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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 

• Bijlage 1 pedgogische scan 

• Bijlage 2 pedagogische coaching  

 

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. 
 

Het verhaal van onze locatie  
Wij zijn trots op onze nieuwe school! Een school waarbij de nieuwe leeromgeving geheel is ingericht op samen spelen, 

ervaren, ontdekken en onderzoeken. Dicht bij je eigen omgeving blijven, veel naar buiten, de seizoenen bewust beleven 

en respect voor mens, dier en plant zijn hierbij belangrijke pijlers. 

Wij vinden dat jonge kinderen het beste en het meeste leren van de wereld om hen heen. Het verkennen, ontdekken, 

ondernemen en onderzoeken van die wereld is daarbij wezenlijk. Presenteren, reflecteren en creëren zetten we in om 

alles wat er geleerd en beleefd wordt te delen met anderen. 

Het welbevinden van ieder kind staat voorop. Omdat we het totale kind het allerbelangrijkste vinden en niet alleen de 

leerstof.  

Wij zien de school als een leer-, leef- en werkgemeenschap, waar kinderen leren samenleven. In samenspel met andere 

kinderen en volwassenen leren zij goed met elkaar om te gaan en ontwikkelen zij hun eigen persoonlijkheid.  In de 

school biedt Korein voor- en naschoolse opvang en er komt een peutergroep die aansluit bij de onderbouw. 

 

Opvoeden doen we samen, staat bij het Mooiste Blauw centraal. We hebben een klein team, kunnen op elkaar 

vertrouwen en vullen elkaar aan. We gaan veel met elkaar in gesprek en geven elkaar feedback. Ook betrekken we de 

ouders bij de ontwikkeling van de kinderen. Zo plaatsen we een foto/berichtje in het ouderportaal, is er maandelijks een 

nieuwsbrief en gaan we het gesprek aan na de jaarlijkse observatie. 

 

Er is een rijke en uitdagende speel/leeromgeving te vinden. In het nieuwe schoolgebouw hebben we de mogelijkheid om 

een fijne rustige plek te waarborgen in onze kleine peutergroep, is er veel te beleven in de rijke hoeken op het 

speelleerplein in combinatie met de kleuters/BSO én is er ook echt iets te ontdekken in de buitentuin. 

 

We spelen in op de behoefte van de kinderen. We bieden activiteiten aan en stimuleren de zelfstandigheid van de 

kinderen. Dit doen we door ze zelf hun cracker te laten smeren/ drinken in te schenken maar ook zelf keuzes te laten 

maken (wil je deelnemen aan de activiteit, ja of nee?) 

 

Wij zijn trots op ons team, omdat we binnen korte tijd een fijne plek hebben gecreëerd met de peutergroep en bso, 

samen met school, waar kinderen zich nu al thuis voelen. In de groepsorganisatie geven we zoveel mogelijk gehoor aan 

de individuele behoeften en initiatieven. Evenwel werken we aan het groepsgevoel en mogen kinderen leren rekening 

houden met de ander.  

Kinderen zoveel mogelijk vrij laten zelf te ontdekken, te beslissen, op te lossen. Verantwoordelijkheid meegeven m.b.t. 

het klimaat op de groep, de omgang met elkaar, dieren en de natuur, het zorgvuldig omgaan met materialen & 

omgeving . Dit drukt zich uit in zo min mogelijk regels, alleen wat nodig is voor de duidelijkheid en leefbaarheid. 

Kinderen zelf laten nadenken & hun innerlijke kompas laten ontwikkelen. En vooral kinderen bewust maken van de 

afspraken die nodig zijn om het voor iedereen zo fijn mogelijk te maken. Dit valt mooi samen met het jenaplanonderwijs. 

 

We zijn volop bezig om te blijven ontwikkelen en aanpassen. We gaan veel in gesprek met elkaar en pakken de ideeën 

met enthousiasme aan. Op welke manieren kunnen we het nog duidelijker/beter/leuker voor onze kinderen maken? 

Hoe kunnen we onze kinderen buiten de lijntjes laten kleuren. 
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Ieder kind is welkom 

We bieden leeftijdsgerichte activiteiten aan, daarbij wisselen we af met spelimpulsen voor binnen en buiten maar bijv. 
ook bakactiviteiten. De kinderen van de BSO laten we kiezen of ze meewillen doen of niet. Ook gaan we met de kinderen 
in gesprek en bieden we een luisterend oor. Als we een activiteit hebben voor de wat oudere kinderen, nemen we deze 
vaak mee naar buiten of naar de middenbouw. Bij een activiteit zorgen we altijd dat we de kinderen begeleiden en ze 
hulp bieden waar nodig. We stimuleren de hulpvraag van kinderen aan elkaar. Dit geeft een positieve draai aan de 
groepsdynamiek en vraag je van de oudere kinderen samenwerking met de jongere kinderen. 
 
