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Voorwoord 

Het ontstaan van de BSO  

Vanuit de peutergroep kwam er vraag naar buitenschoolse opvang, waardoor De 

Wereldkinderen heeft besloten om een BSO groep te starten. 

We willen een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl voor iedereen. Actief bezig 

zijn is daarin volgens ons onmisbaar, maar ook kennis rondom voeding, ontspanning, 

gedrag en de manier waarop we met elkaar omgaan, plezier en respect! 

Bij onze BSO groep bieden wij ruime en uitdagende mogelijkheden om je lekker uit te 
leven. Vol passie en enthousiasme van een team met vaste gezichten willen we van 
iedere dag een feestje maken waarin plezier en bewegen centraal staan. We zijn 
trots op de sfeer in onze groep. Wij richten ons op kinderen van 4 – 12 jaar. 

In ons pedagogisch beleid laten wij hierin kort en krachtig 
zien welke pedagogische basisdoelen en uitgangspunten ten grondslag liggen 
aan ons pedagogisch handelen op onze locatie. Het pedagogisch 

beleid is een belangrijke basis van alles wat we doen. Het geeft antwoord op 
vragen als: 
 

• Wat willen we de kinderen en hun ouders bieden? 

• Waarom willen we dat bieden? 

• Hoe bieden we dat? 

• Vanuit welke pedagogische denkwijze of overtuiging werken we aan onze 

doelen? 

• Hoe zien we onze relatie met ouders en met andere organisaties waar de 

kinderen komen? 

De Wereldkinderen heeft een pedagogisch werkplan. Hierin wordt de vertaalslag van 
dit pedagogisch beleid naar pedagogisch handelen gemaakt, waar we op 
detailniveau ingaan op de invulling het pedagogisch beleid. Deze pedagogisch 
werkplannen zijn te downloaden op onze website. 
Het pedagogisch beleid is bedoeld voor ouders, collega’s en samenwerkingspartners. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

Pedagogisch beleidsplan is voor ouders en geïnteresseerden te vinden op de 
website van De Wereldkinderen, ook ligt deze in papieren uitvoering op de locatie. 
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Hoofdstuk 1 

Missie en visie  

U heeft gekozen voor BSO van De Wereldkinderen en daarmee vertrouwt u ons de 
zorg van uw kostbaarste bezit toe. Wij zijn ons hiervan bewust en vinden het 
belangrijk dat u uw kind met een goed gevoel bij ons kunt achterlaten. Ons 
gezamenlijke doel is elke dag weer om de kinderen die bij ons komen, met een 
voldaan gevoel en een lach op hun gezicht naar huis te zien gaan. 

Sterk karakter 

Bij De Wereldkinderen hechten we veel waarde aan het ontwikkelen van een sterk 
karakter. De belangrijkste eigenschappen die we stimuleren zijn: zelfvertrouwen, 
nieuwsgierigheid, zelfbeheersing, optimisme, sociale vaardigheden, 
doorzettingsvermogen en dankbaarheid. 

Om dit te waarborgen, worden onze pedagogische medewerkers gecoacht door een 
pedagogische coach van De Wereldkinderen. Daarnaast wordt onze coach begeleid 
door de pedagogisch coach en Dalton coördinator  van Daltonschool De 
Wereldweide. 
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Hoofdstuk 2 

De vier pedagogische basisdoelen 

Bij De Wereldkinderen staan de vier gefundeerde pedagogische basisdoelen die 
door Marianne Riksen-Walraven zijn geformuleerd centraal. 

1. Bieden van emotionele veiligheid in een gezonde en veilige omgeving 

2. Bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties 

3. Bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties 

4. Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen 

2.1 Een veilige en vertrouwde plek... 
Bieden van emotionele veiligheid 

Binnen De Wereldkinderen zijn we van mening dat emotionele veiligheid de basis 
is voor de ontwikkeling van de overige basisdoelen. Zonder een veilig gevoel zal een 
kind zich niet openstellen om zich te gaan ontwikkelen. We doen er daarom alles aan 
om de kinderen een fijne plek te bieden. Ieder kind mag zich ontwikkelen in zijn of 
haar eigen tempo. Met de aangeboden activiteiten houden we hier volop rekening 
mee. Maar het belangrijkst is dat het kind vertrouwd is met onze PM-ers. Onze PM-
ers bepalen de kwaliteit binnen de BSO groep. Zij zorgen elke dag weer met veel 
liefde voor uw kind. De PM-er kent het kind en weet wat het nodig heeft en waar ze 
zin in hebben. 
Onze PM-ers houden een globaal dagritme aan, wat de kinderen structuur biedt.  
Lukt er iets niet? Dan geven we ze net dat zetje in de rug of helpen we ze een 
handje. Hebben ze verdriet? Dan drogen we hun tranen en zullen we hiermee 
rekening houden.  
Kortom, onze PM-ers zijn gevoelig voor de signalen die de kinderen afgeven, door 
goed te kijken naar het kind en te proberen te begrijpen wat ze bedoelen. Het kind 
kan vanuit het vertrouwen gaan ontdekken, steeds een stapje verder. 
 
We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van een sterk karakter en een 
eigen identiteit. Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. 
 
Tijdens de activiteiten en in de omgang met de andere kinderen en de Pm-ers 
ontwikkelen de kinderen eigenschappen zoals zelfvertrouwen, samenwerken, 
omgaan met winnen/verliezen en doorzettingsvermogen. Onze PM-ers en stagiairs 
helpen hier graag bij door een positieve benadering. Bovendien kunnen de kinderen 
zich aan ons spiegelen, omdat we zoveel mogelijk zelf mee doen. We nemen onze 
voorbeeldfunctie zeer serieus. 
 
De PM-ers zien en erkennen alle kinderen in de groep als individuen. We geven 
ruimte aan de kinderen. We stimuleren actief dat kinderen zelf iets doen. 
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En op hun eigen manier. 
 
 
 
2.2 Wat kan ik, hoe doe ik dat….. 
Gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 

 
We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van een sterk karakter en een eigen 
identiteit. Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en talenten. 
 

Tijdens de activiteiten en in de omgang met de andere kinderen en de PM-ers 
ontwikkelen de kinderen eigenschappen zoals zelfvertrouwen, samenwerken, 
omgaan met tegenvallers en doorzettingsvermogen. Onze PM-ers en stagiairs 
helpen hier graag bij door een positieve benadering. Bovendien kunnen de kinderen 
zich aan ons spiegelen, omdat we zoveel mogelijk zelf mee doen. We nemen onze 
voorbeeldfunctie zeer serieus.  
 

