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Inleiding
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang de Regenboog wat van toepassing is op de
buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar. In dit beleidsplan leest u welke keuzes Kinderopvang
de Regenboog maakt op pedagogisch gebied, wat onze werkwijze is en waarop die werkwijze is gebaseerd.
Het pedagogische beleidsplan is bedoeld voor zowel de ouders als de medewerkers van Kinderopvang de
Regenboog. Het geeft de medewerkers houvast omdat duidelijk is gemaakt wat van hen verwacht wordt in
hun werk. Een andere belangrijke reden voor het maken van een beleidsplan is dat het een middel is om te
toetsen of dat wat in het beleidsplan is beschreven ook daadwerkelijk wordt geboden. Tevens is het
mogelijk op basis hiervan te bekijken wat wel en wat niet goed gaat, wat veranderd kan worden of wat zo
moet blijven. Zowel de ouders als de medewerker kunnen dit beoordelen.
Daar waar gesproken wordt over medewerker wordt bedoeld pedagogisch medewerker. Op plekken waar we
het hebben over ouders, bedoelen we ook ouder en/of verzorgers.

Kwaliteit
Kinderopvang de Regenboog besteedt vanzelfsprekend aandacht aan kwaliteit: ouders moeten hun kind
tenslotte met een gerust hart achter kunnen laten. Uiteraard voldoet Kinderopvang de Regenboog aan de
Wet kinderopvang (Wk). Artikel 48 stelt dat kindercentra “verantwoorde kinderopvang” dienen te bieden.
Dat betekent dat de kinderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in
een veilige en gezonde omgeving. Aangezien het Rijk meer gedetailleerde uitvoeringsregels achterwege laat,
hebben de Maatschappelijke Ondernemersgroep, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en
Boink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) een convenant opgesteld. Kinderopvang de
Regenboog leeft de kwaliteitsregels van dit convenant kwaliteit kinderopvang na.

Doelstelling
Kinderopvang de Regenboog heeft als doel het bevorderen van kinderopvang in zijn algemeenheid, waarbij
geen enkele vorm bij voorbaat uitgesloten wordt. De kernfunctie is het begeleiden en verzorgen van
kinderen in een pedagogisch verantwoorde, inspirerende, uitdagende en liefdevolle omgeving, waarbij
individuele aandacht voor het kind voorop staat. In deze omgeving krijgen de kinderen de kans zich naar
eigen aard, aanleg en mogelijkheden te ontwikkelen. Dit speelt zich af in een huiselijke sfeer, waarin het
kind zich veilig voelt en plezier heeft. Voor kinderen met een handicap wordt samen met de ouders gekeken
naar onze mogelijkheden.
Onze organisatie is betrokken bij en staat open voor vragen van ouders en ontwikkelingen in de samenleving.
Uitgangspunt hierbij zijn:
•

Kindgericht:

Ieder kind is voor ons belangrijk en uniek. We handelen vanuit de vraag van het individuele kind, binnen de
kaders van het pedagogisch beleid.
•

Klantgericht:

Wij zorgen dat we weten wat de klant van ons wil. We nemen de wensen van kind en ouder serieus en geven
ook grenzen aan.
•

Flexibel:

We willen een flexibele organisatie zijn voor het kind, de ouders en medewerkers. Wij bieden flexibiliteit in
openingstijden en contractsoorten.
•

Kwaliteitsbewust:

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie. Dit betekent dat we voortdurend werken aan
verbetering van alle aspecten binnen onze organisatie.
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HOOFDSTUK 1

DE ROL VAN DE MEDEWERKER

De medewerker speelt een centrale rol in de buitenschoolse opvang.
Om deze rol goed te kunnen uitoefenen beschikt de medewerker over de volgende eigenschappen:
o

De medewerker is sensitief naar het kind. Zij luistert actief naar het kind en reageert zowel
verbaal als non-verbaal op een positieve wijze.

o

De medewerker is in staat een goede band te scheppen met het kind. Het kind hecht zich daarom
graag aan de medewerker.

o

De medewerker is in staat positieve sfeer te creëren in de groep en de verbondenheid tussen
kinderen onderling en met de medewerker te versterken.

o

De medewerker biedt de kinderen activiteiten aan vanuit het maandelijks thema.

o

Alleen waar nodig of gevraagd begeleidt zij de kinderen in het oplossen van conflicten etc.

o

De medewerker brengt ook cultuuraspecten, normen en waarden over op het kind. Kinderen raken
vertrouwd met gewoontes en leren regels en grenzen die duidelijk maken hoe we omgaan met elkaar
en de omgeving. Dit wordt bijvoorbeeld vertaald in het leren dat respect voor elkaar belangrijk is
en dat je elkaar geen pijn doet. Ook respect voor de omgeving en de materialen maakt hier deel van
uit.

De medewerker maakt deel uit van een team. Tijdens teamvergaderingen is de rol van de medewerker, het
eigen handelen en de afstemming met collega’s veelvuldig onderwerp van gesprek. De medewerker speelt een
belangrijke rol in het contact met ouders. Wederzijdse uitwisseling van informatie, afstemming, respect en
begrip zijn hierbij de uitgangspunten. Alle medewerkers bij Kinderopvang de Regenboog hebben minimaal
een mbo-diploma volgens CAO Kinderopvang.