Er is altijd een overdracht aan het einde van de dag. En bieden we jaarlijks een gesprek aan bij ouders over de 
ontwikkeling van het kind. Op de peutergroep worden ouders maandelijks geïnformeerd via een nieuwsbrief. Daarnaast 
laten we ouders ook echt weten dat zij altijd aan mogen kloppen voor een extra gesprek. (Vanwege de kleine locatie 
kennen wij als personeel ook bijna alle ouders waardoor de lijntjes kort en vertrouwd zijn) 
Er zijn gesprekken met school, welke afspraken gelden voor school en welke voor opvang? Hoe kunnen we die lijn 
doortrekken?  
Bij het consultatiebureau kunnen wij terecht voor vragen, zij komen 4 keer per jaar langs op de groep. 
We bieden per activiteit een differentiatie aan. Ook zijn er activiteiten die gericht zijn op de verschillende doelgroepen 
die we aanbieden.  
 
Hoe zorgen wij ervoor dat ieder kind mee kan doen, door goed te kijken naar ieder kind ín de groep; Hoe verhoudt het 
kind zich tot anderen? (kinderen en volwassenen) Heeft het kind de tools om voor zichzelf op te komen? Kan het zich 
uitdrukken? Vindt het aansluiting? Kan het zich verplaatsen in een ander? Welke interesses toont het kind? 
Hierin praktische handvatten bieden als het (nog) niet zelf lukt, zodat ze het uiteindelijk steeds meer zelf kunnen 
oplossen, zelf initiatief durven nemen, aangeven wat ze willen. Samenspelen of zelf spelen, rustig of wild, etc.  
 
Kinderen worden zich steeds meer bewust van verschillen en overeenkomsten, wij dragen bij aan het besef dat iedereen 
uniek is en dat iedereen erbij hoort. Respect: ook bij bijzonder en/of lastig gedrag leren we dat welk gedrag een kind ook 
laat zien we blijven respect hebben voor elkaar en je blijft erbij horen. Kinderen mogen af en toe kiezen om in groepjes 
te spelen, maar we gaan niet buitensluiten. Hierin balans vinden en kinderen besef geven hoe hun gedrag effect heeft op 
de ander.  
 
We communiceren dit door elke ouder welkom te laten voelen, mede doordat we ieder kind vanuit liefde benaderen en 
dit laten merken. Ook bij moeilijke situaties maken we onderscheid tussen persoon en gedrag. We wijzen niemand af, 
alleen wijzen we bepaald gedrag af. Dat geven we zowel kinderen als ouders mee. Hierbij handelen we vanuit 
deskundigheid én bescheidenheid, we nemen de ander serieus en zien ouders als dé expert van hun kind, onderwijl we 
ook kunnen meedenken of doorverwijzen waar we die behoefte voelen.  
 
Zowel de partners vanuit onderwijs en zuidzorg benaderen wij vanuit de wens ieder kind te ontvangen en bieden wat 
het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Tijdig hulp vragen bij opvoedzorgen, leerproblemen, etc. We 
gaan actief de dialoog aan, vragen en geven feedback en nemen continue initiatief voor een positieve en transparante 
communicatie en optimale samenwerking.  
 
Wat wij daarbij ook erg belangrijk vinden is observeren, registreren en dit verwerken in het observatiesysteem.  Vanuit 
hier in gesprek met ouders om de voortgang te bespreken, we zitten graag met ouders op één lijn en houden de lijntjes 
kort. 
We kunnen de IB’er van school/kinderopvang mee laten kijken op de groep, er is een warme overdracht richting school.  
Het uitlenen van materialen is daarbij ook van meerwaarde.  
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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 zich ze veilig? Dat 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. 

In 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:  

Het pedagogisch beleid (werkplan deel) wordt ieder jaar met het team samen opgesteld, wat is het verhaal achter de 
locatie, waar zijn we trots op en hoe laten we ieder kind zich welkom voelen.  
Daarna wordt het voorgelegd aan de lokale oudercommissie, zij komen met feedback en passen indien het nodige aan.  
Het blijft een lopend proces gedurende het niewe jaar, bij het werkoverleg keert het werkplan terug en passen we indien 
nog aan.  
Het V&G beleid is een open document, ieder groot team overleg bespreken we dit. De nieuwe protocollen worden dan 
besproken, acties worden geevulueerd en er worden nieuwe acties uitgezet.  
 
Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of andere problemen die worden gesignaleerd bespreken we met de 
ouders. In overleg met de ouders en in samenwerking met de pedagogisch coach worden hier vervolg stappen aan 
gegeven. Hierbij kunnen wij ouders doorverwijzen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
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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 doorontwikkeling te 

komen. Het inzetten van pedagogische experimenten ondersteunen 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 
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Opleiden en ontwikkelen 

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

 

Welke doorontwikkeling wil je teweegbrengen binnen je locatie?  

Kennismaking met het Jenaplan concept, in het nieuwe jaar start de nieuwe directeur, samen met haar wil ik bekijken hoe we 

de medewerkers kunnen scholen in deze werkwijze. 

En hoe kunnen we de VE methode Startblokken hierbij laten ondersteunen. 

Voor nu gaan we Looqin invullen op papier, na overleg met school bekijken of deze observatie methode nog past, daarna 

licentie aanvragen of overstappen. 

 

Naam opleiding/ 

training/cursus. 
Naam organisatie 

die dit verzorgt. 
Doelstelling/opbrengst.  

 

 

Aantal 

pedagogisch 

medewerkers. 

Planning. 

Jenaplan 

training/cursus 

Edux Kennismaking jenaplan concept / 

samenwerking 

6 (inclusief 

LM en PC) 

 

 

Looqin 

observatiesysteem 

uitleg DO en BSO  

Edux Werkwijze Looqin  3   

BHV + Kinder EHBO  Edux Bijscholing  1   

Techniek en ik Edux Bijscholing  1   

3F taaltoets Edux Wet IKK  1  

Pedagogisch 
kompas 
Basisopleiding 

pedagogisch beleid 

voor nieuwe 

medewerkers   

Edux   4 Afgerond januari 2021 

Pedagogische 
keuzes en 
uitdagingen 4-8 jaar 

Edux   Maud  

Cindy  
 

Pedagogische 
keuzes en 
uitdagingen 8-12 
jaar 

Edux   Maud  

Cindy  
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Pedagogische en praktische informatie 
Naam groep. Leeftijd. Maximaal aantal kinderen. 
BSO groep 1  4 – 13 jaar  22  

   

   

 

BSO groep 1: 

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

Maandag Van                tot  Van                      tot  Van                    tot  
Dinsdag Van                tot  Van                      tot  Van                   tot  
Woensdag Van                tot  Van                     tot  Van                   tot  
Donderdag Van                tot  Van                     tot  Van                   tot  
Vrijdag  Van                tot  Van                     tot  Van                    tot  

 

BSO groep 1 (tijdens vakanties): 

 

 
 

  

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

Maandag Van 7.30 - 7.45 uur  Van 13.00 - 14.30 uur  Van 17.45 - 18.30 uur 

Dinsdag Van 7.30 - 7.45 uur  Van 13.00 - 14.30 uur  Van 17.45 - 18.30 uur  

Woensdag Van 7.30 - 7.45 uur  Van 13.00 - 14.30 uur Van 17.45 - 18.30 uur  

Donderdag Van 7.30 - 7.45 uur Van 13.00 - 14.30 uur  Van 17.45 - 18.30 uur  

Vrijdag  Van 7.30 - 7.45 uur  Van 13.00 - 14.30 uur  Van 17.45 - 18.30 uur  
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In vakantieperiodes kan de Beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken. 

Op onze locatie is voor de vakantieperiodes de BKR als volgt vastgelegd: 

Per vakantie communiceren we in deze via 

Memobord  

Ouderportaal 

Nieuwsbrief 

 

In vakantieperiodes worden BSO groepen geclusterd. (Clusteren verwijst naar het gebruik maken van meer dan één 

locatie gedurende de schoolvakanties waarbij meerdere groepen van meerdere locaties worden samengevoegd) 

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

Niet van toepassing  

 

Op onze locatie is de leidinggevende: Marion Doreleijers  

                     

Op onze locatie is de pedagogisch coach: Bianca Deumers – Umans  
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Stage  

Het stagebeleid is vastgelegd in  het stagebeleid van WijzijnJONG . 

Op onze locatie werken op dit moment geen stagiaires.  

