pedagogische veranderingsprocessen  

• Bewustwording om positief en actief bij te dragen aan inclusief werken 

 

In de werkzaamheden van de leidinggevende is per locatie 50 uur per jaar beschikbaar voor voornoemde taken. 

In de werkzaamheden van de pedagogisch coach is 12-15 uur per fte per jaar beschikbaar voor voornoemde taken. 

 

De centrale pedagogische adviseur (pedagogisch beleidsmedewerker) zorgt onder andere voor: 

• De ontwikkeling van pedagogisch beleid 

• Signaleren van ontwikkelingen, trends en wetenschappelijke inzichten 

• Databank van kennis en inspiratie 

• Voorlichting, informatie en advies zowel intern als extern 

• Volgen van wet- en regelgeving en waar nodig vertalen naar beleid en protocollen 

• Zelfevaluatie instrumenten realiseren die bijdragen aan systematische cyclus 

• Ondersteuning van de locaties in de uitvoering van hun werkzaamheden 

• Doorontwikkeling pedagogische expertise 

• Meldpunt voor pedagogische vraagstukken 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 9 

 

Dit zijn onze doorontwikkelingen/ambities voor het komende jaar 2021  
Welke doorontwikkeling wil je teweegbrengen binnen je locatie?  

 

Werken aan een:: 

• Professioneel cultuur: Welbevinden en betrokkenheid van de professionals, waarden en normen van 

de organisatie en hoe gaan we om met kinderen, ouders en elkaar.  

• Pedagogisch cultuur: Het implementeren van het pedagogisch kompas. Het welbevinden en de 

betrokkenheid van kinderen bevorderen.  

• Didactische cultuur: logo 3000, baby opleiding, pedagogisch kompas, VE  

• Persoonlijke ontwikkeling: Wat draag jij hier aan bij om dit te verwezenlijken. 

 

Per aanpakfactor uit het pedagogisch kompas hebben we een aantal zaken waar we aan willen werken. 

Gedurende het jaar zullen er per aanpakfactor nog werkpunten bijkomen. In bijlage 3 wordt bijgehouden aan 

welke werkpunten aandacht wordt besteed.   

 

Rijke uitdagende omgeving: 

• We gaan meer keuzenmogelijkheden creëren waarbij we rekening houden met alle verschillende  

ontwikkelingsgebieden. We willen een breed aanbod, waardoor kinderen zich breed kunnen 

ontwikkelen.  

• We gaan activiteiten en materialen op een aantrekkelijke manier presenteren, zodat we kinderen 

stimuleren uit hun comfortzone te gaan en ook interesse te wekken op andere gebieden. 

 

Ruimte voor eigen Initiatief: 

• We gaan praktische dingen dusdanig organiseren dat kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen doen, niet 

op elkaar hoeven te wachten en eigen initiatief kunnen tonen.   

• Daar waar kinderen meer praktisch zaken zelfstandig doen, heeft de pedagogisch professional meer 

ruimte om beschikbaar te zijn voor álle kinderen.  

 

Altijd in dialoog: 

• De balans wordt gezocht in voldoende aandacht voor het groepsproces en voor individuele aandacht.  

• We gaan kinderen nog meer uitlokken om actief mee te denken met bepaalde zaken en meer 

activiteiten en materialen aanbieden die denkactiviteit uitlokken 

• We gaan kinderen meer de ruimte geven om te experimenteren en hun eigen weg te volgen.  

• Door de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten, is er meer ruimte om beschikbaar te zijn voor 

de kinderen. Onder beschikbaarheid verstaan we dat we bijv. aan tafel zitten, of in de bouwhoek op de 

grond, zonder dat we met randzaken bezig zijn.  

• We willen meer actief deelnemen en meespelen met de kinderen, als een vorm van spelimpuls.  

 

Opvoeden doen we samen: 

• We willen onze pedagogische expertise  delen met ouders 

• We willen ouders op een inspirerende manier infomeren over de ontwikkeling van zelfsturing en 

zelfstandigheid. 
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• Ontmoetingsmomenten creëren waarin ouders elkaar kunnen ontmoeten en in contact kunnen 

komen.  

• Als de kinderen worden opgehaald, willen we een inhoudelijke terugkoppeling geven aan ouders. 

 

 

Opleiden en ontwikkelen 

De scholing en training van medewerkers draagt bij aan het proces van doorontwikkeling en borging van de pedagogische 

kwaliteit. 
In onderstaand schema we een overzicht van de opleiding en ontwikkeling binnen onze locatie. De namen van de 

medewerkers zijn bij de locatiemanager na te vragen in verband met de AVG. 