De medewerkers zien en erkennen alle kinderen in de groep als individuen. We 
geven ruimte aan de kinderen. We stimuleren actief dat kinderen zelf iets doen. En 
op hun eigen manier.  
 

2.3 Ik, jij, wij samen ... 
Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie. 
 
In de groep met leeftijdsgenootjes leren de kinderen communiceren en samen 
spelen. Ze leren rekening houden met anderen en om speelmateriaal te delen. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf keuzes kunnen maken en hun wensen 
durven aan te geven in de groep. Daarom kijken wij zoveel mogelijk naar 
wat een kind zelf wil en kan. 
 
Kinderen mogen bij ons bijvoorbeeld meebeslissen over welke activiteiten we gaan 
doen. We leren ze zo hun eigen wensen te laten horen en te luisteren naar en 
respect hebben voor de wensen van andere kinderen. Tijdens de activiteiten leren ze 
om voor zichzelf op te komen en om conflicten zoveel mogelijk zelf op te lossen. Als 
dit niet lukt, leiden onze PM-ers deze situaties in goede banen. Maar zij merken ook 
positieve interacties tussen kinderen op. We waarderen en belonen de positieve 
interacties, bijvoorbeeld door samen te juichen en veel complimenten te geven. 
 
Vanaf dat de BSO-kinderen binnen zijn, communiceren de PM-ers met de kinderen. 
Zowel verbaal als non-verbaal. Jonge kinderen leren taal door te communiceren met 
ons en andere kinderen. De PM-ers passen zich aan, aan het begripsniveau en de 
interesse van de kinderen. De PM-ers zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en 
vertrouwd met elkaar voelen. We stimuleren verbondenheid in de groep en een wij-
gevoel door positieve aandacht voor alle kinderen. 
 
Vriendschappen tussen kinderen vinden we zeer waardevol en speelt een 
belangrijke rol in het leven van opgroeiende kinderen. Het aangaan van 
vriendschappen geeft plezier, emotionele veiligheid heeft een positieve invloed op de 
sociale competenties en het gevoel van eigenwaarde. We proberen kinderen te 
stimuleren om samen te spelen door ze met elkaar te verbinden zodat er draagvlak 
ontstaat voor vriendschap.  
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2.4 Jong geleerd.. 
overdragen van Waarden en Normen. 

 
Als kinderen opgroeien en hun wereld groter wordt, neemt de zelfstandigheid toe en 
ze gaan steeds meer zelf een mening vormen. Kortom, ze gaan deel uitmaken van 
onze samenleving. We willen graag dat kinderen opgroeien en zelfstandige, actieve 
volwassenen worden die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hun 
eigen gedrag. 
 
Bij De Wereldkinderen dragen we de waarden en normen over die wij belangrijk 
vinden: er is respect voor elkaar, er wordt rekening gehouden met elkaar, we helpen 
elkaar en doen elkaar geen pijn. Tijdens de activiteiten is meedoen belangrijker dan 
winnen. Bovendien willen we bewustzijn bij de kinderen creëren dat een gezonde 
levensstijl in combinatie met een sterk karakter belangrijke ingrediënten zijn voor een 
gelukkig leven. Onze PM-ers geven hierin het goede voorbeeld. 
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Hoofdstuk 3. 
Algemene informatie 
 

3.1 BSO middag  
 
Wij werken met een vaste dagindeling. De kinderen die wij uit school halen hebben 
eerst de mogelijkheid om even tot rust te komen en iets voor zichzelf te doen. Rond 
de klok van 15.00 uur gaan we aan tafel hebben dan een uitgebreid drink/fruit 
moment om vervolgens een leuke activiteit  te gaan doen. Hierna hebben de 
kinderen weer alle ruimte om iets voor zichzelf te gaan doen totdat ze worden 
opgehaald. Dit mag zowel binnen als buiten zijn.  
 

3.2 Vakantiedag  

 
Tijdens de vakantie worden de kinderen gebracht en gehaald door de ouders. Bij het 
brengen zorgt de pedagogisch medewerker voor veiligheid en geborgenheid door 
voor elk kind en elke ouder aandacht te hebben, elk kind en ouder krijgen het gevoel 
gezien te zijn. Er zijn afspraken over de onderlinge overdracht tussen PM-ers. In 
verband met onze activiteiten vinden we het wenselijk dat kinderen allemaal om 
uiterlijk 9.30 uur aanwezig zijn.  
 

Tijdens vakantiedagen zullen wij verschillende activiteiten gaan doen. Deze proberen 
we zoveel mogelijk te koppelen aan een vakantie thema. De lunch wordt door ons 
verzorgd.  
 

3.3 Studiedagen/overige bijzondere vrije dagen  
 
Tijdens studiedagen en bijzondere vrije dagen verzorgen wij graag de opvang, 
wanneer er voldoende aanvragen zijn. U kunt uw gewenste dagen en momenten zelf 
aanvragen via de mail of de whats-app, ook kan er een formulier opgehaald worden 
bij de PM-er. U ontvangt daarop een terugkoppeling van ons.  
 
3.4 Extra dagdelen 

 
Bij De Wereldkinderen hebben wij flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Indien 
mogelijk accepteren wij ruilverzoeken en verzoeken voor extra dag(delen). 
We zorgen dat de beroepskracht-kind-ratio altijd in orde is. Ter controle of er 
voldoende beroepskrachten worden ingezet op het feitelijk aantal aanwezige 
kinderen, kan gebruik gemaakt worden van 1ratio.nl.  
Dit rekenmiddel is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van SZW in 
samenwerking met de convenantpartijen Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, 
GGD Nederland en VNG.  
 

3.5 Calamiteitenplan  
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De Wereldkinderen beschikt over een specifiek calamiteitenplan. Er zijn duidelijke 
afspraken gemaakt voor gevallen in nood, die jaarlijks meerdere keren worden 
herhaald.  
 
