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Inleiding 
 
Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschools opvang het Visnet , onderdeel van UN1EK 
onderwijs en opvang . Met dit beleid wordt een inhoudelijke visie gegeven op kinderopvang 
binnen onze buitenschoolse opvang. Het dient om regelmatig na te denken over de wijze waarop 
we omgaan met kinderen binnen ons buitenschoolse opvang (bso) locatie. 

 
UN1EK verzorgt professionele kinderopvang voor verschillende locaties in Vlaardingen, 
Schiedam en Maassluis. Algemene informatie over de integrale kindercentra (IKC’S) is te vinden 
op de website. Daar staat ook het pedagogisch beleidsplan beschreven van de organisatie. 

 
In dit pedagogisch werkplan zijn de locatie specifieke zaken beschreven: hoe de locatie eruit ziet, 
het dagprogramma, de openingstijden, onze couleur locale, maar ook hoe wij invulling geven aan 
de aspecten van verantwoorde kinderopvang, te weten: de vier pedagogische doelen van Riksen 
Walraven.  
Het pedagogische beleid geeft richting aan het handelen en waarborgt een gelijkgestemde 
aanpak van de pedagogisch medewerkers.  
Het biedt structuur en voorkomt dat kinderen geconfronteerd worden met tegengestelde eisen. 
Met het Pedagogisch Werkplan profileert onze buitenschoolse opvang zich naar buiten (ouders, 
instellingen, enz.) en trachten wij ons pedagogisch handelen te onderbouwen. 

 
UN1EK werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem en ziet kwaliteit als een continu proces. Het 
beleid, procedures en de werkwijzen van UN1EK zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek 
en ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij het dagelijks handelen.  
Locaties van UN1EK worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De uitkomsten van een 
inspectie worden besproken met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie/IKC raad 
van de desbetreffende locatie.  
In de volgende paragrafen leest u hoe binnen onze buitenschoolse opvang gewerkt wordt aan de 
vier pedagogische doelen van Riksen-Walraven. 

 
Mocht u nog informatie missen, dan kunt u hier natuurlijk altijd naar vragen bij de 
pedagogisch medewerkers. 

 
Wij wensen u veel leesplezier! 

 
Team bso het Visnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.un1ek.nl/
http://www.un1ek.nl/
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Beschrijving locatie buitenschoolse opvang het Visnet. 
 

BSO het Visnet is gehuisvest in CBS het Visnet. Samen met Peuterspeelzaal het Visnet en 
de basisschool wordt opvang en onderwijs wordt vormgegeven. De bso, peuterspeelzaal 
en basisschool maken gebruik van dezelfde ingang 

 
Contact gegevens: 

Werksoorten Contactgegevens 
  

Buitenschoolse opvang Stationsstraat 117 
 3131PS Vlaardingen 
 Tel. 010-4356709 

  

 
Algemene contactgegevens:  
E-mailadres: info@cbshetvisnet.nl  
Website: www.cbshetvisnet.net 

 
Directie:  
Misja van Herp 

 
Openingstijden:   
BSO 

 
Alle dagen  
07.00 uur - 18.30 uur 

  
In de schoolvakanties kunnen kinderen opgevangen worden 
bij vakantie-opvang VanKampen.  

 
Groepen 

Werksoort en naam groep Aantal kindplaatsen (max.) Leeftijdsgroep 
   

BSO groep 1 15 4-12 jaar 

   

 
Toelichting:  
BSO het Visnet biedt 1 groep BSO die voldoen aan de minimale vereiste m2 per kind.  
Op elke groep staan maximaal 3 vaste, vertrouwde pedagogisch medewerkers. Binnen de onze BSO 
wordt gewerkt volgens de wettelijke leidster- kindratio. Het vaste team kan worden aangevuld met 
studenten van aansluitende opleidingen en/of medewerkers vanuit de Flexpool van UN1EK dan wel 
aangesloten uitzendbureaus. 
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Groepen en groepsruimtes.  
De groepsruimtes is ingedeeld op de volgende basisprincipes:  

• De inrichting daagt uit tot spel  
• De inrichting garandeert veiligheid, ongeacht onvoorziene situaties in spel  
• De inrichting garandeert rust in uitstraling en spreiding kinderen 

 
Om bovenstaande basisprincipes te bewerkstelligen is er voor gekozen om de groep eenduidig in te 
richten waarbij de GGD-eisen leidend zijn. Zo is de groep licht, ruim opgezet, is rekening gehouden 
met de akoestiek en zijn de spelhoeken zo vormgegeven dat ze zorgen voor een natuurlijke spreiding 
van de kinderen over de beschikbare m2. 

 
Bij de bso zal de voorschoolse opvang (vso), 07.00 uur – 08.45 uur bestaan uit 1 groep van 4-12 
jaar. Mocht de groep zich opsplitsen tijdens de naschoolse opvang (nso), 15.30 uur – 18.30 uur, dan 
zal op het memoboard de uitsplitsing van kinderen per dag te zien zijn.  
De bso zal voor activiteiten meerdere ruimtes in het gebouw gebruiken. In overleg en met en met 
goedkeuring van de pedagogisch medewerker maken kinderen gebruik van een andere ruimte 
binnen het gebouw om een activiteit te doen. Dit kan het speellokaal, hal, ect zijn. 

 
Binnen de bso wordt gewerkt met een open deuren beleid. Dit houdt in dat kinderen gebruik 
maken van verschillende ruimtes en hun stamgroep verlaten. Een stamgroep is een groep waarop 
het kind zijn vaste rituelen heeft zoals, eten en drinken, verjaardag vieren e.d. Het uitgangspunt is 
dat kinderen de ruimte moeten krijgen om de eigen ontwikkeling mede vorm te geven. Hierbij 
zijn de mogelijkheden en behoeften van kinderen heel belangrijk. 

 

Dagschema  
VSO maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 07.00 - 08.45 uur binnenkomst en tijd voor 
vrij spel  
08.45 uur verzamelen bij de klas 

 
NSO maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 15.30 – 18.30 uur kinderen verzamelen uit de klassen 
14.15 -14.45 uur eet / drink moment aan tafel  
14.45 - 16.45 uur tijd voor vrij spel, buiten spelen of gestructureerde activiteit 
16.45 - 17.00 uur eet / drink moment aan tafel 
17.00 - 17.30 uur vrij spel binnen of buiten 
17.30 - 18.30 uur alle kinderen zijn binnen. Vrij spel 

 

Buitenruimte  
De buitenruimte van bso het Visnet is zo ingericht dat hij uitdaagt tot ontwikkelen. Kinderen 
kunnen in alle veiligheid fietsen, balspelen doen, ren- tikspelen doen, ect. Alle speeltoestellen zijn 
gekeurd en worden onderhouden. Voordat er naar buiten gegaan wordt, worden hekken gesloten 
en het plein gecontroleerd op zwerfafval. In het kader van de veiligheid wordt op de bso in 
afstemming met de medewerkers een veilige situatie gecreëerd door achterwacht van een andere 
locatie of collega. 