 

Naam opleiding/ 

training/cursus. 
Naam organisatie 

die dit verzorgt. 
Doelstelling/opbrengst.  

 

 

Aantal 

pedagogisch 

medewerkers. 

Planning. 

BHV KLS Veiligheid en gezondheid  3 Februari 

2021 
VE EDUX VE twee baby professionals, die geen VE 

hebben. Om deze ook een basis te geven, 

waardoor hun inzetbaarheid vergroot 

wordt  

2 Maart 

2021 

Open aanvragen      

IPC  ? Doel: school werkt met deze methode. 

Om de doorgaande lijn nog meer te 

kunnen borgen en dezelfde taal te 

spreken in onze Spilcentrum.  

Opbrengst: IPC sluit mooi aan bij het 

pedagogisch kompas. Op deze manier 

halen we de wereldoriëntatie naar 

binnen toe om de talenten en 

taalontwikkeling te stimuleren.  

4  

Team denken  

 
 Om een professioneel cultuur te krijgen 

in een team is het belangrijk om 

vaardigheden aan te leren in het 

samenwerken met elkaar. Wie ben jij als 

professioneel en welke vaardigheden 

horen hierbij.  

10  

 

Masterclass ruimte 

voor eigen initiatief  

EDUX Doel: pedagogische kennis geven aan de 

professionals  

Opbrengst: De professionals deze 

werkwijze kunnen uitstalen zodat de 

kinderen hun betrokkenheid kunnen 

vergroten  

10 April  
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Pedagogische en praktische informatie 
Naam groep. Leeftijd. Maximaal aantal kinderen. 

De Panters 4 jaar tot 9,5 jaar 22 

Teenz 9,5 jaar tot 12 jaar 12 

 

Groep 1: 

 Afwijken BKR ’s morgens. Afwijken BKR tussen de middag. Afwijken BKR ’s avonds. 

Maandag Van                tot  Van                      tot  Van 17:30 tot 18:30 uur 
Dinsdag Van                tot  Van                      tot  Van 17:30 tot 18:30 uur 
Woensdag Van                tot  Van                     tot  Van                 tot   
Donderdag Van                tot  Van                     tot  Van 17:30 tot 18:30 uur 
Vrijdag  Van                tot  Van                     tot  Van                    tot  

 

Groep 2: 

 Afwijken BKR ’s morgens. Afwijken BKR tussen de middag. Afwijken BKR ’s avonds. 

Maandag Van                tot  Van                tot  Van 18:00 tot 18:30 uur 
Dinsdag Van                tot  Van                tot  Van 18:00 tot 18:30 uur 
Woensdag Van                tot  Van                tot  Van               tot   
Donderdag Van                tot  Van                tot  Van 18:00 tot 18:30 uur 
Vrijdag  Van                tot  Van                tot  Van             tot  

 

 
In vakantieperiodes kan de Beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken. 

Bij ziektes van kinderen, vakanties en/of als er minder kinderen aanwezig zijn worden de groepen samengevoegd, zodat 

we niet afwijken van BKR. Dit communiceren we dan ook via het ouderportaal. 
 

 
 

In vakantieperiodes worden BSO groepen geclusterd.  

Op onze locatie geven we daar op de volgende wijze uitvoering aan:  

 

In vakantieperiodes kan de Beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken. 

 

BSO: In vakanties/studiedagen, waarbij de BSO de hele dag open is, voldoen we aan de BKR tussen 8:00 uur en 12:30 uur 
en tussen 15:00 uur en 18:00 uur.  
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Bij de BSO wordt er pauze gehouden van een half uur. Deze worden gehouden tussen 12:30 uur en 15:00 uur en dan kan 
er worden afgeweken van de BKR. 
 
Wanneer we de groepen samen gaan voegen in de vakanties, dan worden de ouders via een bericht in het ouderportaal 
hiervan op de hoogte gehouden.  
 

Tijdens schoolvakanties, wegens lage aantallen, zal de BSO zich samen kunnen voegen met de Teenz of peutergroep de 

Uilen. Dit zal gecommuniceerd worden via het ouderportaal.  

 

 

 

 

Melony Harks is locatiemanager 

Elke Bartels is pedagogisch coach 
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BKR 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de beroepskracht kind ratio (BKR) is:     

Van 8:00 uur tot 8:30 uur in de ochtend en  

van 14:45 uur tot 17:30 uur in de middag.   