 
 

3.6 Eten en drinken 

 
Samen eten/drinken is belangrijk. Samen eten/drinken is gezellig en versterkt het 
onderlinge contact. Deze momenten geven structuur aan de dag. De kinderen eten/ 
drinken aan tafel met de PM-er. Ze wachten op elkaar totdat iedereen klaar is. Na het 
eten/drinken zetten de kinderen zelf hun beker op het aanrecht.  
De Wereldkinderen stelt zich tot doel om een positieve bijdrage te leveren aan een 
gezonde ontwikkeling én actieve leefstijl van kinderen. We eten zoveel mogelijk 
conform de schijf van 5. Zo is iedere dag een uitgebreid fruit/groentemoment en 
lunchen we uitsluitend met volkoren brood. Suiker in onze voeding proberen we de 
komende jaren in kleine stapjes af te bouwen naar suikervrij.  
 

3.7 Wenbeleid 

 
Voordat een kind definitief geplaatst wordt, ontvangt u altijd een uitnodiging van de 
betreffende locatiemanager voor een kennismaking. We vinden dit heel belangrijk dat 
u en uw kind weet waar het naar toe gaat, wie hem/haar uit school haalt en dat u en 
uw kind vast een veilig gevoel kunnen ervaren bij onze PM-ers. 
  
3.8 Persoonlijke hygiëne  
 
Wij leren de kinderen persoonlijke hygiëne, door hen na wc-gebruik, het spelen 
buiten en voor het aan tafel gaan, de handen met zeep te laten wassen. Wij geven 
hierin natuurlijk het juiste voorbeeld.  
 

3.9 Kinderparticipatie  
 
Bij De Wereldkinderen vinden wij dat de opvang meer moet zijn dan alleen opvang. 
De BSO moet een plek zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, zowel motorisch 
als cognitief. Omdat kinderen op de BSO een groot deel van hun vrije tijd 
doorbrengen is het belangrijk dat zij betrokken worden bij de invulling van hun vrije 
tijd. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij een kinderparticipatieplan opgezet, 
waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de gang van 
zaken binnen de BSO.  
Daarnaast heeft ook ons team grote baat bij kinderparticipatie; door het overleg en 
de samenwerking met de kinderen zien zij nieuwe uitdagingen in hun werk en wordt 
de verantwoordelijkheid voor het dagelijks programma gedeeld met de kinderen. De 
medewerkers zullen deze zelfstandigheid in de gaten houden en stimuleren wanneer 
dit nodig is.  
 

3.10 Cultuur 
 
Bij De Wereldkinderen heerst een geweldige sfeer waarin kinderen zichzelf kunnen 
zijn, waarin zij worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen en waarbij rekening wordt 
gehouden met ieders interesses. Jong of oud. Vol passie en enthousiasme willen we 
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van iedere dag een feestje maken waarin plezier centraal staat. Wij zijn trots op de 
sfeer bij onze BSO. 
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Hoofdstuk 4 
Ontwikkeling van het kind staat centraal 

 
Samen zorgen wij dat uw kind stappen in de goede richting zet. 

 
4.1 Goed contact 

 
Wij vinden het belangrijk om met ouders contact te hebben over hoe het met de 
kinderen gaat. Ook horen wij het graag als er thuis of op school iets speelt, zodat we 
hier rekening mee kunnen houden en samen zoveel mogelijk één lijn bieden in de 
opvoeding. 
 
4.2 Mentorschap 
 
Elk kind heeft bij ons een vaste mentor: een PM-er van zijn eigen groep. Hij of 
zij volgt de ontwikkeling van uw kind met bijzondere aandacht en is altijd goed op de 
hoogte van hem of haar. Dat is fijn voor uw kind en prettig voor u. De mentor is uw 
eerste aanspreekpunt. Tijdens het intakegesprek vertellen wij u wie de mentor van 
uw kind is. 
 
4.3 Observatie van het kind 
 
Kinderen die zich veilig en prettig voelen, zullen zich eerder ontwikkelen. Daarom 
vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen de BSO groep als een fijne plek zien, 
met een goede sfeer. Uiteraard komt het wel eens voor dat er iets gebeurt wat niet 
door de beugel kan. In deze gevallen hebben we goed contact met de ouders. 
 
Daarnaast volgen de mentoren ieder kind. Minimaal één keer per jaar observeren zij 
uw kind met extra aandacht, met behulp van een volgdocument. Dit document is 
vooral gericht op de ontwikkeling en niet zo zeer op de prestatie. Zoals in ons beleid 
duidelijk wordt, vinden wij de vorming van een sterk karakter belangrijker dan de 
prestaties die het kind levert. Na de observatie nodigen wij u uit voor een 
oudergesprek, dit is niet verplicht maar waarderen wij wel. De mentor van uw kind 
bespreekt dan samen met u hoe uw kind zich in onze en uw ogen ontwikkelt, hoe hij 
zich bij ons voelt en gedraagt en eventueel andere bijzonderheden. Tijdens dit 
gesprek kunnen we samen bepalen of het nodig is uw kind extra te ondersteunen of 
te stimuleren. Andere momenten kunnen ook aanleiding zijn voor een oudergesprek. 
Heeft u zelf behoefte aan een gesprek met ons? Dit is altijd mogelijk. 
 
4.4 Extra ondersteuning 
 
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich bij ons goed kan ontwikkelen en 
zich fijn voelt. Helaas lukt dit niet in alle gevallen. Onze PM-ers kunnen altijd advies 
inwinnen bij onze pedagogische coach als zij vragen hebben hoe zij een kind het 
beste kunnen ondersteunen of stimuleren.  
Om dit te waarborgen, worden onze pedagogische medewerkers gecoacht door een 
pedagogische coach van De Wereldkinderen. Daarnaast wordt onze coach begeleid 
door de pedagogisch coach en Dalton coördinator  van Daltonschool De 
Wereldweide. 
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4.5 Doorgaande ontwikkellijn  
 

Als iedere organisatie die met uw kind in contact staat, op een andere 
(pedagogische) manier handelt, zorgt dit voor verwarring.  
Het is daarom belangrijk dat er sprake is van goed contact en een goede overdracht. 
De inhoud van de overdracht wordt altijd van tevoren met u besproken en overdracht 
vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.  
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Hoofdstuk 5 
Kwaliteitseisen 
 
 
5.1 GGD-Inspecties 

 
De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente jaarlijks  De Wereldkinderen of er 
kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang wordt geleverd. Hierbij wordt 
gekeken of er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, 
personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en 
beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten. 
Het definitieve inspectierapport, voor ouders is het rapport inzichtelijk via de website 
van De Wereldkinderen.  
 