De stagiaires volgen de opleiding ( naam opleiding):  

• …………… 

BKR 

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

Van 8.15 uur tot 13.00 uur in de ochtend en  

Van 14.30 uur tot 17.30 uur in de middag.   

 

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

• Nieuwsbrief aan ouders of een bericht in het ouderportaal. 
• Vaak wordt de wijziging ook nog zichtbaar opgehangen bij de groepen 

 

Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op:   

Dagdeel ……………..                                              groep  ………………                                        met groep  ……………     

Dagdeel ……………..                                              groep  ………………                                        met groep  ……………     

Dagdeel ……………..                                              groep  ………………                                        met groep  ……………   

Niet van toepassing  
 

Op onze locatie hanteren wij een opendeurenbeleid: ja/nee   

Dit geven we vorm door:  

Binnen Het Mooiste Blauw wordt een open-deuren-beleid gehanteerd. Het idee van eigen groepsruimte wordt dan 

losgelaten. Het kind komt op meerdere plaatsen in de school met de eigen stamgroep als veilige plek. Pedagogisch 

professionals schatten in en overleggen met elkaar wanneer het mogelijk is de deuren open te zetten. Kinderen kunnen 

dan zelf op ontdekking gaan en hun eigen grenzen verleggen. Ze kunnen zelf keuzes maken over waar ze gaan spelen. In 

iedere groep vinden ze weer ander spelmateriaal en iedere groep biedt weer andere uitdagingen. In iedere ruimte is het 

toezicht van de groepsleiding aanwezig. Op het moment dat de deuren open staan is iedere pedagogisch medewerker 

voor ieder kind in haar ruimte verantwoordelijk. Wanneer de deuren op staan, zal het speelgoed met kleine onderdelen 

hoog worden weggezet, zodat kleine kinderen niet in aanraking komen met voor hen gevaarlijk speelgoed. 

Dit past helemaal binnen het jenaplant concept wat ze binnen de school aanbieden.  

 

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

Binnen Het Mooiste Blauw maken we gebruik van onze eigen ruimtes (leerplein),  en soms van de binnenruimte of een 

andere stamgroep. Als kinderen de stamgroep voor een activiteit verlaten is dat altijd onder begeleiding van een 

pedagogische professional. Als er nog andere medewerkers op de groep zijn is deze automatische beschikbaar in 

noodgevallen. Is er geen andere medewerker dan is een medewerker van een andere groep direct beschikbaar in 

noodgevallen. 

 
Als kinderen de stamgroep verlaten, dan is dat als volgt geregeld: 

Kinderen mogen de stamgroep alleen verlaten met toestemming van de pedagogisch professional. Als kinderen de 

stamgroep verlaten voor een activiteit buiten het Kinderplein, dan heeft de pedagogisch professional die de groep 

begeleidt altijd de gegevens bij zich van de kinderen en is zij op de hoogte gebracht van eventuele bijzonderheden. 

 

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

Een medewerker is nooit alleen in het pand aanwezig. We zorgen er altijd voor dat er 2 volwassenen in het pand 

aanwezig zijn. Dit kan een collega pedagogisch medewerker zijn maar ook een medewerker van school. 
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Op onze locatie bieden we flexibele BSO: ja/nee     

Zo ja, dan is dat als volgt geregeld:   

Binnen de organisatie kennen wij het product flexibele opvang niet. Kinderen komen structureel op vaste dagen in vaste 

groepen. Ouders hebben de mogelijkheid om incidenteel een extra dag af te nemen of een dag te ruilen. Aan dit verzoek 

wordt tegemoetgekomen mits de kindbezetting het op de betreffende groep toe laat. 

 

Op onze locatie vinden we de inbreng van de kinderen belangrijk. 
We geven op de volgende wijze uitvoering aan de kinderparticipatie: 

• Kinderen over de opvang en Activiteiten informeren 

• Luisteren naar wat de kinderen vertellen  

• Hun mening vragen en hen stimuleren om die teg even 

• Overleggen met de kinderen 

• Samen plannen maken  

• De kinderen laten meebeslissen 

• De kinderen zelf laten beslissen en hun verantwoordelijkheid laten opnemen 
 
Voorbeelden waarbij kinderen betrokken kunnen worden: 

• Het opstellen of wijzigen van leefregels 

• Oudere kinderen kunnen zich bijvoorbeeld terugtrekken in een “geheime” kamer die ze zelf inrichten, maar 
moeten die steeds netjes houden 