 
 

Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht, dan maken we dit bekend via:  

• Ouderportaal  

 

Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op:   

Woensdagmiddag: groep Teenz met BSO groep de Panters  

Vrijdagmiddag: groep  Teenz met BSO groep de Panters    

Woensdagmiddag: BSO groep de Panters  met peutergroep de Uilen          
 

Op onze locatie hanteren wij een opendeurenbeleid: ja/nee   

Tijdens de haal- en brengtijden en op dagen dat de groepen niet volledig bezet zijn, voegen we groepen met kinderen in 
dezelfde leeftijdscategorie samen. De oudste kinderen van de groep De Uilen mogen, als ze eraan toe zijn en er plezier 
aan beleven, meedoen met activiteiten van de BSO. De BSO en tienergroep kunnen samenvoegen, nadat ze in hun eigen 
stamgroep zijn geweest. De activiteiten, waar ze aan mee mogen doen, worden samen georganiseerd. Er zijn vaste 
pedagogisch professionals aanwezig, zodat de kinderen altijd terug kunnen naar hun eigen stamgroep. Kinderen spelen 
dan afhankelijk van de aangeboden en gekozen activiteit op een andere groep. De BSO heeft de ruimte om over 
meerdere ruimtes te beschikken. Afhankelijk van de hoeveelheid kinderen en hun leeftijd wordt voor een extra ruimte 
gekozen.  Over het gebruik van deze extra ruimtes worden afspraken gemaakt met de kinderen.  
 

Bij de volgende (spel)activiteiten en/ of periodes verlaten de kinderen de stamgroep:    

Kinderen kunnen de stamgroep verlaten, omdat er activiteiten plaatsvinden in een andere ruimte. Hierbij is meestal een 
vaste pedagogisch professionals aanwezig. Mochten er gezamenlijke activiteiten plaatsvinden, dan kan het voorkomen 
dat de kinderen even niet onder de directe aandacht van de vertrouwde professional zijn. De professional is uiteraard 
wel in de buurt en men kan er een beroep op doen als dit nodig is.   
Als er weinig kinderen zijn (door vakantie of andere oorzaak), dan kan het zijn dat groepen samenvoegen. In dit geval 
proberen we, net als bij ziekte, zoveel mogelijk naar minimaal 1 vast gezicht voor de kinderen op de groep te streven. 
Echter kan het door overmacht soms voorkomen dat dit niet mogelijk is. Dan staat er een gekwalificeerde professional, 
die bekend is met de locatie, op de groep.  
 
 

*Activiteiten voor peuters om ze meer uitdaging te kunnen bieden en ze te laten kennismaken met andere 
spelmaterialen, bijvoorbeeld in de BSO-ruimte. 
*Gezamenlijke festiviteiten (ook met SPIL-partners) 
*Uitstapjes.  
 
Tijdens de schoolvakantie maken we uitstapjes waar altijd een vaste professional bij aanwezig zal zijn. Deze kinderen 
komen dan ook in aanraking met een ander professional, maar het vaste gezicht aanwezig is altijd aanwezig.  
 
 

Als kinderen de stamgroep verlaten, dan is dat als volgt geregeld 
We komen na school met de kinderen in de eigen stamgroep en vandaar uit is er een activiteitenprogramma waar de 
kinderen aan kunnen deelnemen. Daarnaast is er genoeg aanbod voor vrij spel. We werken met thema’s. Deze zijn 
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gekozen door de BSO- raad en sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. De thema’s duren van schoolvakantie 
tot schoolvakantie. Kinderen zijn niet verplicht om hieraan mee te doen, maar het aanbod is aanwezig. We voegen de 
groepen samen wanneer de kinderen hier behoefte aan hebben om met het thema mee te kunnen doen.  
Tevens kunnen ze bij hun jongere broertje of zusje gaan spelen in de dagopvang, mits dit mogelijk is op de groep. Maar 
ze komen vanaf 17:00 uur terug in hun eigen stamgroep.  
 
In vakanties en op woensdag en vrijdag voegen we groepen vaak samen of maken we groepjes op basis van leeftijd om 
zo gerichter een activiteit aan te kunnen bieden passend bij de leeftijd. De Tienergroep blijft apart tenzij er 3 kinderen of 
minder zijn, dan voegen ze samen. 
 