Leidinggevende
De leidinggevende houdt zich bezig met de overige werkzaamheden. Te denken valt aan contacten met
gemeente, GGD, brandweer of het verzorgen van de administratie. Maar ook aan werkzaamheden die
betrekking hebben op onderhoud, marketing, personeel en organisatie.

Stagiaires
Kinderopvang de Regenboog is een erkende leeromgeving van SBB. Stagiaires zijn welkom om te leren. Ook
zij houden zich aan het pedagogisch beleid. Zo leren zij te werken met kwaliteitsregels.
Gedurende de stage worden de stagiaires boventallig ingezet. Dit houdt in dat het team van vaste
pedagogisch medewerkers wordt aangevuld met een stagiaire.

Zorg coördinator
Bij Kinderopvang de Regenboog is een zorg coördinator aanwezig die is opgeleid om de medewerker terzijde
te staan bij het omgaan met en stimuleren van kinderen in al hun ontwikkelingsprocessen. Daarnaast geeft
zij advies aan de medewerker bij pedagogische vraagstukken, bijv. wanneer een kind opvallend gedrag
vertoont. Zij zorgt voor deskundige, direct inroepbare ondersteuning

en draagt bij aan het

professionaliseren van het team.

Elk kind een mentor
Bij Kinderopvang de Regenboog heeft elk kind een mentor. Deze mentor werkt op de groep waar het kind is
geplaatst en volgt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen. Ook is zij het eerste
aanspreekpunt voor de ouders van dit mentorkind, maar zeker ook voor het kind.
Gedurende de plaatsing observeert de mentor uw kind en is aanwezig bij extra gesprekken, mocht dat nodig
zijn.
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Het werken met mentorkinderen verstevigt de relatie met de ouders en kind. Als u uw kind met een positief
gevoel achterlaat, heeft dit ook positieve gevolgen op uw kind.
Bij de indeling van de mentorkinderen kijken wij naar het aantal dagen dat uw kind komt en welke
pedagogisch medewerker daar het beste bij aansluit qua werkdagen. Ruilt uw kind van vaste opvangdagen,
dan bekijken wij ook of het mentorschap moet worden overgedragen.
Bij (langdurige) afwezigheid van de mentor worden haar mentorkinderen tijdelijk overgedragen aan één van
de andere pedagogisch medewerkers.
Met het mentorsysteem bereiken we dat de communicatie nog effectiever verloopt. Een ander voordeel van
het mentorsysteem is meer betrokkenheid met elkaar. Samen denken, doen en beslissen, waarbij een
positief en gelijkwaardig contact tussen de ouder en de pedagogisch medewerkers de kwaliteit van opvang
optimaal maakt.

Video Interactie Begeleider (VIB’er)
Binnen het kindercentrum worden medewerkers begeleid door een medewerker die opgeleid is tot Video
Interactie Begeleider. VIB is een methodiek om communicatie en interactie met het kind verder te
verbeteren. VIB werkt met video-opnames, die worden nabesproken. Door het evalueren van de eigen
werkpraktijk vanuit een positieve invalshoek wordt de juiste wisselwerking tussen medewerker en kind
versterkt.

De BSO is van en voor de kinderen
De kinderen worden betrokken bij de planning van activiteiten. Er wordt rekening gehouden met hun
interesses. Kinderen wordt gevraagd om zelf met ideeën te komen. Omdat kinderen niet altijd hun ideeën
concreet kunnen verwoorden, letten medewerkers op de signalen die kinderen geven. Kinderen zijn niet
verplicht om aan activiteiten deel te nemen, met uitzondering van uitstapjes waar de hele groep aan
meedoet.

De

medewerkers

dienen

hen

wel

te

motiveren

om

nieuwe

dingen

te

proberen.

Verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen spullen (op het niveau waar het kind aan toe is) draagt bij aan
het creëren van het groepsgevoel. Zij leren op te ruimen na het spelen. Van hen wordt verwacht om,
bijvoorbeeld, een bijdrage te leveren aan de afwas of bij het tafel dekken.
Femke en Jasmijn (7 en 8 jaar) willen graag knutselen. Omdat het vakantie is, wordt er gewerkt
aan een thema, dit keer “Jungle / oerwoud”. De medewerkers hebben wel een aantal bijpassende
knutselideeën hierover in hun hoofd, maar vragen eerst aan de kinderen wat ze zouden willen maken. Femke
wil graag een aap knutselen en de medewerker helpt haar een beetje op weg. Jasmijn heeft echter heel
andere plannen. Zij wil graag een dagboekje maken, iets wat helemaal niet met het thema te maken heeft.
Toch is het prima, de eigen inbreng van de kinderen wordt gestimuleerd. Jasmijn weet prima waar ze de
spullen kan vinden.

Regels
Regels zijn nodig omdat kinderen de ruimte met elkaar delen. Iedereen weet wat van hen verwacht wordt.
De medewerkers spreken regels af over omgangsvormen en zij spreken regels af om de veiligheid te
bewaken. Kinderen hebben inspraak in de regels. Regelmatig worden de regels geëvalueerd. Dit voorkomt
dat gewoonten insluipen als regel zonder dat medewerker zich daar van bewust zijn.
De toepassing van de regels is voorspelbaar. Regels worden echter niet halsstarrig toegepast. In bepaalde
situaties zal een medewerker van een regel afwijken, bijvoorbeeld als een kind aan het wennen is. De
medewerker maakt aan de kinderen duidelijk waarom zij dat doet. Uitleg is belangrijk om te zorgen dat
zowel de regel als de reden om af te wijken wordt begrepen.
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Regels zijn ook belangrijk omdat het kind de grenzen van de regels probeert af te tasten en ervaart wat er
gebeurt als hij de grenzen overschrijdt. Door kinderen aan te spreken op wat zij doen, leren zij de
consequentie van hun gedrag kennen.