• De inrichting van de ruimte of de aanschaf van spelmateriaal  

• Het organiseren van activiteiten 

 

Op onze locatie vinden we het verkennen van de wereld belangrijk. We maken in dat kader uitstapjes. 
Als we uitstapjes maken dan is dat op de volgende manier geregeld: 
Bij uitstapjes houden wij rekening met de leeftijd van de kinderen en de leidster-kind ratio. Als de pedagogisch professionals 
extra ondersteuning nodig hebben, worden ook vaak stagiaires ingezet, om alles naar behoren te laten verlopen. De 
medewerker heeft een telefoon en lijst met nummers bij zich. Bij uitstapjes verder dan de speeltuin in de buurt, krijgen de 
kinderen een bandje om met hun naam en telefoonnummer van de groep. 

 

Wennen en overgaan naar een andere groep 

De pedagogisch medewerkers begeleiden het wennen en overgaan naar een andere groep door: 

In het kennismakingsgesprek nemen we met de ouders de algemene regels van Korein Kinderplein door en vertellen over de 

werkwijze en de afspraken op de BSO. Het intake formulier wordt door de pedagogisch medewerker samen met ouders 

ingevuld. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen ze altijd bij de mentor van het kind en bij de teamleider terecht . 

 

Met ouders maken we de volgende afspraken over wennen/ overgaan naar een andere groep: 

Wennen en overgaan naar een andere groepIn het kennismakingsgesprek nemen we met de ouders de algemene regels van 

Korein Kinderplein door en vertellen over de werkwijze en de afspraken op de BSO. Het intake formulier wordt door de 

pedagogisch medewerker samen met ouders ingevuld. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen ze altijd bij de mentor van 

het kind en bij de teamleider terecht .We vinden het erg belangrijk dat we het kind leren kennen in het gesprek. We vragen 

dan ook of het kind zelf mee wil komen. Ouder en kind krijgen een rondleiding door de gehele BSO-ruimte: het kind weet zo 

al een beetje waar hij/zij aan toe is. De medewerker van de dagopvang verzorgt een warme overdracht naar de school en 

ook naar de medewerker van de Kidzclub. We adviseren de kinderen altijd een keer te laten wennen, daarmee begint een 

goede start op de BSO. Als een kind start op de BSO wordt het betrokken bij de activiteiten en geven we een duidelijke uitleg 

over de dagindeling op BSO. Aan de hand van een activiteit kan het kind zich voorstellen in de groep en de groep leren 

kennen. 

 

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

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

Looqin wordt mee gestart om de ontwikkeling van het kind te registreren.  

Binnen de school gebruikten ze hetzelfde instrument.  

Wij geloven niet in lineaire groeicurves 
Elk kind is immers anders. Procesgericht kindvolgsysteem Looqin koppelt daarom het welbevinden en de betrokkenheid 

aan competenties en prestaties. Hierbij worden zowel bevorderende als belemmerende factoren inzichtelijk. Door middel 

van handvatten zoek je een gerichte oplossing op groepniveau, met persoonlijke aandacht en oog voor de brede 

ontwikkeling van elk kind. Zo kan deze naar eigen vermogen, maximaal presteren. 

 

 

 

 
 
  

https://app.looqin.co/login
https://looqin.co/producten/uitgaven/
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BIJLAGE 1  PEDAGOGISCHE SCAN                                                       

 

 
Naam observator: 

 
Naam Locatie: 

 
Naam geobserveerde groep: 

 
Leeftijdsrange groep: 

 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 0 – 2 jaar  2- 4 jaar  0- 4 jaar  3+ jaar 

 
 4-12 jaar  4-8 jaar  8-12 jaar  TeenZ 

 
 Anders 

 

 
VVE-programma/concept onderwijs:   Nee  Ja (welk?____________________________________) 

 
Totaal aantal PM’ers:_________________________________________________________________________ 

 
(noteer het totaal aantal PM’ers dat tijdens de observatie werkzaam is op de groep). 

 
Totaal aantal externe volw.:___________________________________________________________________ 

 
(noteer het totaal stagiaires die min. 30 min. aanwezig waren tijdens de observatie). 

 
Totaal aantal aanwezige kinderen:____________________________________________________________ 

 
(noteer het maximaal aantal aanwezige kinderen gedurende de halve dag observatie). 