5.2 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Iedere PM-er wordt betrokken bij ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Deze wordt 
vijf keer per jaar tijdens het teamoverleg besproken en geëvalueerd, zodat het een 
continu proces is, waarbij iedereen zich betrokken voelt en het beleid altijd up to date 
is. 
 
5.3 Protocollen 
 
De Wereldkinderen werkt met meerdere protocollen, handreikingen en richtlijnen om 
de veiligheid en gezondheid van de kinderen op de locaties te waarborgen. Denk 
hierbij aan vermoedens bij huiselijk gewend en kindermishandeling, maar ook aan 
afspraken rondom het vervoeren van kinderen bij bijvoorbeeld uitstapjes. Deze zijn te 
vinden op onze website. 
 
5.4 Ons team 
 
Alle personen die bij ons actief zijn, hebben een Verklaring omtrent goed gedrag en 
staan geregistreerd in het personenregister. In dit personenregister wordt iedere 
persoon continu gescreend, waardoor we altijd direct op de hoogte gesteld worden 
mocht er iets gebeuren wat niet door de beugel kan. 
 
5.5 Klachten 
 

Ondersteuning en melding van klachten. 
Uw kind is bij de medewerkers van kinderopvang De Wereldkinderen in goede 
handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in 
de organisatie van de kinderopvang.   

 
Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken.  
Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen 
wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom maken wij 
gebruik van een klachtenregeling 
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Klachtenreglement De Wereldkinderen  
Het kan gebeuren dat ouders een klacht hebben over  
De Wereldkinderen. Ook kan het zo zijn dat ouders goede suggesties hebben ten 
aanzien van onze dienstverlening. Wij willen dit graag weten. In eerste instantie 
richten de ouders zich tot een van onze PM-ers. Dat kan persoonlijk, telefonisch of 
schriftelijk. Graag willen wij dat uw opmerking of idee schriftelijk wordt ingediend, 
zodat de klacht of het idee doorgegeven kan worden aan degene die 
verantwoordelijk is voor het desbetreffende onderwerp. Ouders kunnen zelf een 
dergelijk formulier invullen of onze PM-er kan dat doen, deze is ook te vinden op 
onze website. Van de reactieformulieren maken we jaarlijks een rapportage zodat we 
eventueel ons beleid kunnen aanpassen.  
 
Procedure  
Mocht de klacht of idee van een ouder na bespreking met de PM-er niet afgehandeld 
zijn, dan zal de PM-er dit melden bij haar of zijn leidinggevende. Dan neemt de 
leidinggevende contact op om de klacht of het idee verder met de ouder te 
bespreken. Komen beiden partijen er dan nog niet of onvoldoende uit of mocht u 
liever de klacht buiten De Wereldkinderen om bespreken, dan heeft een ouder de 
mogelijkheid om de klacht bij een externe klachtencommissie te deponeren. Naast de 
al bestaande onafhankelijke klachtencommissie, vastgelegd in de Wet Klachtrecht, is 
er ook een geschillenregeling. Voor ouders zijn er twee verschillende routes mogelijk:  
 
Klachtencommissie  
Conform de Wet Klachtrecht kunnen ouders de onafhankelijke klachtencommissie 
inschakelen. Hiervoor hoeft de klacht niet eerst intern bij (De Wereldkinderen) te 
worden aangemeld en behandeld. De klachtencommissie geeft een advies. Als 
ouders het niet eens is met dit advies, dan kan het geschil voorgelegd worden  aan 
de geschillencommissie. De Wereldkinderen is aangesloten bij de Stichting de 
geschillencommissie. http://www.degeschillencommissie.nl 
 
Geschillencommissie  
Indien een klacht de procedure van De Wereldkinderen heeft doorlopen en de klacht 
blijft bestaan, dan kan het als geschil worden voorgelegd aan de 
geschillencommissie . De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor 
beide partijen. Ouders kunnen na deze uitspraak niet alsnog de klachtencommissie 
inschakelen. Deze geschillenregeling is gekoppeld aan de algemene voorwaarden.  
 
Klachtenkamer oudercommissies  
De Wereldkinderen is voor de behandeling van klachten van klanten aangesloten bij 
de geschillencommissie. Naast de behandeling van klachten via de interne 
klachtenprocedure van de wereldkinderen, kunnen ouders hun klachten ook indienen 
bij deze onafhankelijke commissie.      
 
In principe gebeurt dit laatste, als de afhandeling van de klacht via de interne 
procedure niet tot tevredenheid van de ouder behandeld is. Ook oudercommissies 
kunnen via de geschillencommissie een klacht indienen. 

 
Klachten in 2015/2016/2017/2018 :bij De Wereldkinderen zijn er geen klachten 
binnen gekomen bij deze onafhankelijke klachtencommissie. 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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Het klachtenformulier is tevens te vinden op de website van De Wereldkinderen die 
de ouders eventueel eerst kunnen invullen. 
http://dewereldkinderen.nl/startpagina/commisie/ 

 

U moet uw klacht schriftelijk (of per email info@dewereldkinderen.nl ) indienen. Uw 
klacht zal zorgvuldig behandeld worden. Na binnenkomst van uw klacht, krijgt u 
uiterlijk na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. 
U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de 
gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen 
maatregelen.  
Verder is Kinderopvang De Wereldkinderen lid van de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor hanteert Kinderopvang De 
Wereldkinderen automatisch de Algemene Voorwaarde Kinderopvang.   
 
Stappenplan Klacht; 

1. Klacht ouder > melding PM-er  
2. Gesprek PM-er > ouder 
3. Volgt gesprek > directie/ouder (binnen 2 weken na 

melding) 
4. Bij geen oplossing, ouder verwijzen naar web site 

geschillencommissie. 
5. Klacht moet opgelost zijn binnen 6 weken. 

 

  
 
 
 
 
 

http://dewereldkinderen.nl/startpagina/commisie/
mailto:info@dewereldkinderen.nl
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Hoofdstuk 6 
Deskundigheidsbevordering  
 
 
6.1 Pedagogische coach 
 
De pedagogisch coach is regelmatig aanwezig op de locaties en voert individuele 
gesprekken met onze PM-ers. Naar aanleiding van observaties en de gesprekken, 
worden er individuele coachplannen vastgesteld, met het doel om de PM-ers te 
helpen bij hun ontwikkeling. 
 