 

Samenvoegen en drie-uursregeling opvang.  
Bij de samenstelling van de groep en de leidster-kind-ratio houdt bso het Visnet zich aan de 
rekentool die opgesteld is door het Ministerie van SZW. De rekentool wordt gebruikt bij het roosters 
maken voor het bepalen van het aantal pedagogisch medewerkers op de groep. Op de BSO mogen er 
voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch 
medewerkers worden ingezet. Tevens geldt inzet van minimaal de helft van de benodigde 
pedagogisch medewerkers. In de praktijk komt dit bij bso het Visnet neer dat wij mogelijk afwijken 
van de BKR tussen 17.30 en 18.00 uur. Tussen 12.00 en 17.30 uur wijken wij zeker niet af van de BKR. 
Op vrije (studie)dagen en in de vakanties is dezelfde drie-uursregeling van toepassing als op de hele
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dagopvang, op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt. Indien er 
de gehele dag maar 1 pedagogisch medewerker nodig is, dan wordt deze dienst in tweeën gedeeld. 
Er is dan een dienst van 07.00-13.15 uur en een dienst van 13.00-18.00 uur. Er wordt op deze dagen 
geen pauze gehouden, waardoor er de gehele dag niet afgeweken wordt van de BKR. Indien er 
meerdere pedagogisch medewerkers nodig zijn dan is het als volgt geregeld. Wij wijken mogelijk af 
van de BKR op de volgende momenten: tussen 07.00 en 08.30 uur, tussen 12.45 en 14.15 uur tussen 
17.30 en 18.00 uur Wij wijken zeker niet af van de BKR op de volgende momenten: tussen 08.30 en 
12.45 uur tussen 14.15 en 17.30 uur. Per dag wordt niet meer dan 3 uur afgeweken van de BKR. 

 
Deze afspraken zijn niet van toepassing op kinderen die flexibel komen, zij hebben geen vaste 
stamgroep. Verder draait het bij de gemaakte afspraken om het structurele rooster, d.w.z. 
standaardrooster: dus niet in geval van ziekte, verlof of vakantie.  
Ouders zijn of worden hierover ingelicht tijdens het kennismakingsgesprek. 

 
Dagelijks wordt er door de pedagogisch medewerkers van de bso het aantal kinderen bijgehouden 
tussen 07.45 uur en 08.45 uur en tussen 14.15-18.30 uur i.v.m. kindratio. Op grond hiervan wordt 
het rooster eventueel aangepast.  
Het personeelsrooster bevindt zich in een roostermap. Deze is te vinden in groepsruimte van de bso. 
Na het eten en drinken bij de buiten schoolse opvang wordt de groep kinderen gesplitst. De kinderen 
hebben de mogelijkheid om in de groepsruimte, het speellokaal, op het buitenterrein of in de andere 
plekken in het gebouw. In de hal kunnen de kinderen spelletjes spelen, huiswerk maken en/of 
knutselen. De materialen hiervoor zijn te vinden in de groepsruimte of de gezamenlijke ruimte van 
de bso en de school. Op een whiteboard in de groepsruimte wordt genoteerd waar de kinderen 
kunnen spelen en zich bevinden. 

 
Achterwacht regeling:  
Op alle dagen in de week, met uitzondering van woensdag, is er 1 medewerker van de bso tot 
18:30 in het pand, eventueel aangevuld met een leerkracht, conciërge of een MT-lid. Mocht dit niet 
het geval of mogelijk zijn dan is er altijd iemand achterwacht die binnen 15 minuten op locatie kan 
zijn. De directie en/of het managementteam zijn iedere dag telefonisch achterwacht. 
 
 

Ruilen of extra dagdelen.  
Het kan voorkomen dat een ouder een extra opvangdag aanvraagt of een aanvraag betreft ruilen 
doet. Via het ouderportaal van Un1ek kunnen ouders een extra opvangdag aanvragen. Ruilen van 
opvangdagen gebeurd op locatie. Afhankelijk van de groepsgrootte en leidster-kind ratio wordt 
bekeken of dit mogelijk is. Ruilen van opvangdag dient plaatst te vinden binnen tien werkdagen. 
Minimaal twee dagen van te voren krijgen ouders bericht of ruiling mogelijk is.  
Bovenstaande is niet van toepassing op kinderen met een flexibel contract. Deze kinderen worden 
geplaatst waar mogelijk. Dit is in de plaatsingsovereenkomst benoemd en hier tekenen ouders voor. 

 

Mentorschap.  
Aan elk kind wordt bij aanvang van de opvang een vaste mentor toegewezen. Deze wordt tijdens het 
intakegesprek bekend gemaakt aan de ouder(s). Deze mentor is te allen tijde één van de pedagogisch 
medewerkers die werkt op de stamgroep van het kind. De mentor bespreekt de ontwikkeling en/of 
welbevinden van het kind met de ouders indien dit nodig is.  
Indien de ouder zelf een gesprek wil over de ontwikkeling en/of welbevinden van zijn/haar kind is de 
mentor daarvoor het aanspreekpunt.  
Een mentor biedt een vertrouwensrelatie en sociaal-emotionele veiligheid: kinderen kunnen en 
willen informatie, gebeurtenissen en ervaringen delen met beroepskrachten als er een hechte en 
respectvolle band is tussen mentor en kind.  
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Een mentor kan talenten in kinderen ontdekken en laten groeien: kinderen krijgen door 
beroepskrachten (extra) ontwikkelkansen aangereikt die hen verder helpen in hun brede 
ontwikkeling. Een pedagogisch medewerker reikt die kansen al dagelijks aan voor alle kinderen. 
Door het toewijzen van een aantal mentorkinderen aan een pedagogisch medewerker kan ze zich op 
deze kinderen extra richten. Door het af te bakenen met een aantal kinderen, is het helder voor de 
pedagogisch medewerker wie ze het meest gericht kan observeren en ontwikkelkansen kan 
aanreiken. Deze kinderen kent ze het beste en kan ze dus ook beter ondersteunen.  
Een mentor fungeert als rolmodel: dit dwingt beroepskrachten tot goed voorbeeldgedrag waar jonge 
kinderen van kunnen leren. Een pedagogisch medewerker is altijd met 1001 dingen tegelijkertijd 
bezig binnen een altijd uitdagend beroep. Daardoor is het makkelijk te vergeten hoe gericht kinderen 
eigenlijk de volwassenen om hen heen constant aan het observeren zijn. Het mentorschap herinnert 
professionals er aan hoe belangrijk hun voorbeeld is  
Een mentor signaleert (potentiële) ontwikkelingsproblemen: op deze manier kan er door 
beroepskrachten en/of andere professionals van binnen of buiten de kinderopvangorganisatie 
vroegtijdig en adequaat passende (extra) ondersteuning worden geboden. 
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Visie op ontwikkeling bij bso het Visnet. 
 