Corrigeren en belonen
Voor kinderen is het belangrijk om te weten waar de grenzen liggen. Het leren van wat goed en fout is hoort
bij het opgroeien en ontwikkelt het geweten. Dit kan weleens tot conflicten leiden. Conflicten horen bij het
dagelijkse leven. Kinderen leren hiervan dat een ander er voor je kan zijn, maar ook dat een ander soms iets
anders wil dan jij. Bij conflicten tussen kinderen onderling zal de medewerker zich in eerste instantie
terughoudend opstellen, vaak lossen kinderen hun conflict zelf op.
Voorwaarde is dat kinderen elkaar geen pijn doen en er geen onveilige situaties ontstaan. Als dit nodig is zal
de medewerker sturend en corrigerend optreden. Een minder weerbaar kind zal aangemoedigd worden om
voor zichzelf op te komen, terwijl een ander kind juist afgeremd moet worden. De medewerker zal bij
overtreden van regels nooit het kind afkeuren, alleen het gedrag.
Een kind slaat een ander kind.
Medewerker: “Ik vind het niet aardig dat je slaat, dat doet pijn”.
Een medewerker zegt niet: “Jij bent stout of gemeen”.
Corrigeren kan door het kind aan te spreken en uit te leggen waarom iets niet mag. De medewerker
waarschuwt een kind een beperkt aantal keren. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont en na te zijn
gewaarschuwd hier ongevoelig voor blijft, kan de medewerker het kind korte tijd uit de situatie halen.
De medewerker heeft een kind dat aan het plagen is al twee keer gewaarschuwd. Bij de derde keer haalt de
medewerker het kind uit de situatie weg. Als het kind daarna weer gewoon verder kan spelen mag hij/zij
terugkomen. Wanneer dit goed gaat geeft de medewerker door bijvoorbeeld een compliment een positieve
stimulans.

HOOFDSTUK 2

DE GANG VAN ZAKEN OP DE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Hoe de zaken binnen Kinderopvang de Regenboog zijn geregeld, wat er een dag zoal gebeurt en welke regels
en afspraken gelden, komt in de volgende onderwerpen aan bod.

Medewerker/kind verhouding
Om van optimaal functioneren te kunnen spreken handhaaft Kinderopvang de Regenboog een juiste
verhouding tussen medewerker en kinderen. Hier is een leidraad voor in de CAO Kinderopvang die wij
opvolgen.
Kinderen van 4 tot 13 jaar zitten in een stamgroep met maximaal 20 kinderen met 2 medewerkers.

Extra dagdelen/ruilen
Alleen als de groepsgrootte het toelaat is het mogelijk om in overleg met de groep incidenteel gebruik te
maken van extra opvang. Deze dagdelen, dus buiten de contractueel overeengekomen dagdelen, worden
extra aan de ouders in rekening gebracht door middel van het vooraf aanschaffen van een strippenkaart.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Kinderopvang de Regenboog hanteert een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze
pedagogisch medewerkers kennen deze meldcode en werken dienovereenkomstig. We vinden het belangrijk
alert te zijn op signalen en om daar integer en professioneel mee om te gaan. Onderzoek wijst uit dat het
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werken met een meldcode aanzienlijk bijdraagt aan vroegtijdige signalering, zodat de goede stappen gezet
kunnen worden in het belang van het kind.
De versie die wij gebruiken is speciaal geschreven voor de branche kinderopvang en gebaseerd op een
basismodel van het ministerie van VWS. De Meldcode geeft via routes aan hoe te handelen wanneer er
signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat de Meldcode ook
een route hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht en hoe
te handelen wanneer er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap
wordt in de meldcode uitgebreid toegelicht. Binnen Kinderopvang de Regenboog is een medewerker
geschoold tot zogenaamde aandachtsfunctionaris. Op elk van de locaties is de nieuwe Meldcode uitgebreid
besproken met de teams en is vervolgens in gebruik genomen.

Achterwachtregeling
Uit oogpunt van veiligheid is een situatie waarin kinderen alleen kunnen zijn met één volwassene niet
wenselijk en niet volgens onze kwaliteitseisen. Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker
aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie is, hanteren we een zogenaamde
achterwachtregeling.
Deze regeling houdt in dat:
•

De pedagogisch medewerker/kindratio niet wordt overschreden.

•

In geval van calamiteiten er een actieve achterwacht beschikbaar is die binnen ambulance
aanrijtijden in het kindercentrum aanwezig moet zijn.