Als er één beroepskracht aanwezig is, dan is de achterwacht als volgt geregeld:   

Er werken altijd 2 pedagogisch professionals. Mocht er toch maar 1 professional aanwezig zijn, dan zorgen we ervoor dat 

de locatieverantwoordelijke aanwezig is. 

 

 
 

Op onze locatie bieden we flexibele BSO:    

Wij bieden geen flexibele kinderopvang aan. We proberen t.a.t. flexibel te zijn voor ouders, die graag van dag willen 
ruilen of een extra dag willen afnemen. Dan geldt de regel: indien het mogelijk is qua bezetting altijd toestaan. Soms kan 
een kind, in overleg met en op verzoek van de ouders, incidenteel in een ander stamgroep opgevangen worden. Dit kan 
voorkomen als er in de eigen stamgroep niet aan een ruilverzoek of extra dag kan worden voldaan. De ouder tekent dan 
voor die dag voor opvang in een andere stamgroep. 
 
 

 
 

Op onze locatie vinden we de inbreng van de kinderen belangrijk. 
Op onze locatie is er een BSO-raad. De kinderen, die in deze raad zitten, zijn gekozen door de kinderen uit de groep.  
1 keer per maand is er een overleg, de kinderen praten over onderwerpen zoals: 

• Groepsregels 

• Activiteiten  

• Materiaal  

• Behoefte van de groep 

 
 

 

Op onze locatie vinden we het verkennen van de wereld belangrijk. We maken in dat kader uitstapjes. 
 
Werkwijze van de BSO: 

Ook bij de BSO wordt er gewerkt vanuit het pedagogisch kompas. Kijken naar welbevinden en betrokkenheid is de basis van 
ons handelen. We stellen ons steeds de vraag: “zijn welbevinden en betrokkenheid goed, of is er iets nodig?” Als we denken 
dat er wat nodig is, kijken we vanuit welke aanpakfactor een aanpassing wenselijk is. De aanpakfactoren zijn:  

• ruimte voor initiatief  

• altijd in dialoog  

• rijke uitdagende omgeving  

• opvoeden doen we samen 
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We hebben geen vast programma voor op de BSO. Het aanbod is gebaseerd op het thema, dat door de kinderen is gekozen.  
Op deze manier sluiten we aan op de belevingswereld van de kinderen. We willen graag dat de kinderen zoveel mogelijk 
inspraak hebben in hun BSO, waardoor ze de vaardigheden, verantwoordelijkheden en samenwerking leren.  
In de thema’s zit een opbouw en er is een soort eindpunt waar naar toe wordt gewerkt. De thema's worden gekozen door de 
BSO-raad. Op deze manier gaan we uit van de belevingswereld van de kinderen en zo creëren we kinderbetrokkenheid in de 
BSO. De pedagogisch professionals bepalen op welke manier er inhoud wordt gegeven aan de thema’s. Ze zorgen ervoor dat 
er aanspraak wordt gemaakt op veel verschillende competenties.  
 
We gaan 2 keer in het jaar met de kinderen een gesprek aan. Dit doen we door middel van een welbevindingsmeter, die we 
samen met het kind invullen. Daarmee nodigen we ouders en kind uit om dit toe te lichten. Op deze manier wordt het kind 
serieus genomen en betrokken bij hun welbevinden. 
School gebruikt deze meter ook en zo krijgen we de doorgaande lijn.  
 
Tienergroep: 
Deze doelgroep gaat voornamelijk over zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid leren nemen. Ze hebben daarom een eigen 
ruimte, waarin ze met leeftijdsgenootjes zijn. We hebben hiervoor geen vast programma. Het programma ontstaat vanuit 
het initiatief van het kind. We begeleiden kinderen en stimuleren hen waar nodig. We vinden het belangrijk dat ze samen 
leren zorgdragen voor hun eigen groep. Dus ook de inhoud is van belang, dat zij zoveel mogelijk inspraak hebben. De 
professional stelt zich zo veel mogelijk als begeleider op en niet sturend. Op deze manier kunnen deze kinderen ruimte 
krijgen tot ontwikkeling in vertrouwen en eigen kunnen. We geven ze verantwoordelijkheden, die gericht zijn op hun 
leeftijdsniveau. Zo leren ze om te gaan met regels en verantwoordelijkheden. We stimuleren zoveel mogelijk hun sociale 
vaardigheden, dat is in deze fase erg belangrijk.  
We laten ook zien dat vervelen ook bij deze leeftijd hoort en dat het juist goed is dat kinderen zich vervelen. Wanneer we 
hier gehoor aan geven, ontstaat er juist creativiteit vanuit de kinderen zelf. Zo leren ze oplossingsgericht denken. 
 