Binnen het pedagogische werkplan gaan wij ervan uit dat ieder kind een heel unieke en eigen plaats 
binnen de groep, maar ook als individu, heeft.  
Ieder kind heeft het recht om "zichzelf" te zijn, met zijn geheel eigen karakter, eigenschappen en 
mogelijkheden.  
De taak van de pedagogisch medewerker zal eruit bestaan het kind liefde, rust en veiligheid te 
bieden in een zo constant mogelijke omgeving en het kind te stimuleren en uitdagingen te bieden 
om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien.  
De bso biedt het kind rust en veiligheid, het kan na een dag school even op adem komen en vindt 
een luisterend oor.  
Naast de bestaande gezinssituatie biedt de bso het kind de mogelijkheid, ten dele, op te 
groeien binnen een groepsdynamiek waarin het zijn eigen, geheel identieke plaatsje heeft.  
In de huidige maatschappij, waarin kinderen opgroeien in veelal kleine gezinnen en niet zoveel 
mogelijkheden hebben om hun sociale- en emotionele vaardigheden met betrekking tot de omgang 
met anderen te oefenen, kan de bso een verbreding van de ontwikkeling betekenen.  
Naast de thuissituatie krijgt het kind de mogelijkheid om in groepsverband te leren omgaan met de 
ander, zijn sociale vaardigheden te oefenen, zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden te leren 
kennen, deze te verwoorden en zijn eigen grenzen te stellen. 

 

Uitgangspunten 
 

• Ieder kind behoort de mogelijkheid te krijgen om zelf zijn wereld te ontdekken en zich 
te ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.  

• Ieder kind heeft het recht op de liefde en de genegenheid van de volwassene die in 
de behoefte van het kind voorziet (voeding, slaap, aandacht en genegenheid).  

• Ieder kind heeft het recht op een veilige en zo constant mogelijke omgeving, Het kind moet 
kunnen vertrouwen, weten én ervaren dat de leidster beschikbaar is voor het kind wanneer 
het kind haar nodig heeft. Hierdoor kan het kind zijn zelfvertrouwen vergroten en verder 
exploreren. Zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien door het oefenen in het "zelfdoen". 
Door bij eventueel falen terug te kunnen vallen op de vertrouwde pedagogisch 
medewerker, krijgt het kind weer moed om verder te gaan. 

 
• Een kind heeft een van nature sterk ontwikkeld gevoel voor orde, en heeft dus een 

zo constant mogelijke leefomgeving nodig.  
• Ieder kind heeft het recht om serieus genomen te worden. 

 
• Ieder kind heeft het recht op persoonlijke/individuele aandacht, waarbij het belang van de 

groep niet uit het oog verloren mag worden.  
• Ieder kind heeft het recht op een goed voorbeeld, de leidsters van de groep zullen zich 

hierbij terdege bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie.  
• Vaste (terugkerende) "rituelen" (feesten enz.) bieden zekerheid, herkenning en veiligheid en 

dragen bij tot een evenwichtige emotionele ontwikkeling. 

 

Groepsdynamica  
Door het kind naar de bso te brengen kiezen ouders bewust voor een opvoeding deels in een groep. 
Voor het kind betekent dit dat het deels opgroeit met andere kinderen en leert dat er rekening 
gehouden moet worden met die andere kinderen. Door het omgaan met anderen leren zij zichzelf en 
hun mogelijkheden kennen. Door het samen doen, samen spelen en samen plezier maken leert het 
kind zichzelf ontdekken en ontwikkelen.  
Van de pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij zich terdege bewust zijn van 
hun voorbeeldfunctie en daar ook naar hand
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Door zelf als pedagogisch medewerker het goede voorbeeld te geven, geef je het kind houvast. Door 
bijvoorbeeld mee te spelen in zijn spel en in te spelen op het kind, biedt je het kind handvatten voor 
een goede communicatie met elkaar, hetgeen het kind weer zal stimuleren zich verder te 
ontwikkelen. 

 

Missie van bso het Visnet.  
Bso het Visnet verzorgt een passend en eigentijds aanbod in opvang. Ieder kind weet dat het 
welkom is met zijn of haar eigenheden. Het aanbod is zo passend en betekenisvol als mogelijk is 
waardoor het voorwaarden schept voor een succesvolle deelname aan de opvang in onze bso. 

 

Bso activiteiten.  
In de bso worden door de pedagogisch medewerkers wisselende activiteiten aangeboden aan 
de kinderen. Wanneer kinderen buiten de groep willen spelen, gebeurt dit vrijwel  
altijd in de hal die grenst aan de bso ruimte. Daarnaast kan er ook buiten gespeeld worden op het 
buitenterrein of in andere ruimtes binnen het gebouw. Kinderen gaan altijd onder begeleiding buiten 
spelen, tenzij ouders toestemming geven op het zelfstandigheidsformulier dat de kinderen 
zelfstandig buiten mogen spelen.  
In de ‘werkinstructie uitstapjes’ (zie Starling) staat beschreven dat één pedagogisch medewerker 
erop uit mag gaan waar ook andere volwassenen aanwezig zijn. Er is altijd een mobiele telefoon 
aanwezig.  
De medewerkers op locatie weten waar de groep naar toe is en de looproute is bekend. 

 

Zorgstructuur.  
Binnen cbs het Visnet is er een gezamenlijke zorgstructuur voor onderwijs en opvang bso. De 
zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de totale zorg. Er os een structurele overdracht tussen 
medewerkers onderwijs en BSO.  
Indien er kleine zorgen of successen waargenomen zijn worden deze op de groep tijdens het halen 
en/of brengen met de ouders gedeeld. Indien zorgen structureel zijn, worden de ouders door de 
pedagogisch medewerker uitgenodigd voor een gesprek en wordt er ondersteuning aangeboden. 

 

Kinderen volgen en overdracht.  
Binnen de bso en school vindt er dagelijks overdracht plaats. Zo is er dagelijks contact tussen 
leerkrachten en de bso-medewerkers en wordt afwijkend gedrag of een afwijkende situatie 
doorgeven. zorgplannen voor kinderen wordt afgestemd en als één doorgaande lijn behandeld. 
Binnen onderwijs is de eigen leerkracht verantwoordelijk voor het kind (pedagogisch en sociaal 
emotioneel) en bij de bso is dit de mentor. 

 
De Buitenschoolse opvang maakt gebruik van Werken aan Welbevinden, De pedagogisch 
medewerker meet één keer per jaar de kwaliteit van hun werk met behulp van Werken aan 
welbevinden.  
Werken aan Welbevinden (WAW) is het meetinstrument dat door de pedagogisch medewerker 
van UN1EK gebruikt wordt om zicht te krijgen en te houden op de basis van het werk: een 
omgeving bieden waarin kinderen zich veilig, prettig en op hun gemak voelen, waardoor ze zich 
goed kunnen ontwikkelen. Het instrument bestaat uit observatieformulieren voor de groepsleiding 
(deze zijn gericht op individuele kinderen). Ook is er een vragenlijst voor ouders en één voor 
kinderen ouder dan 8 jaar.  
Pedagogisch medewerkers zijn elke dag bezig met het welbevinden van kinderen en zijn gewend om 
direct en oplossingsgericht te handelen. Meestal is daar helemaal geen observatieformulier voor
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nodig. Deze werkwijze draagt echter het risico in zich dat vergeten wordt om verbeteringen in beleid 
en/of situatiekaarten aan te brengen die herhaling zouden kunnen voorkomen. Met Werken aan 
Welbevinden wordt systematisch gewerkt aan de kwaliteit van de kinderopvang. (zie document 
Starling) 

 