Groepsindeling/groepsgrootte
Een vaste groep kinderen met vaste medewerker die in een eigen ruimte worden opgevangen noemen we een
stamgroep.
Voor locatie Elst geldt:
Kinderen van 4 tot 7 jaar zitten in een stamgroep met maximaal 20 kinderen met 2 medewerkers.
Kinderen van 8 tot 12 jaar zitten in een stamgroep met maximaal 20 kinderen met 2 medewerkers.
Voor locatie Rhenen geldt:
Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten in een stamgroep met maximaal 20 kinderen met 2 medewerkers.
In verband met de leeftijd van de kinderen en hun grotere behoefte aan autonomie, neemt de stamgroep in
de BSO een minder grote plaats in dan op het kinderdagverblijf. De kinderen worden van school gehaald en
bij binnenkomst ontvangen in hun eigen stamgroep. Daar is gelegenheid om wat te eten en te drinken, en hun
verhaal te doen. Daarna kunnen kinderen zelf kiezen waar ze willen spelen en aan welke activiteiten ze mee
willen doen. Als zij dat willen, verlaten de kinderen dan hun stamgroep.

Openingstijden
De buitenschoolse opvang sluit in schoolweken aan op het schoolrooster. In de schoolvakanties is de opvang
de hele dag van 7.30 tot 18.30 uur geopend, waarbij de breng- en haaltijden flexibel zijn.

Groepsmomenten
Medewerkers praten met de kinderen. Kinderen praten met elkaar. De medewerkers zorgen dat iedereen
die dat wil, aan bod komt. Sommigen hebben altijd iets te zeggen, maar de stille kinderen worden ook
uitgenodigd om te praten. Het is niet nodig dat bij groepsmomenten alle kinderen bij elkaar zitten. Het is
mogelijk om kleine groepen te maken van 4 à 6 kinderen aan één tafel. De sfeer van saamhorigheid komt ook
door het stimuleren van respect voor elkaars wensen en meningen. Medewerkers doen dit door allereerst
zelf zo te handelen. Zij geven het voorbeeld van hoe er met elkaar wordt omgegaan. Kinderen imiteren. Bij
hun taalgebruik en houding tijdens de deelname aan activiteiten houden medewerker hier rekening mee. Als
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medewerkers onderling praten, houden zij rekening met de kinderen die meeluisteren. Grappen in de groep
zijn leuk, maar kinderen worden gekwetst door grappen of opmerkingen over hen die zij niet begrijpen of
grappen die het zelfvertrouwen ondermijnen. Feesten (bijv. verjaardagen van de kinderen) worden
bescheiden gevierd omdat de kinderen deze al op school en thuis vieren.

Eten en drinken
Kinderen eten hun maaltijden op de BSO over het algemeen gezamenlijk. Kinderopvang de Regenboog
verstrekt brood, diverse soorten hartig en zoet beleg, melk, fruit, koekjes/crackers en roosvicee of
aanmaaklimonade. Kinderen op de BSO smeren hun eigen brood. In vakanties is er op zijn tijd ook plaats
voor lekkere frietjes, chipjes of een pannenkoek! Naast eten en drinken is het belangrijk om tijdens de
lunch contact met elkaar te hebben: te praten en te luisteren en te genieten van een gezellige sfeer. Vanuit
deze pedagogische visie eten medewerker rond de middag mee met de kinderen. Het is tevens een
rustmoment op de dag. Medewerkers besteden aandacht aan eenvoudige tafelmanieren en hebben daarbij
een voorbeeldfunctie. Kinderen wassen bijvoorbeeld voor het eten hun handen en leren hun voorkeur uit te
spreken voor een bepaald beleg. Wij wachten met eten totdat iedereen een boterham heeft, en blijven aan
tafel zitten tijdens het eten. Als kinderen een voedingsallergie of -intolerantie hebben, een dieet volgen of
om andere redenen bepaalde voedingsmiddelen niet mogen hebben, geven ouders dit aan de groepsleiding
tijdens het intakegesprek door. Het is van belang dat dit in de kindgegevens van het kind wordt opgenomen
zodat te allen tijde bekend is wat het kind wel of niet mag eten.
De kinderen eten diverse soorten beleg op brood. Ali mag, in verband met zijn religie, geen varkensvlees
eten. Wij respecteren dit en letten erop dat Ali geen eten krijgt waar varkensvlees in zit.

Activiteiten
Werken met thema's
Op onze BSO werken we ook met thema's, net als op het kinderdagverblijf. De thema's zijn gericht op de
kinderen van 4 tot 13 jaar en sluiten vaak aan op bijvoorbeeld seizoenen en gebeurtenissen. De thema's
worden zelf door de medewerkers in elkaar gezet en zo wordt er ook rekening gehouden met de
leeftijdsverschillen binnen de groep, zodat het voor ieder kind leuk en uitdagend is om er mee te werken.
De groepen wisselen elke zes weken van thema. Binnen de locatie zelf wordt er door de medewerkers en
kinderen zelfgekozen welke activiteiten binnen dat thema worden aangeboden. Zo kunnen wij op elk
opvangmoment aansluiten op de behoeftes van de aanwezige kinderen.
Kinderen 'leren' niet op de BSO in de traditionele zin van het woord. De BSO is geen verlengde schooldag.
De nadruk ligt op een eigen invulling van de vrije tijd. Als kinderen het leuk vinden om op een 'schoolse
manier' hun tijd in te vullen (bijvoorbeeld oefenen met lezen of met rekenen), dan kan dit. Het komt dan
uit het kind zelf. Bij de BSO is het belangrijk dat kinderen ook worden gewaardeerd voor niet-schoolse
prestaties. Het activiteitenaanbod, vooral tijdens de vakanties en op woensdagmiddagen, is een mengeling
van het bekende en het nieuwe. Medewerkers kunnen kinderen in aanraking brengen met de buitenwereld,
bijvoorbeeld door natuurprojecten of een bezoek aan een speeltuin of theater.
Kinderen hebben zeggenschap in de groepsinrichting en de keuze van speelgoed. Af en toe wordt de
inrichting veranderd om het nog 'spannend' te houden voor de kinderen. De buitenruimte is groot genoeg
voor bewegingsspel en voor sociaal spel.

