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Voorwoord 

 

Kinderopvang binnen de buitenschoolse opvang betekent voor kinderen: een plezierige 

opvang bieden, na schooltijd en in de vakanties. Omdat de kinderen al naar school gaan, ligt 

het accent van de BSO op vrije tijd, ontspanning en plezier. Dit heeft echter geen vrijblijvend 

karakter want ook in deze vorm van opvang wordt er gewerkt vanuit de pedagogische visies 

en uitgangspunten om de pedagogische kwaliteit, die de BSO wil bieden, te waarborgen. Deze 

pedagogische waarde van buitenschoolse opvang is mede vastgesteld in de Beleidsregels 

Kwaliteit Kinderopvang die bestaan uit de 4 basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-

Walraven. Het bieden van emotionele veiligheid, het ondersteunen en stimuleren voor 

persoonlijke en sociale competenties en het bieden van waarden en normen is dan ook het 

fundament van het pedagogisch beleid. Door in het pedagogisch beleid deze doelen en de 

daaraan gekoppelde voorwaarden te beschrijven wordt het kader aangegeven voor het 

pedagogisch handelen binnen de buitenschoolse opvang van de Paraplu en de Kikkers. 

 

Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op de buitenschoolse opvang. De basis 

hiervoor wordt gevormd door een uitnodigende, bij kinderen passende, omgeving, de groep en 

de pedagogisch medewerkers die een begeleidende, helpende en stimulerende rol vervullen. 

In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven hoe BSO de Paraplu en BSO de Kikkers dit 

binnen haar buitenschoolse opvang realiseert.  
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1 Pedagogische visie 

 

1.1 Op de buitenschoolse opvang 
 

De buitenschoolse opvang is een plek waar kinderen na schooltijd komen en waarbij het 

accent ligt op vrije tijd, samenspel en ontspanning naar behoeften en interesses, passend bij de 

belevingswereld van kinderen. Maar BSO is meer dan dat. Kinderen komen er niet incidenteel 

maar gedurende het hele jaar en vaak vele jaren van hun kinderleven. Daarom blijven een 

aantal pedagogische principes van oudsher overeind en is de pedagogische opdracht van de 

BSO: het bieden van een tweede thuis in een veilige en opgewekte sfeer, met aandacht voor 

de gehele groep en het individuele kind in het bijzonder. 

 

Bij verdere uitwerking van deze doelstelling naar de dagelijkse praktijk is onze pedagogische 

visie ten aanzien van buitenschoolse opvang als volgt: 

Het scheppen van een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving waarin kinderen zich 

prettig voelen en zichzelf kunnen zijn zodat zij zich vanuit deze basis kunnen ontwikkelen tot 

zelfstandige, sociale mensen met respect voor zichzelf en voor anderen met zelfvertrouwen en 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

De pedagogisch medewerker vervult hierbij een begeleidende, stimulerende en 

ondersteunende rol. De BSO levert hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot 

evenwichtige mensen, die hun eigen talenten onderkennen en benutten, tot zelfstandige 

individuen die in staat zijn een eigen keuze te leren maken en beslissingen te nemen. 

Buitenschoolse opvang moet toegankelijk zijn voor ieder kind ongeacht verschillen t.a.v.: 

 

- Sociale of economische situatie 

- Lichamelijke, verstandelijke of gedragsproblematiek 

- Culturele achtergrond 

- Godsdienst / levensovertuiging 

 

Het kindercentrum vindt het belangrijk dat de kinderen die de BSO bezoeken zoveel mogelijk 

een afspiegeling zijn van de samenleving waarin zij opgroeien. 

 

1.2 Visie op kinderen en hun ontwikkeling 
 

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft talenten en bepaalde eigenschappen. Het is belangrijk 

dat de omgeving waarin de kinderen opgroeien de mogelijkheden en de kansen biedt deze 

talenten en eigenschappen te erkennen en te stimuleren en te ontwikkelen. 

De kinderen zelf zijn hiervoor van onschatbare waarde. Immers, als wij goed kijken en 

luisteren, geven zij zelf aan waar hun interesses en behoeften liggen. Het is aan groepsleiding 

de inbreng van kinderen serieus te nemen, te luisteren naar hun wensen en behoeften en 

hierbij aan te sluiten of zo nodig bij te sturen. Groepsleiding is meer begeleider dan leider en 

heeft begrip, geduld, geeft een weerwoord of juist niet, en biedt de kinderen de mogelijkheid 

om zich na schooltijd te ontplooien. Op deze manier werk je serieus en met respect voor 

kinderen, ongeacht de leeftijd en neem je het kind als uitgangspunt voor het pedagogisch 

handelen.  

Dit speelt een belangrijke rol bij de pedagogische visie die de Paraplu en de Kikkers heeft op 

de kinderen van de buitenschoolse opvang. De kinderen die de BSO bezoeken, zijn het 

grootste gedeelte van de dag op school. Daar zijn leer-, werk-, en speelsituaties aanwezig die 

bepaalde vorderingen en prestaties verwachten die niet vrijblijvend zijn. De Paraplu en de 
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Kikkers zijn van mening dat de BSO een plek bij uitstek is waar kinderen zich na schooltijd 

moeten kunnen ontspannen op een manier die bij hen past en waarbinnen zij naar wens en 

behoefte kunnen meedoen aan activiteiten, kortom, vrije tijd. Vrije tijd wordt gekenmerkt 

door het speelse, waarbij eigen keuze en plezier voorop staat. Aangezien BSO plaatsvindt in 

een groep, zijn sociale contacten van kinderen onderling hierbij belangrijk; zij leren in deze 

contacten spelenderwijs een aantal dingen die van invloed zijn op hun 

persoonlijkheidsontwikkeling (sociaal inzicht, sociale houding, overleg, en sociale 

vaardigheden). 