De vier pedagogische doelen 
 

 De 6 interactie vaardigheden ; 
 Sensitieve responsiviteit  (adequaat  reageren op de behoeften en gevoelens van de kinderen) 
 Respect voor de autonomie ( de pedagogisch medewerker heeft begrip voor de eigen keuzes en 
manieren van ontdekken van de kinderen op de groep 
 Structureren en grenzen stellen ( de pedagogisch medewerker stuurt de kinderen aan begeleidt en 
corrigeert  hen) 
Ontwikkelingsstimulering ( de pedagogisch medewerker laat de kinderen dingen zelf ondernemen, en 
ontdekken op een speelse educatieve manier) 
Praten en uitleggen (de pedagogisch medewerker leegt de dingen uit, praat en communiceert met de 
kinderen) 
Begeleiden van interacties tussen kinderen (de pedagogisch medewerker begeleidt de communicatie 
en spel momenten tussen kinderen)  
En de vier opvoedingsdoelen en van professor J.M.A. Riksen-Walraven centraal; 
 
Emotionele veiligheid (een veilige basis waar kinderen zich kunnen ontspannen en waar zij zichzelf 
kunnen zijn. Het gaat hierbij om zowel fysieke als sociale veiligheid.) 
Ontwikkelen van persoonlijke competenties (het ontwikkelen van persoonskenmerken als 
zelfvertrouwen, zelfstandigheid en veerkracht waarmee men problemen kan aanpakken.) 
Ontwikkelen van sociale competenties (ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met anderen.) 
Overdracht van waarden, normen, cultuur (het zich eigen maken van de cultuur, de waarden en 
normen van de maatschappij waarin men leeft.)  
 
Binnen het kinderopvang beschrijven we de doelstellingen als volgt: 
 
Het bieden van (emotionele) veiligheid; 
Het bieden van veiligheid is van primair belang in de kinderopvang. Het draagt bij aan het 
welbevinden van kinderen in het hier en nu. Bij kinderen, medewerkers en ouders mogen emoties er 
zijn. Peuters in de basisschoolleeftijd hebben een basale behoefte aan sociaal-emotionele veiligheid, 
steun en begeleiding. Warme en ondersteunende interacties tussen pedagogisch medewerkers en 
kinderen zijn belangrijk. Zonder een veilig klimaat kan er niet gewerkt worden aan de andere 
pedagogische doelstellingen. Het creëren van een veilige en geborgen omgeving is een samenspel 
tussen pedagogisch medewerkers, kinderen en de ruimte waarin ze zich bevinden.   
Om emotionele veiligheid te kunnen ontwikkelen is de beschikbaarheid van vaste en sensitieve 
pedagogisch medewerkers belangrijk. Het is daarom ons streven om vaste pedagogisch medewerkers 
op vaste dagen in de groepen te laten werken. Op deze manier weten kinderen dat de pedagogisch 
medewerkers er voor hen zijn en durven zij hun omgeving te gaan verkennen. Daarnaast streven wij 
ernaar om kinderen de ruimte te geven, maar ook grenzen te stellen. Zij leren de wereld ontdekken 
en uitproberen, maar hebben ook regels en structuur nodig zodat kinderen weten waar zij aan toe 
zijn. 
Kinderen ontlenen hun gevoel van veiligheid aan de volgende aspecten: 
Goede en vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers, ouders en de kinderen. Deze 
ontstaan door vaste pedagogisch medewerkers : goede communicatievaardigheden, zodat adequate 
afstemming en overdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers kan plaatsvinden. Hierbij is 
ruim aandacht voor diversiteit en verschillen tussen mensen en culturen.  
 
Structuur en voorspelbaarheid in:  
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- Duidelijke grenzen en rituelen, waardoor het gedrag van kinderen  
positief wordt begeleid. Deze grenzen en rituelen komen iedere dag voorbij en worden meerdere 
keren herhaald. 
- Indeling en inrichting van de ruimte. De kinderen kunnen ongestoord samen en alleen spelen in een 
rijk ingerichte groepsruimte. De ruimte wordt aangepast aan een thema waardoor de 
herkenbaarheid wordt vergroot. 
               
Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties; 
Om de ontwikkeling van persoonlijke competenties bij kinderen te stimuleren richten wij ons op 
persoonskenmerken als zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze kenmerken 
zorgen ervoor dat kinderen in staat zijn allerlei problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan 
te passen aan de omstandigheden. Daarnaast is het stimuleren van de cognitieve, taal-, motorische 
vaardigheden van belang bij dit opvoedingsdoel. Dit gebeurt door het aanbieden van rijke spel 
activiteiten.  
 
Samenspel, fantasiespel, naspelen en meespelen zijn voor kinderen belangrijke ervaringen. Hierdoor 
gaan zij grenzen verkennen en verleggen. Kinderen leren hierdoor wie ze zijn en wat ze kunnen.  
Doordat kinderen binnen UN1EK OPVANG andere kinderen ontmoeten, leren zij weerbaar worden, 
krijgen zij zelfvertrouwen en ontwikkelen zij een gevoel van eigenwaarde. Om de ontwikkeling van 
deze persoonlijke competenties te stimuleren en te begeleiden zijn de volgende punten van belang in 
de begeleiding van de kinderen door de pedagogisch medewerkers binnen UN1EK OPVANG:  
Het begeleiden en stimuleren van de ontwikkelingsgroei van individuele kinderen, waarbij de 
pedagogisch medewerkers aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen hebben. 
Daarbij is het van belang dat de pedagogisch medewerkers een rijke omgeving creëren waarin deze 
competenties gestimuleerd kunnen worden. 
 
Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties;.    
Binnen het ontwikkelen van sociale competenties gaat het erom dat kinderen zich in een ander 
kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en 
leren voorkomen van conflicten. Kort gezegd: het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.  
Op de peuterspeelzaal komen kinderen met andere kinderen in aanraking. Ze moeten hier leren om 
samen te delen, op hun beurt te wachten en voor zichzelf op te komen. Op deze manier ontwikkelen 
kinderen sociale vaardigheden.  
 
Binnen de BSO leren kinderen hoe het is om in een groep te zijn en vriendschappen te sluiten. Naast 
het sluiten van vriendschappen leren wij hen ook om stap voor stap kleine conflicten op te lossen. 
 
Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
De wereld is divers. Kinderen leren bij de BSO dat we allen UN1EK zijn. Iedereen heeft eigen 
kwaliteiten, voorkeuren, achtergronden en kenmerken. Samen maken wij deel uit van de 
peuterspeelzaal. Wij zijn allen verschillend, maar horen bij deze peutergroep. 
Kinderen worden dan ook gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving. We doen dit middels activiteiten als ‘groene 
spelen’ en coöperatieve werkvormen. Bij socialisatie leren kinderen waarden en normen van de 
samenleving. Ook leren zij door cultuuroverdracht meer over gebruiken, tradities en gewoontes van 
de samenleving en de verschillende culturen die daar deel van uitmaken.  
 
De Groepsregels zijn met pictogrammen zichtbaar gemaakt en maken onderdeel uit van het 
dagritme.  
 
De pedagogische basisdoelen leiden ertoe dat wij:  
Kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot een volwaardig mens die zich bewust is van 
zijn/haar eigenheid en die tegelijkertijd de geldende normen en waarden kent.  
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Hen te helpen om uiteindelijk uit te groeien tot een mens die zichzelf kent en heeft leren 
aanvaarden met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden én ook de ander heeft leren aanvaarden 
in diens eigenheid. 
 