Kinderen met een beperking
Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen de buitenschoolse opvang bezoeken als de
omstandigheden dit toelaten. De leidinggevende zal in voorkomend geval in een gesprek met de ouders zich
een beeld vormen van de aard en de omvang van de aandoening, de eisen die dit aan de zorg van het kind
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stelt en wat het betekent voor de medewerkers en de andere kinderen. Bij plaatsing van het kind worden
afspraken gemaakt met de ouders en deze worden regelmatig geëvalueerd in het belang van alle
betrokkenen.

Signaleren van problemen
De BSO beschouwt het als de primaire verantwoordelijkheid van de school of de ouders om mogelijke
ontwikkelingsproblemen op te sporen. De tijd dat een kind op de BSO doorbrengt is te beperkt om hierbij
een belangrijke rol te spelen. In principe heeft de BSO geen verwijsfunctie. Toch kan het zo zijn dat
een medewerker een probleem signaleert. Een kind lijkt zich niet op zijn gemak te voelen in de groep
of hij gedraagt zich anders dan gebruikelijk. Medewerker zijn alert op veranderingen in het gedrag van
kinderen. Als medewerker vermoeden dat er iets aan de hand is, wordt eerst het kind geobserveerd om het
probleem met de ouders en de leidinggevende te kunnen bespreken. Medewerker waken ervoor iets te
noemen zonder dat zij dit concreet kunnen omschrijven. In eerste instantie zal een gesprek met een ouder
verkennend zijn. Zien de ouders hetzelfde gedrag thuis? Hoe kijken ouders er tegenaan? Beschouwen de
medewerkers het als een serieus probleem, dat wil zeggen als er niets mee gedaan wordt blijft het
probleem bestaan of wordt het erger, dan wordt tijdens de werkbegeleiding een plan van aanpak
afgesproken. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid hun bezorgdheid met ouders te delen. Niet alle
kinderen zijn op hun plaats in een groep na schooltijd. Als er een plan is ontwikkeld om het probleem aan te
pakken, maar dit blijkt onvoldoende te werken, dan kan de hoofdmedewerker besluiten om over te gaan tot
beëindiging van de plaatsing. Hierbij wordt altijd het belang van het kind (en de andere kinderen in de
groep) betrokken. Er is reeds een aantal keer met de ouders gesproken over het probleem. De
leidinggevende is dan zowel betrokken geweest bij het ontwikkelen en uitwerken van het stappenplan om het
probleem aan te pakken, de gesprekken met de ouders als met het besluit om de plaatsing te beëindigen.
We laten kinderen merken dat we hen waarderen. We hebben aandacht voor positief gedrag en benoemen
dat ook. We gaan ervan uit dat ieder kind goed is, ook bij opvallend gedrag. Dan spreken we kinderen aan op
hun gedrag, door middel van een ik-boodschap. Op deze manier geven we geen oordeel over het kind, maar
we benoemen wat het gedrag betekent voor de omgeving. Als een kind regelmatig opvallend gedrag vertoont,
bespreken we dit in het teamoverleg en raadplegen daarbij de pedagogisch coach.

Niet – wenselijk gedrag op de BSO
We hebben dit beleid opgesteld omdat we de kinderen die de BSO bezoeken basisnormen en –waarden
willen leren die de maatschappij van de kinderen verwacht. Dit is een verantwoording die wij delen met de
ouders. Om de begeleiding van de kinderen op de groep op een verantwoorde en inzichtelijke wijze te laten
verlopen, is er een pedagogisch beleid, huisregels en een BSO-reglement voor kinderen opgesteld.
Wanneer één kind structureel veel aandacht nodig heeft, door niet-wenselijk gedrag te vertonen op de
BSO, gaat dit ten koste van de aandacht voor de andere kinderen op de groep. Tevens krijgen de andere
kinderen een verkeerd en ongewenst voorbeeld. Om dit te voorkomen is dit beleid opgesteld. Dit beleid
ontvangt elke ouder bij de start van het kind op de BSO.
HOOFDSTUK 3

COMMUNICATIE

Het eerste contact met de BSO verloopt meestal telefonisch. Ouders kunnen dan een afspraak maken voor
een rondleiding. De leidinggevende verzorgt de rondleiding en vertelt in grote lijnen wat Kinderopvang de
Regenboog doet, wat de pedagogische uitgangspunten zijn en wat ouders van de BSO kunnen verwachten.

Het intakegesprek
Na aanmelding op de BSO worden de ouders telefonisch uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek door de
medewerker van de groep. In dit gesprek wordt informatie en gegevens uitgewisseld betreffende het kind.
Hierbij wordt een kindformulier ingevuld. Ouders zijn de deskundigen waar het hun eigen kind betreft en
zij mogen van de medewerker verwachten dat zij hierbij serieus worden genomen. Ook wordt een
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wenperiode afgesproken. Ouders en kinderen kunnen zo vertrouwd raken met de BSO, de medewerker en de
groepsgenoten.