 
GDO:  
School werkt met GDO (Groepsdynamisch onderwijs). Dit jaar hebben de BSO-professionals en peuter professionals zich 
aangesloten met de training van school. De professionals leren hiermee de conflictenhantering voor onze kinderen. Op deze 
manier werken we samen aan het sociale klimaat van ons SPIL centrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wennen en overgaan naar een andere groep 

Ouders van nieuwe kinderen krijgen een rondleiding. Wanneer een kind geplaatst is, volgt er een intake. Het 
mentorschap wordt bepaald op basis van aanwezigheid van het kind en de pedagogisch professional, die het kind het 
meeste ziet. Deze wordt het eerste aanspreekpunt voor ouders en voert de kind ontwikkel gesprekken. De professional 
informeert de ouders en bij de BSO ook de kinderen hierover. Ieder kind gaat geleidelijk over naar de volgende groep.  
 
Wennen:  
Tijdens de intake worden er afspraken gemaakt omtrent het wennen. Dit wordt afgestemd op de behoefte van de 
ouder(s) en het kind. In principe worden er een tweetal momenten aangeboden om het kind te laten wennen op 
verschillende momenten van de dag. 
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De pedagogisch professional ontvangt het kind en begeleidt het kind intensief op de wenmomenten. Ze laten het kind 
kennismaken met het ritme en de rituelen van de groep. Dit gebeurt afhankelijk van de behoefte van het kind samen. 
We vinden het belangrijk om het kind veiligheid en vertrouwen te bieden. 
 
 
Overgang groep: 

• We spreken wenmomenten af en de pedagogisch professionals dragen het kind zorgvuldig over aan hun 
collega’s. Als het kind geen uitdaging meer vindt in zijn/haar groep of omgekeerd: als het kind emotioneel nog 
niet toe is aan een groep, dan kan het tijdstip van overgang wijzigen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. 
We houden ook rekening met de samenstelling van de groepen: de pedagogisch professionals moeten in staat 
zijn aan alle kinderen de benodigde aandacht te geven. Het welbevinden van het kind staat altijd voorop. 

 
 
 
 
Wennen en overgaan naar de BSO en de basisschool: 

• De pedagogisch professionals van peuters vullen een overgangsformulier in en leveren deze aan bij de 
pedagogisch professionals van de BSO. Bijzonderheden worden altijd tijdig doorgegeven. De pedagogisch 
professionals spreken onderling en in overleg met de ouders 1 of 2 wenmomenten af. Het liefst gecombineerd 
met het wennen op de basisschool. Ook kan het voorkomen dat een kind de middag opgehaald wordt door 
een BSO-professional en samen met de BSO groep op de BSO gaat wennen.  

• De pedagogisch professionals van de dagopvang vullen een overgangsformulier in en doen een warme 
overdracht aan de leerkracht van de basisschool. Tijdens deze overdracht worden de kinderen besproken en 
worden bijzonderheden genoteerd. 

• Ouders geven toestemming voor het communiceren met derden alvorens de overdracht plaats vindt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de RIVM-richtlijnen omtrent COVID-19 kan in 2021 worden afgeweken van bovenstaande afspraken. 

 
Kind-volg-systeem 

Op onze locatie volgen we de ontwikkeling van kinderen en werken we met het volgende kind-volg-systeem:  

OKE meter van GDO  

  

 
 

Lokale oudercommissie. 
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Hierbij biedt ………………………………………………………………………………( LM) van locatie …………………………………………  

het Pedagogisch Werkplan voor het jaar 2021 aan de Lokale Oudercommissie aan.  

 

Wij verzoeken u vóór ………………………………….. 2020.    (datum) advies te geven via onderstaand formulier. 

 

Datum verzending naar de Lokale Oudercommissie:   ………………………………... 

 

Naam locatiemanager:                       ………………………………... 

 

Handtekening:  

 

 

………………………………………………….. 

 

 

Naam document: Pedagogisch Werkplan 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag 

 

 

 

Oudercommissie geeft positief advies: 

 

Datum:   ………………………………... 

 

Naam:   ………………………………... 

 

Handtekening: 

 

 

………………………………………………….. 

 

De Lokale Oudercommissie wil graag de volgende punten aangevuld zien: 

•  

 

 

 

 

 

 

 