 
Dit doen wij middels het observeren en volgen van de ontwikkeling:  
Het observeren en volgen van de ontwikkeling geschiedt door zorgvuldig te kijken naar de kinderen 
door goed opgeleide en deskundige leidsters. Deze leidsters wisselen hun ervaringen uit met de 
andere leidsters en met hun direct leidinggevende. Dit in voortdurend overleg met de ouders en 
intensief contact met de kinderen. 

 
Vooralsnog worden er geen observaties vastgelegd, tenzij wij de indruk hebben dat er problemen 
optreden of bijv. ontwikkelingsachterstanden voordoen (of de ouders aangeven zich zorgen te 
maken). Indien wij problemen signaleren wordt er in teamverband een plan opgesteld, systematisch 
geobserveerd en wordt er door de teamleiding een gesprek met de ouders gepland waarin de 
"zorgen" besproken worden. In samenwerking met de ouders en intern begeleider wordt er dan een 
"zorgplan" opgesteld. Voorgesteld kan bijv. worden om het kind intensief te observeren zodat enige 
duidelijkheid kan worden gegeven over eventuele ontwikkelingsachterstanden. Indien nodig kunnen 
ouders ook worden doorverwezen naar bijv. een adviesbureau, consultatiebureau, logopedist enz. 
Contacten met deze z.g. "eerstelijnsvoorzieningen" worden gelegd en onderhouden door de intern 
begeleider in nauwe samenwerking met de mentor. 

 

Het bieden van emotionele veiligheid 
 
De opvoedomgeving biedt kinderen een veilige basis, een 'thuis' waar kinderen zich kunnen ontspannen 
en zichzelf kunnen zijn. Door Riksen-Walraven wordt het bieden van een gevoel van veiligheid als de 
meest basale pedagogische doelstelling gezien. Het bieden van veiligheid is niet alleen van belang omdat 
het bijdraagt aan het welbevinden van het kind, maar ook omdat een veilig klimaat voorwaarde is voor 
het realiseren van de andere pedagogische doelen (www.nji.nl 2011). 
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Het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden  
Het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen is alleen mogelijk in een omgeving 
waarin het kind zich veilig voelt. Dit is een belangrijke basis die bso het Visnet wil bieden.  
Elk kind is uniek en krijgt de ruimte om zich op zijn of haar eigen wijze te ontwikkelen. Bij de 
ontwikkelingsmogelijkheden gaat het om de persoonlijke kenmerken als veerkracht, zelfvertrouwen, 
zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend handelen.  
Alleen een kind dat zich in voldoende mate heeft kunnen hechten in een veilige omgeving is in staat 
om te leren zijn gevoelens te verwoorden en te benoemen. Dit geeft het kind emotionele 
ondersteuning, hij weet dat de pedagogisch medewerker het verdriet begrijpt en hem kan helpen 
het een plaats te geven of een oplossing met hem kan zoeken.  
Gevolg: het kind voelt zich veilig en zal ook bij volgende problemen bij de pedagogisch 
medewerker aandurven kloppen. 

 

Emotionele veiligheid kunnen we het kind bieden door:  
• Sensitiviteit; het signaleren van problemen, het begrijpen en serieus nemen.  
• Responsiviteit; voorspelbaar en positief reageren op deze signalen  
• Aanmoedigen en uitlokken door zichtbaar vertrouwen te hebben in het kind.  
• Kinderen positief stimuleren  
• Kinderen steeds een stapje verder te helpen 

 

Geborgenheid  
Binnen onze locatie willen wij een sfeer creëren waarin ieder kind zich veilig en geborgen voelt. 
Dit willen wij realiseren door een huiselijke sfeer te creëren, niet alleen door de inrichting van 
de ruimte (hoewel daar veel aandacht aan zal worden besteed) maar ook in de houding van de 
pedagogisch medewerkers.  
Zij bieden emotionele veiligheid en geborgenheid binnen de groep door:  

• Ieder kind op zijn eigen niveau aan te spreken en te benaderen. 
 

• Vaste pedagogisch medewerker in de groep, die een vertrouwenspersoon voor het kind 
kan worden.  

• Duidelijk stellen van grenzen en nakomen van afspraken. 
 

• Voorspelbaarheid in reageren van de pedagogisch medewerker, wat vandaag niet mag (of 
wel mag) mag morgen ook niet of wel  

• Signaleren en optredend handelen bij (bijvoorbeeld) pestgedrag 

 
Externe emotionele veiligheid (veiligheid waarin een kind zijn verhaal doet over bijv. problemen 
thuis) wordt geboden door:  

• Een open oor voor elk kind  
• Aandacht en rust  
• Vaste leidsters,  
• Observeren van het kind, hoe reageert het, ziet het er ontspannen uit. 

 
• Bij twijfel gaat protocol kindermishandeling in werking, wordt er teruggekoppeld 

naar directie en evt. ouders en hulpinstanties. 

 

Het bevorderen van de persoonlijke competentie 
 
De opvoedomgeving stelt kinderen in de gelegenheid om hun persoonlijke competentie te 
ontwikkelen. Het gaat om persoonlijke eigenschappen als veerkracht, impulscontrole, 
zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, motivatie, volharding, creativiteit en cognitieve- en 
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taalvaardigheden. Hierdoor zijn kinderen in staat om allerlei problemen goed aan te pakken en zich 
goed aan te passen aan (veranderde) situaties (www.nji.nl 2011). 

 

Lichamelijke ontwikkeling  
Door een zorgvuldige en bewuste keus van spel- en creatief materiaal wordt aandacht besteed aan 
de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.  
Het materiaal en de activiteiten worden hierbij zo goed als mogelijk afgestemd op de leeftijd en 
de ontwikkeling van de kinderen.  
Natuurlijk zijn ook de nodige handenarbeid materialen aanwezig om de creatieve ontwikkeling 
verder te stimuleren (klei, verf, kleurmateriaal, wol, lijm, enz.). Ook het buiten spelen (al dan 
niet geleid) kan hierbij een belangrijke rol vervullen. 

 

Taalontwikkeling  
De ontwikkeling van de taal zal bij deze doelgroep vooral plaatsvinden door een open communicatie 
tussen pedagogisch medewerker en kinderen. Door veel met elkaar te praten wordt de 
woordenschat van de kinderen op een heel natuurlijke wijze uitgebreid.  
De pedagogisch medewerker heeft hierin duidelijk een voorbeeldfunctie, van hen wordt een goed en 
duidelijk taalgebruik vereist. Zij stimuleert een juist taalgebruik bij de kinderen waarbij tevens 
aandacht wordt besteed aan het zoveel mogelijk weren van ongepast en onacceptabel taalgebruik. 
Door het voorlezen en stimuleren van lezen wordt ook het passieve taalgebruik verder bevorderd. 
Van de pedagogisch medewerkers mag worden verwacht dat zij in voortdurende open communicatie 
met de kinderen staan. Zij tonen aandacht en invoelingsvermogen om zich in de gedachtewereld van 
ieder individueel kind te verplaatsen, hem te helpen om deze wereld te verwoorden en zo te 
ordenen. 