Wenproces
Als kinderen voor het eerst naar de BSO komen wennen zij maximaal 2 keer, in overleg met ouders. Bij de
overgang van de peutergroep naar de BSO hebben kinderen vaak al nauw contact gehad met de bso en is de
overgang natuurlijker. In overleg met ouders kan wennen natuurlijk wel als wij of ouders denken dat dit
toch wenselijk is en past bij de behoefte van het kind.

Contact bij het brengen en halen
Contact tussen de ouders en de medewerker is er elke keer bij het brengen en het ophalen
van het kind. Gedurende de opvang zijn de medewerker altijd telefonisch te bereiken. Verder kan indien
gewenst op verzoek van de medewerkers of de ouders een afspraak gemaakt worden voor
een persoonlijk gesprek.

Periodieke gesprekken
In de BSO is een periodiek gesprek met de ouders geen verplichting, maar vinden gesprekken plaats als dat
nodig of gewenst is.
HOOFDSTUK 4

DAGINDELING VOOR BSO KINDEREN

Voorschoolse opvang
We bieden tijdens schooldagen voorschoolse opvang aan voor een aantal scholen in Rhenen en Elst.
Voorschoolse opvang kan plaatsvinden volgens vaste planning of op flexibele basis na aanmelding. Vanaf 7:30
uur zijn de aangemelde kinderen welkom. Als kinderen nog niet in de gelegenheid zijn geweest te ontbijten
dan biedt de voorschoolse opvang de mogelijkheid om een van thuis meegebracht ontbijt te nuttigen. Verder
is er ruimte voor activiteiten aan tafel, zoals tekenen, een spelletje. Er is bewust gekozen voor rustige
activiteiten zodat de sfeer en klimaat aansluit bij de houding die op school bij binnenkomst wordt verwacht.
Vanaf ongeveer 8:15 ruimen de kinderen en de medewerkers op. De kinderen worden door een medewerker
naar school gebracht.

Naschoolse opvang
Na school worden de kinderen bij de basisschool opgehaald en gaan dan onder begeleiding van een
medewerker naar de BSO. In de paar uren die de kinderen bij elkaar zijn tijdens de naschoolse opvang,
kunnen zij zelf kiezen om met elkaar te spelen, alleen te spelen of lekker 'niets' te doen. De nadruk ligt op
vrije tijd na een intensieve schooldag.
Als kinderen uit school komen, worden ze ontvangen op hun eigen stamgroep. De kinderen komen even aan
tafel zitten om wat te drinken en te eten. Medewerkers vragen naar hun belevenissen en maken een praatje.
Daarbij gaat het erom dat kinderen zich welkom en gezien voelen. Ze hoeven niet lang te blijven zitten en
mogen gaan spelen als ze daaraan toe zijn.

Vakantie opvang
Kinderopvang de Regenboog is gedurende alle vakantieweken hele dagen geopend. Het is belangrijk om
samen met de kinderen een ‘echt' vakantiegevoel te creëren. In verband met de langere tijdsduur wordt er
op vakantiedagen een andere dagindeling gehanteerd. Activiteiten worden vooral rondom de BSO
georganiseerd. Ook worden er soms uitstapjes in de buurt georganiseerd. Ouders worden vooraf hierover
geïnformeerd waarbij hun schriftelijke toestemming wordt gevraagd.
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HOOFDSTUK 5

MEDIA

De meeste televisiekijkers en spelers van computerspelletjes hebben één ding gemeen. Of ze nu veel of
weinig voor het scherm zitten, als ze kijken vinden ze dat leuk en gezellig. En dat is heel duidelijk een
positieve invloed van de media. Kinderen laten zich onderhouden door wat het beeldscherm te bieden
heeft; het ontspant, informeert en brengt vermaak. Kinderen laten zich echter gemakkelijk beïnvloeden
door de televisie en computerspelletjes. Van de televisie en computer kunnen ze ook eerder onrustig worden
of zich wilder of agressiever gaan gedragen. Bij Kinderopvang de Regenboog wordt er zeer beperkt en
onder begeleiding naar de televisie gekeken en worden de richtlijnen van Kijkwijzer gevolgd.
Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk
kan zijn voor kinderen. Voor de intensiteit en frequentie van het spelen van spelletjes op de computer- of
PlayStation worden speciale afspraken gemaakt. Internet en chatten is om veiligheidsredenen niet
toegestaan.
HOOFDSTUK 6

OPVOEDINGSDOELEN

Uitgangspunten
In de Wet kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de
kinderopvang: "verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling
van het kind in een veilige omgeving". Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de
bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. Zij
formuleert in haar theorie vier opvoedingsdoelen die gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Ook op de BSO werken we met maandelijkse thema’s waarbij alle onderstaande ontwikkelingsgebieden aan bod
komen.

1. Een gevoel van emotionele veiligheid bieden.
Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van
kinderopvang.

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Met het begrip persoonlijke competentie worden persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld veerkracht,
zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Dit stelt een kind in staat om
allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende
omstandigheden.
Stampvoetend loopt Wouter weg. Hij doet niet meer mee! ‘Wat een stom spel’, briest hij. Wouter heeft het
spelletje ‘kip ik heb je’ verloren, en dit verlies valt hem zwaar. De medewerker van de BSO, neemt de kans
waar en vraagt Wouter: ‘Ben je boos joh, wat is er aan de hand?’ En zo ontspant zich een gesprekje over
winnen en verliezen. Want verliezen is niet makkelijk, maar goed winnen valt ook niet mee!
‘t Is best heftig om te ervaren dat je bijvoorbeeld minder goed kunt knikkeren dan een ander. Maar
misschien ben je op een ander terrein wel weer nummer één..? En samen roepen ze daarna alle kinderen bij
elkaar die ook zin hebben in een potje voetballen, Wouter’s favoriete sport.