6.2 Beroepskrachten in opleiding 
 
De stagiaires worden begeleid door een stagebegeleider die als PM-er 
werkzaam is op de groep waar de stagiaire stageloopt. Naarmate de stage vordert 
mogen stagiairs steeds meer werkzaamheden uitvoeren. Eerst onder begeleiding, 
later steeds meer zelfstandig maar altijd onder toeziend oog van een gekwalificeerde 
PM-er. Stagiairs ondersteunen bij de verzorging van de kinderen en bij de 
activiteiten die we doen. 
 
6.3 Leerlingen van de BOL-opleiding  
 
(SPW 3 of 4 gaan naar school en moeten daarnaast een aantal blokken stage lopen. 
PM-ers in opleiding die een BOL-traject volgen, staan boventallig op de groep, dus 
naast gediplomeerde pedagogisch medewerker. Incidenteel (uitsluitend in geval van 
last minute ziekte van vaste PM-er of vakantie van de student/stagiaire) kan de 
stagiair als volwaardig pedagogisch medewerker worden ingezet. Tijdens deze inzet 
staan pedagogisch medewerkers in opleiding nooit alleen op de groep. De BOL-er 
kan niet in het eerste leerjaar worden ingezet (hier worden geen uitzonderingen op 
gemaakt). 
Leerlingen van de BBL-opleiding hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn 
pedagogisch medewerker in opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar 
school. Wij stellen de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker 
op de groep kan werken vast op basis van informatie van de begeleider vanuit de 
opleiding en BBL-begeleider. Het tweede jaar is elke BBL-er 100% inzetbaar. Dit 
staat beschreven in het CAO Branche Kinderopvang Nederland (BKN). BBL-ers 
zullen altijd met minimaal twee andere gekwalificeerde PM-ers op de groep staan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



20 
 

Organogram 
 

Directeur 
↓ 

Locatiemanager-- Pedagogische coach -- Administratie 
↓ 

            Pedagogisch medewerker niveau 4 -- praktijkbegeleider niveau 3/4 

     ↓ 
            Pedagogisch medewerker niveau 3 -- praktijkbegeleider niveau 3 

↓ 
 stagiair 
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Hoofdstuk 7 
Advies  
 
 
7.1 Oudercommissie  

 
 De doelstelling van een oudercommissie is: 
•  De betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de BSO stimuleren en 

activeren. 
•  Het organiseren of bieden van ondersteuning bij de organisatie van bijzondere 

en extra activiteiten voor de BSO. 
Dit gebeurt altijd in overleg en vraag vanuit de PM-ers.     

 
Sinds 2019 heeft De Wereldkinderen geen oudercommissie meer, deze is 
opgeheven vanwege te weinig ouders voor het vormen van een commissie. Doordat 
er minder dan 50 kinderen bij De Wereldkinderen zijn, mag er ook zonder 
oudercommissie gedraaid worden. 

(Een oudercommissie is niet verplicht als de kinderopvang zich voldoende heeft 
ingespannen om een oudercommissie in te stellen en er maximaal 50 kinderen 
worden opgevangen. Bron: informatie Rijksoverheid) 
 
Regelmatig (per kwartaal) plaatsen we een oproep in onze nieuwsbrief, tevens staat 
er een oproep op de site van De Wereldkinderen. De ouders blijven betrokken bij 
belangrijke beslissingen/gebeurtenissen door middel van een enquête, door mailing 
en door extra ouderavonden te organiseren, zodat de ouders met het team blijven 
meedenken. Dit om de betrokkenheid van de ouders te waarborgen. Er worden niet 
zomaar beslissingen genomen, ook de ouders staan bij De Wereldkinderen centraal. 
 
7.2 Visie op ouderbeleid 
 

Om BSO kinderen optimale ontwikkelkansen te kunnen bieden, heeft de groep een 
taak ten opzichte van ouders. Niet in de laatste plaats omdat ouders verantwoordelijk 
zijn en blijven voor hun kinderen. Ook bij het vormgeven van de doorgaande 
ontwikkelingslijn, tussen BSO en thuis, is de hulp van de ouders in de thuissituatie 
gewenst. Informatie-uitwisseling, overleg en  afstemming m.b.t. de aanpak van de 
individuele BSO kind zijn taken ten opzichte van ouders. 
 
Voor veel ouders werkt deze informatie-uitwisseling als ondersteuning. De BSO 
vervult voor veel ouders op het gebied van opvoeding een vraagbaakfunctie. Door 
het laagdrempelige karakter leggen ouders vrij gemakkelijk vragen, zorgen en/of 
andere kwesties neer bij de PM-ers. 
 
De Wereldkinderen heeft ten aanzien van vragen een verwijzende taak en kan 
bemiddelen bij het tot stand brengen van een aanbod van ondersteuning. De mentor 
kan hierin een rol spelen.  
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7.3 Communicatie 
 

Om goed in te kunnen spelen op kinderen hebben wij informatie van ouder(s) over 
het kind nodig. Het gaat hierbij om informatie over bereikbaarheid, specifieke 
gewoontes en gedrag, bijzondere wensen etc.  
Bij plaatsing op de BSO besteden we hier veel aandacht aan. Zo worden voor 
plaatsing de ouders door de PM-er uitgenodigd voor een intakegesprek op de groep. 
 
Bij bijzonderheden in de ontwikkeling van het BSO-kind wordt er contact opgenomen 
met de ouder(s), of er al passende ondersteuning aanwezig is van instanties, zo nee, 
dan adviseren wij de ouders, en met goedkeuring van de ouders  neemt de mentor 
zelf contact op met de docent van het betreffende kind. 
 
De BSO ouders krijgen de gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken een uur 
voor het ophalen van hun kind. Deze uitnodiging gaat ook per nieuwsbrief.  
-Vaste gespreksmomenten:  
 intake van een BSO kind (na drie weken toezeggen mentorschap)                                                                                   
BSO kind met drie maanden ( hoe gaat het nu) 
 BSO kind met een jaar (vaak einde van het schooljaar) 
 -Flexibele gespreksmomenten:  
dit kan zijn bij het breng en haalmomenten van een BSO kind.    
 

Elk BSO-kind heeft een eigen mentor/ vaste beroepskracht die hem /haar tijdens de 
BSO- periode begeleid.  
Ouders kunnen bij deze mentor terecht met vragen over hun kind. Een mentor volgt 
het kind en beschrijft dit in een observatie/overdrachtsformulier.(gedrag, houding, 
plaats in de groep en omgang met anderen). 
 