 

Eigen identiteit en zelfredzaamheid  
In onze pedagogische visie hebben we getracht aan te geven dat wij ervan uitgaan dat ieder kind het 
recht moet hebben om "zichzelf" te worden met zijn eigen "eigenaardigheden". Dit willen we 
trachten te bevorderen door te stimuleren bij de ontwikkeling bij het vinden van de eigen identiteit 
van het kind. We willen het kind individueel helpen om al zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en 
te ontwikkelen.  
De zelfredzaamheid trachten we te stimuleren door niet altijd alle problemen voor het kind uit de 
weg te nemen, maar hem te leren er mee om te gaan. Een van onze taken zal dan ook zijn om gehoor 
te geven aan de roep van het kind "Leer mij het zélf te doen!"  
Het kind moet mogelijkheden krijgen om te experimenteren, fouten te maken enz. Hulp wordt daar 
geboden waar het kind echt "vastloopt", vaak zal ook dan de hulp bestaan uit het stimuleren en weer 
op weg helpen. 

 

Bevorderen van de sociale competenties 
 
De opvoedomgeving stelt kinderen in de gelegenheid om hun sociale competentie te 
ontwikkelen. Het gaat om een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals het zich inleven in 
een ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en 
het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid (www.nji.nl 2011). 

 

Verstandelijke en creatieve ontwikkeling  
De verstandelijke en creatieve ontwikkeling wordt bij deze doelgroep gevolgd en gestimuleerd. De 
pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen in hun samenspel maar ook in hun individuele spel, 
elk kind moet ook de kans krijgen zich als hij er behoefte aan heeft even te kunnen distantiëren van 
de groep. 
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Door een wisselend aanbod van spel- en creatief materiaal worden de kinderen gestimuleerd in hun 
ontwikkeling.  
Met name de zorg voor een aanbod dat is afgestemd op de leeftijd van een kind is hierbij van groot 
belang. Kinderen worden in hun spel bewust afwisselend vrijgelaten en geholpen. Door de kinderen 
vrij te laten, leren ze veel van zichzelf en van de andere kinderen om zich heen. De pedagogisch 
medewerker heeft hierin een duidelijk adviserende en stimulerende taak. 

 
Doordat binnen de bso de kinderen veelal zelf bepalen wat zij willen doen, is de verstandelijke en 
creatieve ontwikkeling van de kinderen ook deels afhankelijk van het karakter en de interesse van 
ieder kind persoonlijk.  
Er wordt echter wel gestuurd naar zoveel mogelijk variatie in de tijdsbesteding van de kinderen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling  
De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind trachten we te stimuleren door het kind te leren en 
te helpen bij de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen, om interesse en 
empathie, geïnteresseerdheid in en de tolerantie ten opzichte van de andere kinderen. 

 
Met betrekking tot de emotionele ontwikkeling gaat het om adequaat kunnen uitdrukken en 
overbrengen van eigen behoeften en gevoelens, om het uit kunnen stellen van 
behoeftebevrediging, hetgeen vraagt om zelfbeheersing. Het accepteren van grenzen speelt hierin 
een belangrijke rol en het kunnen omgaan met emoties, waarbij rekening gehouden wordt met de 
omgeving waarin het kind zit. 

 
De sociaalvaardige ontwikkeling van het kind stimuleren wij door het kind de mogelijkheid te 
bieden om te spelen met andere kinderen, met andere karakters enz. Hierdoor leren zij zich te 
verplaatsen in die ander, rekening te houden met die ander, met die ander te communiceren en 
samen te werken. 

 

Rol groepsleiding  
De pedagogisch medewerker kijkt en luistert goed naar zowel de individuele kinderen als naar de 
hele groep. Zij geeft de kinderen de ruimte om te leren omgaan met ruzietjes en conflicten. 
Kinderen zien en leren veel van elkaar, de andere kinderen kunnen hierbij een prima 
voorbeeldfunctie vervullen.  
Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:  

• Bij conflicten/ruzies stimuleren wij het zelf oplossend vermogen van de kinderen; de 
pedagogisch medewerker komt pas in actie als blijkt dat de kinderen er zelf niet meer uit 
komen, helpt het kind weer op weg en bespreekt uiteindelijk met hen wat de gevolgen 
van hun gedrag is. Dit alles om voor de kinderen helder te krijgen hoe zij om moeten gaan 
met conflicten, wat dat voor die ander betekend, etc. We helpen de kinderen conflicten 
op de juiste manier en met de juiste tools op te lossen, schelden, vloeken enz. wordt 
echter niet getolereerd.  

• Alert zijn op de verschillende rollen/karakters van de kinderen en hierop in spelen.  
• Kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun assertief vermogen. 

 
• Kinderen stimuleren elkaar te helpen, met elkaar te spelen, op elkaar te wachten, samen 

op te ruimen of bijv. samen een activiteit te verzinnen.  
• Kinderen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. 

 
• Kinderen zoveel als mogelijk zelf laten doen, hulp wordt daar geboden waar het nodig is. 

Dit komt o.a. terug in bijv. aanmoedigen om zelf aan te kleden, zelf naar het toilet te gaan, 
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veters te strikken enz. Door het kind hierbij te stimuleren, te complimenteren, samen 
naar oplossingen te zoeken, maar niet zijn "karwei" over te nemen, stimuleren we de 
zelfredzaamheid en uiteindelijk het zelfvertrouwen van het kind.  

• De ruimte waarin de kinderen verblijven wordt zodanig ingericht dat de kinderen zelf 
kunnen bepalen wat ze willen doen. Kasten zijn voor de kinderen bereikbaar, materiaal kan 
door henzelf gepakt worden en staat uitnodigend voor hen klaar. We laten de kinderen 
zoveel mogelijk zelf bepalen wat zij willen knutselen, etc.  

• We laten kinderen zelf kiezen welke activiteit ze willen doen, en bieden daarbij nieuwe 
mogelijkheden en technieken aan. Als kinderen niet weten wat ze moeten doen of zich (in 
onze ogen) vervelen kunnen we andere activiteiten voorstellen, maar ook is er voor de 
kinderen de mogelijkheid om zich even te onttrekken om ze bewust "te laten vervelen". Dit 
stimuleert het kind om zelf een oplossing te zoeken voor uitvoering van een activiteit en 
bevordert zijn creativiteit. 

 
• Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat de persoonlijke ontwikkeling van een kind 

stimuleert. Zo zijn er verschillende spelletjes waarbij kinderen kunnen oefenen in tactisch 
spel, kennis van cijfers, algemene kennis, geduld en motoriek. Door het spelen van bijv. 
gezelschapsspelletjes leren de kinderen naast sociale vaardigheden ook incasseren 
(winnen/verliezen, op je beurt wachten). Maar er is ook bijv. een poppenhoek, 
autospeelhoek, verkleedhoek enz. 

 
• Er wordt ook buitenmateriaal aangereikt om de sociale vaardigheid te stimuleren: om samen 

een balspel te doen, touwtje te springen enz. 

 

De overdracht van normen en waarden 
 
De opvoedomgeving draagt waarden en normen aan kinderen over, waardoor kinderen zich de 
cultuur eigen maken van de samenleving waarin zij opgroeien (www.n_ii.nl 2011). 