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
Het begrip "sociale competentie" omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een ander
kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen,
het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een
groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen van

Pedagogisch beleid BSO

Pagina 10 van 13

Januari 2018

sociale competenties. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen die
functioneren in de samenleving.
Samenspelen door samen delen Dit begint al bij de jongste kinderen van de naschoolse opvang die willen
steppen op het buitenterrein, ieder op zijn beurt en vooral samen delen. Want zo’n favoriete step, daar
willen ze natuurlijk allemaal tegelijk op!
Leren rekening houden met elkaar. ‘Ik heb van de week nog niet gecomputerd’, zegt Floor. ‘Wel waar’,
antwoordt Daan stellig. Dan minder zeker: ‘Volgens mij wel, denk ik.’ ‘Ik laat het wel zien op het schema’,
roept Floor. ‘Zie je wel’, zegt Floor wijzend naar het schema, ‘vorige week wel, maar deze week nog niet.’ Zo
leren we kinderen dat ze niet alleen zijn en dat we rekening met elkaar moeten en kunnen houden.
Bijvoorbeeld door het maken van duidelijke en eerlijke afspraken.

4. De kans om zich waarden en normen, de "cultuur" van een samenleving, eigen te
maken; socialisatie.
Kinderopvang biedt een bredere samenleving dan het gezin, waar kinderen in aanraking komen met andere
aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. De groepssetting biedt daarom
een aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.
Marijn zegt dat Jantje stomme kleren aan heeft. Dit accepteert de medewerker, ze praat er
met de kinderen over. Ze vertelt dat Jantje zijn kleren zelf heel mooi vindt en dat dat het
belangrijkste is. Ze vraagt Marijn hoe hij het zouden vinden als Jantje zou zeggen dat
hij stomme kleren aan hebben. Waarschijnlijk niet zo leuk.
HOOFDSTUK 7

PEDAGOGISCHE BASISREGELS

Naast de vier opvoedingsdoelen is de visie op kinderopvang van Kinderopvang de Regenboog gebaseerd op
pedagogische basisregels waarbij we een aantal ontwikkelingsgebieden onderscheiden:
Emotionele ontwikkeling (Kijk, ik mag er zijn)
•

We accepteren elk kind zoals het is en gunnen elk kind zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen tempo.

•

We nemen gevoelens als blijdschap, verdriet, angst en woede bij elk kind serieus.

•

We bieden een kind mogelijkheden om zich veilig te voelen, zodat het zich veilig kan hechten.

•

We geven kinderen de ruimte om hun eigen identiteit te ontwikkelen.

•

We zorgen voor emotionele veiligheid; dit doen we o.a. door structuur,
vaste medewerkers, rituelen en vieringen.

De medewerker merkt op dat er wat is met een kind. Via spel en/of ernaar te vragen kan hij zijn emoties
uiten. Door samen een oplossing te zoeken, leert het kind emoties te hanteren en zijn wensen te benoemen.
Sociale ontwikkeling (Kijk, we doen het samen)
•

We stimuleren dat kinderen samen dingen doen en samen dingen delen,
zowel 'speelgoed en boeken' als 'plezier en verdriet'.

•

We hebben aandacht voor het evenwicht tussen groepsactiviteiten en individuele
activiteiten; dit kan voor elk kind anders liggen.

Daan, Koen, Marit en Lisa (4 en 5 jaar) zijn aan het spelen. Dan komt Daan op het idee om “restaurantje” te
gaan spelen. Iedereen is enthousiast. Er worden speciale gerechtjes bedacht, Daan en Lisa gaan serveren,
Koen en Marit willen een menukaart opstellen. Dat vinden ze wat moeilijk omdat ze nog niet kunnen
schrijven. De medewerker helpt ze een eindje op weg door te zeggen dat je de gerechten natuurlijk ook
kunt tekenen, en dat zij dan wel de prijs erbij zal schrijven. Een half uurtje later wordt het restaurant
officieel geopend, en zijn alle kinderen van harte welkom om een hapje te “eten”.
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Morele ontwikkeling (Kijk, ik ben een lief, goed kind)
•

We zijn ons bewust van persoonlijke normen en waarden, we zijn niet 'waardenvrij'.

•

Voorbeeldgedrag van medewerkers is belangrijker dan mondelinge overdracht van waarden en normen.

•

We zijn duidelijk over onze manieren maar kunnen flexibel met regels omgaan.

•

We vinden dat een kind stout mag doen; als je nooit de grenzen overschrijdt leer je nooit wat mag en niet
mag; de medewerkers bewaakt die grenzen.

Dit zijn onze belangrijkste regels:
•

We hebben respect voor anderen, hun mening en hun bezit.

•

We hebben respect voor alles wat leeft.

•

We accepteren geen gewelddadig of agressief gedrag of spel, ook niet verbaal.

•

Pesten mag niet.

•

Liegen mag niet.

•

Elk kind / elk mens is gelijkwaardig aan de ander, ongeacht leeftijd, kleur, religie of geslacht.