PM-ers en ouder(s) hebben elkaar nodig om het kind goed te kunnen steunen in zijn 
ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat ouders tijd en aandacht aan 
afstemmen besteden en ons van relevante informatie voorzien. Andersom kunnen 
ouders rekenen op een eerlijke overdracht en informatie van ons.    
                   

Soms komen de normen en waarden zoals gehanteerd bij De Wereldkinderen, niet 
overeen met die van ouders.       
Het is belangrijk hier te allen tijde met ouders over in gesprek te gaan. Soms kan een 
middenweg gevonden worden, maar de PM-ers zullen nooit iets doen, wat tegen hun 
eigen normen en waarden of die van De Wereldkinderen indruist. Ouders ontvangen 
maandelijks een nieuwsbrief.  
 
Uitgangspunten van het ouderbeleid: 
 

In een goed contact tussen PM-er en ouder is er wederzijds vertrouwen 

in elkaar, een vertrouwensband. 
De Wereldkinderen hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 
 
•  Doel is dat alle ouders zich thuis en welkom voelen op de locatie; 
•  Ouders krijgen regelmatig informatie over hoe met het BSO kind wordt om 

gegaan zodat de ouders weten waar zij aan toe zijn; 
•  Ouders krijgen voldoende gelegenheid om hun wensen en hun kritiek over te 

brengen; 
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•  Ouders hebben invloed op de uitvoering; 
•  Ouders met verschillende visies en gewoonten in de opvoeding voelen zich 

geaccepteerd en gerespecteerd; 
•  Ouders kunnen advies krijgen ten aanzien van de opvoeding en verzorging. 
 
Wat kan de ouder van de pedagogisch medewerker verwachten en wat 
verwacht de PM-er van de ouder? 
 

•  Een open contact, omdat dit de basis legt voor de ontwikkeling van het  
           BSO kind; 
•  Betrokkenheid, zij delen de zorg en de opvoeding; 
•  Respect voor de werkwijze, medewerking en erkenning van regels en grenzen 

die er zijn; 
•  Het contact tussen de ouder en de PM-er betreft altijd zaken die te maken 

hebben met hun eigen kind. Dit betekent dat er geen informatie wordt gegeven 
over andere kinderen 

 
De contacten tussen de ouder en de PM-er kunnen o.a. als volgt vorm krijgen: 
•  Korte gesprekken tijdens het brengen en halen of op afspraak; 
•  Ouderavonden/ ouderochtenden; 
•  Tijdens informatiebijeenkomsten; 
•  Op afspraak; 
•  In overleg met de oudercommissies./ via enquête. 
•  Overhandigen van de maandelijkse nieuwsbrief aan ouders. 
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Hoofdstuk 8. 
Het pedagogisch werkplan 
 
 
De pedagogische visie geeft richting aan de uitvoering van de dagelijkse activiteiten, 
de speel-leeractiviteiten en de verzorg-leeractiviteiten. Hoe wij de pedagogische 
doelen willen bereiken beschrijven we per doel in het pedagogisch werkplan. Per 
doel worden de vier middelen toegelicht. 
 
8.1 Bieden emotionele veiligheid en geborgenheid aan de kinderen 
 
Voor kinderen zijn geborgenheid en veiligheid erg belangrijk, daarom willen we een 
omgeving creëren waarin ieder kind zich prettig voelt en zich optimaal kan 
ontwikkelen. De PM-ers zijn hierin voorwaardenscheppend, evenals de inrichting en 
de aanwezigheid van leeftijdsgenootjes in een vaste groep. De PM-ers worden 
terecht het meest belangrijke instrument genoemd binnen de groep. 
 
Door de pedagogisch medewerker 
 
Elk moment waarop de Pm-er in contact is met het kind is een pedagogisch moment. 
Wij bieden het kind geborgenheid en veiligheid. De PM-er is zichtbaar voor het kind, 
we vangen het kind op bij vreugde en verdriet. Alle kinderen krijgen, zowel in 
groepsverband als individueel, genoeg aandacht geboden en onderlinge contacten 
worden gestimuleerd. 
 
We zitten op één lijn met de regels. We zijn consequent, als we dingen zeggen gaan 
we ze ook doen, dit geeft kinderen duidelijkheid. Daarbij hebben we altijd oog voor 
de eigenheid van het kind. 
 
Door de groep 
 
Bij de eerste kennismaking stellen wij het kind en de ouders in de gelegenheid om te 
wennen aan de groepsruimte, de andere kinderen en de PM-ers. Op de groep 
werken zoveel mogelijk dezelfde PM-ers, zodat de kinderen met hen een goede 
band op kunnen bouwen. Om samen prettig in een groep te kunnen functioneren, 
zijn regels nodig. 
Regels bieden structuur, waardoor de kinderen weten waar ze aan toe zijn, wat een 
gevoel van veiligheid geeft. Door heldere regels en de voorbeeldfunctie die wij 
hebben, leren kinderen het belang kennen van normen en waarden. 

 
De pedagogische visie geeft richting aan de uitvoering van de dagelijkse activiteiten, 

           de speel-leeractiviteiten en de verzorg-leeractiviteiten. . 
 

8.2 Dagindeling (incl. eet- en drinkmomenten) BSOgroep: 
14.30 – 14.45 uur. 
De BSO kinderen komen binnen, zetten hun tas e.d. in de tassenkast, .zoeken dan 
zelf of samen met een PM-er een  activiteit uit. 
De PM-ers nemen bijzonderheden door over de gang van zaken. 
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14.45 – 15.15 uur. 
De kinderen gaan aan de groepstafel zitten. waarna ze fruit en fruitwater/thee  
krijgen. Als dit op is, brengen ze zelf hun beker en bakje naar het aanrecht, waarna 
ze een boek pakken en deze gaan lezen totdat ieder kind klaar is. 
Als er een jarige is bij de BSO-groep wordt hier extra aandacht besteed, dan mag er 
een eierkoek versiert worden, om deze op te eten. 
15.15 – 16.00 uur (Vrij spelen). 
Er zijn verschillende tafels, waaraan kinderen kunnen kleien, puzzelen, 
insteeknoppen, enzovoort. Ook wordt er een knutselactiviteit aangeboden wat past 
bij het thema op dat moment. (Sinterklaas/Kerst/Pasen/ vader- moederdag )  We 
maken een voorbeeld maar het kind is vrij om zelf zijn werkje te maken. Het is niet 
erg als er bijvoorbeeld iets verkeerd zit. Dat maakt het zijn eigen werkje. De kinderen 
leren omgaan met verschillende materialen. De thema’s sluiten aan bij de 
belevingswereld van het kind. Met knutselen stimuleer je de fijne motoriek en de 
ontwikkeling van de fantasie. Kinderen spelen met elkaar of zelfstandig.  
 