 

Intermenselijke relaties 
Tussen kinderen  
De mens is enerzijds individu met een geheel eigen persoonlijkheid, anderzijds functioneert hij als 
deel van het geheel, hij moet leren omgaan met anderen, respect leren hebben voor "die ander" 
en diens mening, maar hij moet ook zijn eigen identiteit en eigen waarden en normen leren 
kennen, bespreekbaar maken en eventueel kunnen toetsen.  
Hij moet leren conflict oplossend te handelen en leert dat alleen in een veilige omgeving waarin hij 
zich eerst heeft kunnen hechten. De opvoeder zal hem hierin duidelijk moeten stimuleren, niet 
alle meningsverschillen voor hem op moeten lossen, maar hem handvatten en vaardigheden 
moeten bieden om in conflictsituaties zelf oplossend te handelen, duidelijk en helder zijn mening 
te verwoorden en open te staan voor de mening van een ander.  
Hij moet leren duidelijk zijn houding te bepalen en respect kunnen opbrengen voor "die ander". 

 
Binnen de groep hebben kinderen veel contact met elkaar en de pedagogisch medewerkers, 
waardoor ze ongemerkt leren om met allerlei mensen om te gaan en om rekening met elkaar te 
houden. Van belang is hierin dan ook dat de pedagogisch medewerker en de kinderen altijd eerlijk 
en open met elkaar omgaan en iedereen in zijn waarde laten. Dat wil zeggen dat pesten, uitschelden 
en discriminerende opmerkingen niet worden getolereerd.  
Verder wordt veel belang gehecht aan het uitspreken van conflicten en meningsverschillen. 

 

Tussen pedagogisch medewerker en kinderen  
Tussen pedagogisch medewerker en kinderen dient de intermenselijke relatie vooral duidelijkheid 
te bieden. 
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Het kind moet kunnen rekenen en vertrouwen op de pedagogisch medewerker, haar reactie moet 
veelal voor het kind voorspelbaar zijn, zij moet in haar reacties consequent zijn. Zij dient het kind in 
conflictsituaties duidelijk en helder uit te leggen wat er van hem wordt verwacht (én wat er niet van 
hem wordt verwacht...) Iedere pedagogisch medewerker dient zoveel als mogelijk dezelfde aanpak te 
hebben.  
Het kind moet zich veilig en geaccepteerd voelen, de pedagogisch medewerker dient respect 
voor ieder individu, dus voor ieder kind, te hebben en hier ook naar te handelen. Dit handelen 
moet duidelijk en consequent zijn. 

 
Door het voorbeeld gedrag van de pedagogisch medewerkers leren de kinderen de gewenste 
omgangvormen. Zoals hoe ga je met elkaar en het materiaal om. Hoe maak je duidelijk wat je 
wel/niet wil. Door het aanleren van vaste zinnen als “stop, hou op ik wil het niet!”, “Mag ik 
meedoen?” ondersteunen we het gewenste gedrag. Door het geven van complimenten bij goed 
gedrag en het benoemen van ongewenst gedrag worden de kinderen zich steeds meer bewust van 
de regels en worden ze meer sociaal vaardig en communicatief. Regels en afspraken wordt de 
kinderen spelenderwijs aangeleerd en eigen gemaakt. Regels worden benoemt en geregeld herhaald, 
de oudste kinderen worden betrokken bij het opstellen van de regels. 

 

Samenleven / samen verantwoordelijk zijn  
Het is van belang dat kinderen ervaren dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de 
groepsruimte waarin zij opgevangen worden.  
Dit betekent dat zij zich moeten leren realiseren dat kinderen en pedagogisch medewerker 
gezamenlijk enerzijds verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld materiaal en meubilair, anderzijds ook 
verantwoordelijk zijn voor de sfeer binnen de groep. Door zuinig te zijn op de spullen en respect te 
hebben voor de mensen om je heen wordt het samen leven en samen verantwoordelijk zijn realiteit. 
Er is getracht voor alle leeftijden leuk en uitdagend materiaal te bieden. De rol van de pedagogisch 
medewerker is meespelen, observeren en uitdagen. 

 
Tijdens de langere openingstijden (bijvoorbeeld tijdens een studiedag) wordt ook een broodmaaltijd 
geserveerd en is er wat meer mogelijkheid voor uitgebreidere activiteiten die kunnen variëren van 
een spel tot het knutselen. 

 
In de schoolvakanties worden de kinderen opgevangen bij vakantie opvang IKC VanKampen. 
Gezamenlijk met de andere bso locaties worden activiteiten ondernomen. 
Deze dagen verblijven de kinderen de hele dag op de opvang, 
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Diverse 
 

Veiligheid 

 
De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een veilige omgeving voor de kinderen. Dit 
betreft de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de kinderen in en om de bso gedurende 
de dag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van 
leerlingen. 

 
Kinderen die graag naar de bso gaan, zich prettig voelen, met vertrouwen zaken durven 
oppakken, ontwikkelen zich goed. Dit willen wij de kinderen bieden. Dit vraagt ook een 
gestructureerde speel-, werk- en leeromgeving voor kinderen, waarin zij een eigen 
verantwoordelijkheid voor het leren kunnen opbouwen. Contacten met ouders/verzorgers zijn 
hierbij belangrijk; goede informatie, onderling vertrouwen en een lage drempel dragen hiertoe 
bij.  
Binnen de bso zijn specifieke afspraken gemaakt over hoe er met elkaar wordt omgegaan door 
alle mensen die bij de bso betrokken zijn. Bso het Visnet wil een bso zijn, waar medewerkers, 
kinderen en ouders op een ontspannen en respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat zorgt 
niet alleen voor een goede sfeer op de bso, maar draagt er ook toe bij dat kinderen prettige 
burgers zijn in de samenleving van nu en de toekomst. 

 

Regels en afspraken 
Op bso het Visnet hebben we regels en afspraken op drie niveaus:  

• Op bso niveau  
1) Omgang met elkaar  
2) Omgang met materialen  
3) Rust en veiligheid  
4) Pesten  

• Op groepsniveau. Standaard afspraken in de groep zijn:  
1) Let op jezelf  
2) We noemen iemand alleen bij de naam  
3) Stop is stop  
4) Een ruzie los je op met woorden  

  5) Zorg dat een ander zich veilig voelt ( 
6) Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden  
7) Als één persoon praat, luisteren de anderen  
8) Je luistert naar de pedagogisch medewerker  

• Op individueel niveau (indien nodig) 
 

1) Alle kinderen willen we een veilige omgeving bieden. Daarom kan het 
voorkomen, dat we voor individuele kinderen aanvullende regels maken. Het is 
belangrijk dat de pedagogisch medewerker aan het kind en aan de groep vertelt 
waarom bepaalde afspraken gemaakt worden voor individuele kinderen. 

 

Studenten en Ondersteund personeel 
 
Niet structureel aanwezig op de groep zijn MBO-leerlingen en ondersteunend personeel. De 
praktijkopleider begeleidt de student op afstand , de werkbegeleider is belast met de dagelijkse 
begeleiding van de student. De taken van de studenten zijn afhankelijk van de opleiding . Er is plaats 
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voor studenten van MBO niveau 2 tot HBO niveau. Het BPV beleid van Un1ek is terug te vinden in de 
werkinstructie.  
Ondersteunend personeel verzorgt de huishoudelijke taken van de groep. 