•

Bij overtreden van regels keuren we nóóit het kind af, alleen het gedrag.

•

Liever belonen we gewenst gedrag en corrigeren we ongewenst gedrag (zie hoofdstuk corrigeren en
belonen).

Florian (8) en Robert (9) zijn lekker samen aan het voetballen. Tom (6) wil ook graag meedoen,maar als hij
probeert de bal te pakken krijgt hij een harde zet van Robert: “nee, jij mag niet meedoen, ga maar wat
anders doen! Jij kan niet voetballen!”. En hij geeft Tom nog een extra duw. Als de medewerker dit opmerkt,
grijpt ze in. We zijn van mening dat kinderen ruzies zoveel mogelijk zelf moeten oplossen, maar in deze
situatie zijn de medewerkers heel duidelijk: pesten en schelden wordt niet getolereerd.
Motorische-zintuiglijke ontwikkeling (Kijk, ik kan ’t zelf, het lukt me)
•

We stimuleren kinderen dingen zelf te doen.

•

Ieder kind krijgt de kans te oefenen in zelf doen. De medewerker laat het kind zien dat het mag
falen en nog een keer mag proberen. Dit bevordert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.

Julie van vier wil graag zelf haar schoenen strikken, maar het lukt nog niet helemaal. De medewerker geeft
op dat moment extra aandacht aan Julie. Na veel oefenen lukt het wel en beleeft ze een succesmoment
Seksuele ontwikkeling
•

Bij doktertje spelen houdt de medewerkers altijd een oogje in het zeil en bewaakt dat een kind niet de
grenzen van een ander kind overschrijdt.

•

We respecteren normen en waarden en bewaken de grenzen van alle betrokkenen op dit gebied
medewerkers en ouders, de omgeving.

•

Dat kinderen elkaar bloot zien vinden we normaal voor jonge kinderen, mits de omstandigheden het
toelaten.

•

We leren kinderen om nee te zeggen als ze iets niet willen.

•

Als jonge kinderen zichzelf betasten besteden we daar geen aandacht aan tenzij het extreme vormen
aanneemt.

•

Zeker oudere kinderen in de BSO-leeftijd kunnen vragen hebben die te maken hebben met seksuele
ontwikkeling. Omdat de voorlichting over seksuele ontwikkeling in principe een kwestie is tussen de
ouder en het kind, zal de pedagogisch medewerkers alleen eenvoudige vragen beantwoorden en het kind
doorverwijzen naar zijn ouders om de vragen mee te bespreken.

Het is buiten 30 graden en de medewerkers hebben een badje opgezet. Alle kinderen doen hun zwembroek
aan en worden ingesmeerd door de medewerkers. Tessa van 6 wil zich niet omkleden waar alle andere
kinderen en medewerkers bij zijn. De medewerker zegt tegen Tessa dat ze zich in het toilet wel even mag
omkleden.
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Omgaan met diversiteit
Het gaat hierbij niet om vaardigheden maar om een grondhouding waarmee de medewerkers een
voorbeeldfunctie vervult voor de kinderen. Daarmee laten ze aan kinderen zien:
•

Iedereen is 'anders' en ieder kind mag er zijn.

•

We staan open voor en gaan respectvol om met gewoonten en rituelen van andere (sub)culturen

•

We staan open voor en gaan respectvol om met alle kinderen, ongeacht kleur, ras, geloof, geaardheid of
geslacht.

•

We staan open voor en gaan respectvol om met kinderen met lichamelijke of verstandelijke
beperkingen.

•

We zijn gericht op het voorkomen van vooroordelen t.a.v. 'anders zijn'.

•

We houden rekening met specifieke behoeften van kinderen.

•

We stimuleren het verkennen van gewoonten uit andere culturen m.b.v. boeken, liedjes,spelletjes,
gerechten enzovoort.

‘Wat doe jij aan naar het feestje van Josie?’ Kinderen worden zich meer bewust van uiterlijkheden, eerst
nog alleen signalerend, later oordelend. We zijn ons bewust dat de oordelende houding van volwassenen
kinderen leert ook te oordelen en beoordelen. Wij spreken elkaar daaropaan. Amina komt na het suikerfeest
naar het dagverblijf. Vol verwondering kijken de kinderen naar Amina’s handen. Want daar staan tekeningen
op! ‘Ja’, zegt Amina, ‘dat is henna. Als het bij ons feest is, dan versieren we onze handen met henna in
allemaal mooie figuren.’ ‘Oh wat mooi’, antwoorden de kinderen. Mogen wij dat ook als het feest is?’ Kinderen
worden zich er bewust van hoe zij er zelf uit zien en hoe anderen eruit zien. De ander is gewoon anders,
maar anders zijn is gewoon. Onze rol is kinderen te leren dat iedereen anders is en dat deze variatie een
verrijking van het leven is.
HOOFDSTUK 8

EVALUATIE

Wij hopen dat u na het lezen van dit pedagogisch beleidsplan inzicht heeft gekregen in onze denk- en
werkwijze. Dit beleid is voor ons meer dan een theoretisch betoog. Wij willen ervoor zorgen dat wat op
papier staat ook in de praktijk wordt uitgedragen: het beleid wordt besproken, getoetst, vertaald naar de
praktijk, geëvalueerd en uiteindelijk - indien nodig – aangepast.
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