Een kind kan ook heel erg moe zijn van de schooldag, dan mag het lekker rustig op 
de bank zitten met een boek, of eventueel een video bekijken. 
 

 16.00 – 17.30/18.00 uur 
 Vanaf dit tijdstip worden de eerste kinderen opgehaald door ouders/verzorgende, er 

wordt nog wat nagepraat door de PM-er en de ouder/verzorgende.  
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8.3 Openingstijden  
 

De BSO is het hele jaar geopend, dat wil zeggen 48 weken per jaar. Alleen tijdens de 
algemeen erkende feestdagen is onze locatie gesloten. In schoolweken zijn we op 
vier dagen geopend vanaf de tijd dat kinderen uit school komen tot 18.00 uur. In 
vakanties en overige vrije dagen zijn we geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur.  
Openingstijden voor de VSO en BSO. 

BSO - opvang hanteert bij het maken van het rooster voor de PM-ers de drie-
uursregeling. De drie-uursregeling is opgenomen in de Kwaliteitsregels Kinderopvang 
en houdt in dat bij hele dagopvang op bepaalde tijdstippen tijdelijk minder PM-ers 
ingezet mogen worden.  
 

VSO 

Maandag     7.00 uur tot 8.30 uur 

Dinsdag       7.00 uur tot 8.30 uur 

Woensdag   7.00 uur tot 8.30 uur 

Donderdag 7.00 uur tot 8.30 uur 

Vrijdag         7.00 uur tot 8.30 uur 

BSO 

Maandag     14.30 uur tot 18.00 uur 

Dinsdag       14.30 uur tot 18.00 uur 

Woensdag   12.30 uur tot 18.00 uur 

Donderdag   14.30 uur tot 18.00 uur 

In overleg kan er ook BSO tot 18.30 uur. 

Vakantie BSO/studie BSO. 

Maandag     7.00 uur tot 18.00 uur 

Dinsdag       7.00 uur tot 18.00 uur 

Woensdag   7.00 uur tot 18.00 uur 

Donderdag  7.00 uur tot 18.00 uur 
 

Vakantie/studiedag. 

Bij het brengen van de kinderen zorgt de PM-er voor veiligheid en geborgenheid door 

elk kind en elke ouder aandacht te schenken, elk kind en ouder krijgen het gevoel 

gezien te zijn. Er zijn afspraken over de onderlinge overdracht tussen de PM-ers. In 

verband met  de activiteiten vinden we het wenselijk dat kinderen allemaal om 

uiterlijk 9.30 uur binnen zijn. 

Tijdens vakantie/studiedagen zullen wij 2 á 3 activiteiten op een dag doen. Deze 

proberen we zoveel mogelijk te koppelen aan een vakantie thema. De lunch voor de 

vakantie BSO wordt door ons verzorgd. 

Voor aanvraag van vakantie  BSO, kan er een formulier opgehaald worden bij de 

PM-er. Ook kan dit ingevuld worden op het formulier dat bij de ingang van het lokaal 

hangt. 

   

De buitenschoolse opvang vindt plaats op werkdagen na schooltijd. In geval van 
studiedagen en schoolvakanties (vakantie BSO) wordt er hele dagopvang geboden. 
De opvang is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op elke BSO-groep staan, 
afhankelijk van het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep, 1 BSO-
begeleider. 



27 
 

 
a. één beroepskracht per 10 kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. 
b. één beroepskracht per 12 kinderen in de leeftijd van 7 – 13 jaar. 
 

Bij de buitenschoolse opvang kan gedurende de reguliere schoolweken maximaal 
een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens 
de beroepskracht-kindratio is vereist. Tijdens dit half uur is minimaal de helft van het 
aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig.  
Op tijdstippen dat een medewerker alleen op locatie is, is de achterwachtregeling van 
Kracht. 
 

8.4 Activiteiten  
 
Na een dag op school, waarop vooral de aandacht naar de cognitieve vaardigheden 
is uitgegaan, komen de kinderen op de BSO om hun vrije tijd door te brengen. 
Uitrusten en doen waar je zin in hebt is wat ze dan willen en dat is ook precies waar 
de BSO op in gaat. Kinderen die even wat tijd nodig hebben om op te laden na een 
dag school krijgen de ruimte om rustig te eten en drinken, even te praten met de  
PM-ers of andere kinderen of gewoon even lekker niets te doen.  
Andere kinderen kunnen meteen na het eten en drinken aan een activiteit beginnen.. 
Ook al staat bij de BSO de vrije tijd centraal, toch wil dat niet zeggen dat er geen 
aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen. In spel worden allerlei 
ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd. Denk aan de taalontwikkeling bij 
het lezen van boekjes in de leeshoek of het samen overleggen tijdens het spel. Of de 
motorische ontwikkeling: zowel grof, bij b.v. buitenspel als fijn, bij b.v. een 
knutselwerkje of spelen met lego. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 
gestimuleerd in het samen spelen, maar ook in het oplossen van conflicten of het 
delen van gevoelens met b.v. een PM-er. De cognitieve ontwikkeling komt aan bod in 
diverse gezelschapsspelletjes als b.v. monopoly/Burny hop  of in het lezen van een 
boek of het maken van een woordspel. 
 

De PM-ers zijn zich bewust van de vele kansen voor de ontwikkeling die verborgen 
liggen in het spel van kinderen. Zij grijpen dan ook alle geschikte momenten aan om 
kinderen uit te dagen en te stimuleren tot het vergroten van hun kennis en 
vaardigheden.  
Naast de vrije activiteiten die altijd beschikbaar zijn, bieden de PM-ers ook gerichte 
activiteiten aan. Deze activiteiten worden voorbereid en aan de kinderen 
gepresenteerd, waarna de kinderen kunnen kiezen of ze eraan willen deelnemen.  
Er zijn activiteiten die gericht zijn op de creatieve vorming van kinderen: met allerlei 
verschillende materialen kan geëxperimenteerd en gecreëerd worden. Ook zijn er 
activiteiten die aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling: een spel in het 
speellokaal of buiten, waarbij een gezamenlijk doel centraal staat.  
De PM-ers proberen in hun activiteitenaanbod zoveel mogelijk te variëren, zodat er 
voor ieder wat wils is en er genoeg uitdaging is voor elk kind.  
 