 

Zieke kinderen en medicijngebruik 
 

• Als kinderen medicijnen gebruiken en het noodzakelijk is dat dit tijdens het verblijf op de bso 
toegediend wordt, moet hier een verklaring voor het toedienen van medicijnen voor worden 
getekend. Hierin staat alle relevante informatie en de verantwoordelijkheden vermeld. De 
ouders hebben de verantwoordelijkheid alle voorkomende wijzigingen m.b.t. medicatie of 
ziektebeeld schriftelijk aan de bso te melden. Indien het van belang is dat de medicatie vóór 
aanwezigheid op de groep al is toegediend, moeten ouders dit melden bij de pedagogisch 
medewerker. 

 
• Er wordt contact met de ouder opgenomen als een kind koorts heeft. Als het zichtbaar ziek is 

en de koorts is hoger dan 38,5, dan moet het kind worden opgehaald.  
• De bso is wettelijk verplicht om 'vlekjesziekten' te melden bij de GGD als er zich twee of meer 

gevallen voordoen binnen twee weken in dezelfde groep. Het is echter zinvol om al bij een enkel 
geval van de vijfde ziekte contact op te nemen met de GGD en te overleggen over het verdere 
beleid. Contact hierover met de GGD verloopt via de leidsters of de afdeling P&O. 

 
• Via de website van UN1ek zijn de richtlijnen medicijn verstrekking en medicijnverklaringen te 

downloaden.  
• Via de website https://lci.rivm.nl/ en de KIDDI app kunnen medewerkers alle relevante 

informatie inwinnen. 
 
 

Privacy en sociale media.  
Persoonlijke gegevens worden schriftelijk en digitaal bewaard in de groepsadministratie. Uitsluitend 
medewerkers hebben toegang. Medewerkers zijn diegenen die een dienstverband hebben bij Un1ek 
onderwijs & opvang. Gegevens van medewerkers en cliënten (ouders en kinderen) worden nooit aan 
derden versterkt of publiek gemaakt, anders dan wettelijke voorschriften vereisen.  
Er worden geen persoonsgegevens van kinderen gegeven aan andere ouders; er worden geen 
gegevens vertrekt aan organisaties en instellingen zonder toestemming van ouders; er worden geen 
privéadressen, e-mailgegevens of telefoonnummers van medewerkers verstrekt.  
We houden ons op de locatie aan het privacy en mediabeleid zoals opgesteld door UN1EK. 

 

Sociale media.  
Bij inschrijving van kinderen bij de bso zijn ouders in de gelegenheid al of niet te tekenen voor 
de toestemming op foto’s, genomen tijdens activiteiten vanuit de opvang, op (sociale) media te 
plaatsen. Ouders kunnen de toestemming altijd weer in trekken. 

 

Inspraak en medezeggenschap.  
De bso heeft samen met de peuterspeelzaal en onderwijs van het Visnet een IKC Raad. Op dit 
moment bestaat de IKC Raad uit de volgende samenstelling:  

• 2 medewerkers onderwijs  
• 2 ouders vanuit onderwijs  
• 2 medewerkers opvang  
• 2 ouders vanuit opvang 

 
 
  

https://lci.rivm.nl/
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Niet tevreden?  
Mochten ouders niet tevreden zijn met de geleverde kwaliteit is de eerste stap dit te melden bij 
de medewerker van de groep. Daar kan in onderlinge afstemming een passende afspraak worden 
gemaakt. Mocht dit niet voldoende zijn wordt er een afspraak gemaakt met de teamleider en/of 
directeur van cbs het Visnet. Als ouders van de opvang niet de oplossing vinden die zij voor ogen 
hebben kunnen zij gebruik maken van de klachtenregeling van Un1ek. https://un1ek.nl/wp-
content/uploads/2014/09/klachtenreglement-UN1EK-jan16.pdf.  
Voor de medewerkers van bso het Visnet staan de belangen voor het kind altijd voorop. Het 
kan voorkomen dat dit strijdig is met de inzichten van ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2014/09/klachtenreglement-UN1EK-jan16.pdf
https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2014/09/klachtenreglement-UN1EK-jan16.pdf
https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2014/09/klachtenreglement-UN1EK-jan16.pdf
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Bijlage 1 Zorgstructuur  
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Bijlage 2 Groepsregels. 
 
 

Locatie regels BSO Het Visnet 

Entree 

* Tassen en jassen van kinderen hangen aan de kapstok, tassen van medewerkers worden opgeborgen 

in een gesloten kast 

Keuken en bergruimten 

* Kinderen komen niet zonder toezicht in de keuken/bergruimten (washok, binnen bergruimtes) 

Groepsruimten 

* Laat kinderen in kleine groepjes werken, wanneer er met gereedschap wordt gewerkt 

* Speel niet met zagen en ander gereedschap. Werken met gereedschappen is onder begeleiding van 

een medewerker. 

* Radio staat op de grond of lage tafel/kast tijdens gebruik. 

* Laat alleen de 7+ kinderen of kinderen die dit ‘aankunnen’ met scherp gereedschap werken 

* Laat alleen de 7+ kinderen of kinderen die dit ‘aankunnen’ met soldeerbouten werken en geef hier 

vooraf goede uitleg over. 

* Kinderen wordt geleerd het speelgoed op te ruimen. 

* Kinderen wordt geleerd binnen rustig te lopen en te praten . 

* Er worden geen obstakels geplaatst,i.v.m veiligheid. Kinderen moeten vrij kunnen spelen. 

* Radio staat op de grond of lage tafel/kast tijdens gebruik. 

* Kinderen wordt geleerd om tijdens trek- en duwspelletjes goed te kijken naar een ander (pm”ers 

begeleiden kinderen in het inlevingsvermogen) 

* (huis)Dieren zijn binnen niet toegestaan; behalve vissen, kikkervisjes, wandelende takken en 

vlinders 

 



 

 

 

Gymzaal 

* Kinderen mogen gymzaal niet betreden zonder begeleiding van een volwassenen. 

* Zorg dat er genoeg ruimte is voor de oefening of het spel 

* Zorg voor genoeg begeleiding en genoeg matten 

* Niet spelen in het toestelhok 

Grote hal 

* Met de kinderen zijn afspraken gemaakt hoe we lopen op de trap 

* Kinderen wordt geleerd binnen rustig te lopen en te praten. 

Buitenruimte 

*buitenruimte is in 2 zones verdeeld met kleuren: kleuterplein en grote plein. 

* Voordat de kinderen naar buiten gaan is er een plein controle, die uitgevoerd wordt door de 

 medewerkers van de groep. 

* Zand hoort in de zandbak. Het plein wordt regelmatig schoongeveegd. 

* Kinderen wordt geleerd om op hoogte te spelen/risicovol spelen (leren klauteren/klimmen, op 

glijbaan spelen, pijn ervaren enz.) 

* Er worden geen obstakels geplaatst, kinderen moeten vrij kunnen spelen. 

* Naar inzicht van de pm-er worden gevaarlijke plekken afgeschermd. 

* Kinderen mogen alleen zelfstandig buiten spelen (uit zicht) indien ouders hiervoor toestemming 

hebben gegeven. Van ieder kind staat beschreven in welke zones het kind mag spelen op het 

afsprakenformulier zelfstandigheid BSO. Er zijn met de kinderen afspraken gemaakt omtrent het 

buiten spelen zonder toezicht. 

* Kinderen wordt geleerd om tijdens trek- en duwspelletjes goed te kijken naar een ander. 

 