 
Datum observatie:________________ 

 
 Ochtend (9.00-12.00 uur)



 Middag (14.00-17.00 uur) 
 
 
 
 
 

 

     
 

_
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KIND. SCANNINGSRONDE 1.  SCANNINGSRONDE 2.     
 

(beschrijving kenmerken Startuur: ______________________  Startuur: ______________________      
 

als kleding, haar, bril en 
Binnen 

 
Buiten 

 
Binnen Buiten 

   
 

dergelijke)      
 

            
 

             
 

1.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

2.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

3.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 

vrij geleid eetm. 
  

vrij geleid eetm. 
 

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

4.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 

vrij geleid eetm. 
  

vrij geleid eetm. 
 

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

5.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 

vrij geleid eetm. 
  

vrij geleid eetm. 
 

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
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KIND. SCANNINGSRONDE 1.  SCANNINGSRONDE 2.     
 

(beschrijving kenmerken Startuur: ______________________  Startuur: ______________________      
 

als kleding, haar, bril en 
Binnen 

 
Buiten 

 
Binnen Buiten 

   
 

dergelijke)      
 

            
 

             
 

1.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

2.             
 

    WB BT      WB BT 
 

 vrij geleid eetm.     vrij geleid eetm.   
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

3.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 

vrij geleid eetm. 
  

vrij geleid eetm. 
 

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

4.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 

vrij geleid eetm. 
  

vrij geleid eetm. 
 

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
 

             
 

5.             
 

    
WB BT 

     
WB BT 

 

 

vrij geleid eetm. 
  

vrij geleid eetm. 
 

       
 

 groepjes individueel      groepjes individueel    
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FORMULIER  

BALANS AANPAKFACTOREN. 
 

VUL AAN NA ELKE SCANNINGSRONDE 

 
Maak een analyse van de 

aanpak: Wat zijn de 

vastgestelde sterktes voor elke 

aanpakfactor? Wat zijn 

mogelijke aanbevelingen? Vul 

dit aan na elke scanningsronde

 

RIJKE Sterktes Suggesties en aanbevelingen 

UITDAGENDE   

OMGEVING.   
   

RIJKE UITDAGENDE   
OMGEVING   

(infrastructuur,   
spelmateriaal,   

activiteiten,…)   

   

Verantwoording:   

   

ALTIJD IN Sterktes Suggesties en aanbevelingen 

DIALOOG.   
   

ALTIJD IN DIALOOG   

Sfeer en relaties   
(positieve   

interacties tussen   

kinderen, tussen   

PM’ers en tussen   

kinderen en PM’ers,   

samenhorigheid,…)   
   

Verantwoording:   
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ALTIJD IN Sterktes Suggesties en aanbevelingen 

DIALOOG.   

 

 
Begeleidersstijl   
(inlevende.  
begeleidersstijl,  
stimulerend, ruimte  
om initiatief te  
nemen,…) 

 

 

 
Verantwoording: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SENSITIVITEIT. 

 
Verantwoording: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
AUTONOMIE VERLENEN. 

 
Verantwoording:  
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RUIMTE VOOR Sterktes Suggesties en aanbevelingen 

INITIATIEF.   
   

RUIMTE VOOR   
INITIATIEF   

Keuzevrijheid   
(kinderen kunnen   

vaak vrij activiteiten   

kiezen, worden   

betrokken bij de   

praktische zaken,…)   
   

Verantwoording:   

   

RUIMTE VOOR Sterktes Suggesties en aanbevelingen 

INITIATIEF.   
   

RUIMTE VOOR   
INITIATIEF   

Organisatie   
(duidelijke   
kindvriendelijke   
dagindeling, weinig   
dode momenten,   
optimale inzet van   
PM’ers,…)   

   

Verantwoording:   

   

 

 

 
7 | PEDAGOGISCHE SCA
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BIJLAGE 2        PEDAGOGISCHE COACHING 
Naam Locatie:   
 

Groep  data  Aandachtsgebied   Effect   
 
BSO groep 1  
 

27-1-2021 Talentontwikkeling van kinderen 
meer inzetten 
Kinderen hierin meenemen en 
bespreekbaar maken   
 
Ontwerpend leren  
De behoefte om iets te maken of te 
verbeteren  
 
De kernvraag bij ontwerpen is ‘Hoe 
maak ik dit (beter)?’ 
 
Kinderen bedenken en maken een 
product 

Waar is een kind goed in? Leer dit 
kennen van elkaar en zet dit in tijdens 
bijv, een activiteit  
 
 
 
Ontdekken van de wereld en hier zelf 
in mogen  
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