Creatieve activiteiten nemen een grote plaats in het activiteitenaanbod, omdat 
creatieve uitingen worden beschouwd als een manier van communiceren; daarmee 
laat het kind zien wat er in hem omgaat. Het eindproduct is in dit gedachtegoed geen 
doel, veel belangrijker is het proces dat het kind doormaakte bij het creëren van het 
product.  
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De PM-ers van BSO de Globetrotters geven het kind daarom ook alle ruimte om, ook 
bij een gerichte activiteit, naar eigen inzicht te werken en leren het kind trots te zijn 
op hun gemaakte werk. In de ontmoeting en het samenspel met andere kinderen, 
doet een kind veel ervaringen op, zowel positieve als negatieve. 
Om te durven ontdekken en ondernemen heeft het kind vertrouwen nodig. 
Vertrouwen in eigen kunnen, maar ook vertrouwen in de omgeving.  
 
De PM-ers zijn erop uit het kind dit vertrouwen te geven: hun handelen is er 
voortdurend op gericht om het kind te bevestigen in wie het is en wat het kan en het 
uit te dagen om nieuwe stappen te zetten. Om de kinderen veiligheid en 
geborgenheid te bieden heeft ieder kind een vaste PM-er. Zij volgt het kind in de 
ontwikkeling en bouwen een vertrouwensband op met het kind. Dit doen ze door met 
het kind in gesprek te gaan over wat het kind bezighoudt, maar ook door het kind te 
vertellen wat het van de PM-er kan verwachten, het kind het vertrouwen te geven dat 
het altijd bij hen terecht kan. 
 
Omdat de PM-er het kind op veel verschillende momenten ziet weten ze wat het kind 
leuk vindt en goed kan, maar ook wat het moeilijk vindt, waar het hulp bij nodig heeft. 
In een duidelijke communicatie geven zij ook de grenzen aan waarbinnen kinderen 
en PM-ers zich bewegen, waarmee de structuur van en de veiligheid op de groep 
gewaarborgd wordt. 
 

 8.5 De inrichting  
 

De inrichting van de BSO kan een bijdrage leveren aan een gevoel van 
geborgenheid. De ruimte is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Er is plaats 
om samen te eten en te drinken en er zijn hoeken gecreëerd waarin kinderen worden 
uitgedaagd om tot spel te komen en om te ontdekken.  
Hoeken waarin gespeeld kan worden met speelgoed, knutselhoek en leeshoek.  
Ook zijn er plekken om tot rust te komen. Door zelfstandig te kunnen spelen in 
verschillende hoeken bouwen kinderen eigenwaarde, zelfredzaamheid en 
zelfvertrouwen op.  

 
 De groepsruimtes proberen we zodanig in te richten dat sfeer en uitstraling passen 

bij onze visie en bij de leeftijd van de kinderen. De indeling in activiteitenplekken is 
overzichtelijk en de verschillende activiteitenplekken zijn compleet ingericht en voor 
kinderen duidelijk herkenbaar. Dit draagt bij aan de emotionele veiligheid en de 
autonomie van kinderen: kinderen weten wat ze waar kunnen vinden en kunnen ook 
zelfstandig materialen pakken en gebruiken. Hoeken voor druk en rustig spel zijn van 
elkaar gescheiden zodat kinderen elkaar niet hoeven te storen in hun spel.  

 
 Bovendien hechten we veel waarde aan het buiten spelen. Bij De Wereldkinderen 

hebben wij een speelplaats waar we ons helemaal kunnen uitleven. Bij de inrichting 
van het speelplaats wordt rekening gehouden met het belang van voldoende 
beweging voor de kinderen.  
 
Er moet ruimte zijn om te rennen, spelen, balspelen te doen, kortom, om de energie 
goed kwijt te kunnen. De speelplaats wordt zoveel als mogelijk uitdagend ingericht 
met mogelijkheden en veilig buiten speelmateriaal. Ook buiten zijn er plekken om 
individueel en samen, te kunnen spelen.  
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8.6 Wennen aan de stamgroep 

 
Bij “De Wereldkinderen” is er een wenprocedure voor de stamgroep.  
Voor stamgroep Globetrotters is er een wen middag. Tijdens deze middag kunnen zij 
ontdekken wat er bij de BSO allemaal gebeurd. Aan het einde van deze middag doet 
de PM-er een mondelinge overdracht naar de ouder. Aan de hand hiervan wordt er 
overlegd per wanneer hun kind bij de BSO kan starten. 

 
8.7 Verlaten stamgroep 
 
In de onderstaande situaties verlaten kinderen hun stamgroep en/of hebben te 
maken met andere PM-ers/beroepskrachten:       
 

Open deuren-beleid: naast de veilige omgeving van de eigen stamgroep worden er 
ook zogenaamde groep overstijgende activiteiten georganiseerd, activiteiten buiten 
de eigen groepsruimte en de vaste samenstelling van de stamgroep om.  
Kinderen van verschillende groepen kunnen daaraan naar behoefte deelnemen. 
Deze activiteiten zijn afwisselend van inhoud en doelstelling.  
Dat betekent dat een activiteit de ene keer speciaal gericht is op het 
ontwikkelingsniveau van een groep kinderen en de andere keer meer op de 
interesse/uitdaging/verdieping ten aanzien van een bepaald onderwerp dat door de 
kinderen en/of PM-ers is aangegeven.  
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Bij het buitenspelen op de speelplaats of onder begeleiding in de speeltuin de buurt; 
Als kinderen gebruik maken van andere ruimtes zoals de (speel)hal of een 
speellokaal van een school; Als er een uitstapje wordt gemaakt.  
In bovenstaande situaties wordt de maximale omvang van de stamgroep tijdelijk 
losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per beroepskracht van kracht, toegepast op 
het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.  
Bij uitstapjes wordt de beroepskracht-kind-ratio aangescherpt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