 

Kind in ontwikkeling 

 

Kinderen in de basisschoolleeftijd doorlopen vele stadia van ontwikkeling. Ieder kind 

ontwikkelt zich in een eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. Het ene kind zal 

wellicht sneller en makkelijker lezen dan het andere kind, het andere kind kan verbaal beter 

onderlegd zijn, enzovoort. De Paraplu en de Kikkers vinden, dat wat bij een kind in aanleg 

aanwezig is, de kans moet krijgen zo goed mogelijk ontwikkeld te worden door middel van 

het bieden van mogelijkheden en het hebben van respect en aandacht voor ieder individueel 

kind. Juist binnen de BSO zijn de verschillen in ontwikkelingsfasen erg groot. Een kleuter van 

4 en een bijna puber van 12 liggen qua ontwikkeling mijlen ver uit elkaar. Ook de 

belevingswereld en interesse sluiten niet bij elkaar aan. Dit betekent dat de pedagogisch 

medewerker van de BSO kennis van zaken moet hebben op het gebied van de verschillende 

ontwikkelingsfasen en zij moeten hier ook naar handelen. Maar niet alleen het pedagogisch 

handelen is hierbij van belang, ook de inrichting van de ruimte, de keuze van materiaal, het 

hanteren van regels en de samenstelling van de groep zijn belangrijke factoren, die, mits goed 

geregeld, de ontwikkeling van het kind ondersteunen.  

 

Om binnen de BSO het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling is het volgende van belang: 

 

- De houding van de opvoeders in zijn nabije omgeving. Het gaat hier dus om de 

pedagogisch medewerkers. Het is van wezenlijk belang dat het kind voldoende ruimte 

geboden krijgt voor eigen inbreng en keuzes. 

- De mogelijkheid om te spelen. Spelen is essentieel voor het opdoen van ervaring en 

leren. 

- De aanwezigheid van de juiste omgeving, spelmateriaal, mogelijkheid van activiteiten, 

die in relatie moeten staan met het zich ontwikkelende kind wat voldoende uitdaging 

biedt en aansluit bij het kind, de leeftijd en de belevingswereld. 

- De groep dient een veilige basis te zijn waarbinnen een kind relaties kan aangaan. 

- De buurt, de straat en de omgeving moet voor het kind toegankelijk zijn. Het 

buitenspelen is een belangrijke factor bij het zich ontwikkelende basisschoolkind. 

- De pedagogisch medewerker dient op de hoogte te zijn van de andere 

opvoedingsmilieus, thuis en school, om hierbij aan te kunnen sluiten of, indien nodig, 

een kind te stimuleren. 

- Hobby`s en interesses moeten, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden binnen de 

aangeboden activiteiten van de BSO. 

- Er moet voldoende rekening gehouden worden met beide seksen, jongens en meisjes 

ontwikkelen zich met de daarbij behorende kenmerken. Het aanbod van speelgoed, 

maar ook verschillende, afzonderlijke speelplekken zijn hierbij van belang. 
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2 Pedagogische doelstelling 

 

Kinderopvang de Paraplu vindt het belangrijk dat kinderen in de eerste plaats “thuis” voelen 

op de BSO. Daarnaast heeft de BSO een mede opvoedende taak. Deze opvoedende taak 

bestaat uit het scheppen en stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden en het overbrengen 

van normen en waarden op een manier die kinderen de ruimte geeft om de wereld om zich 

heen te ontdekken en zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen tot evenwichtige, sociaal 

competente, creatief denkende mensen zoals ook gesteld in de 4 pedagogische basisdoelen 

(2005 Beleidsregels kwaliteit basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven). 

 

Dit tracht de Paraplu en de Kikkers te realiseren door: 

 

- Een huislijke, sfeervolle omgeving te scheppen. 

- Zoveel mogelijk leeftijdsgebonden te werken. 

- Het aanbod van middelen, materialen en activiteiten af te stemmen op de kinderen. 

- De inbreng en inspraak van de kinderen serieus te nemen. 

- Een sociaal-emotioneel veilige omgeving te creëren waarbij respect en aandacht voor 

ieder kind sleutelbegrippen zijn. 

- Normen en waarden te hanteren. 

- De aanwezigheid en inbreng van professioneel en gemotiveerd personeel te 

garanderen. 

- Zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren. 

- De BSO onderdeel van de buurt te laten zijn. 

- Ouders en school bij de BSO te betrekken. 
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3 De vier Pedagogische basisdoelen 

 
3.1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
 

Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen is een essentiële voorwaarde om zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen. Deze basisveiligheid berust op een aantal pijlers, te weten: 

vertrouwen in de ander en daardoor ook vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de omgeving.  

 

Om dit te kunnen uitvoeren, hecht de BSO groot belang aan de volgende aspecten: 

Het kind heeft anderen nodig om zich te kunnen ontwikkelen: mensen die geborgenheid 

bieden, helpen, voorbeeld geven, meeleven, belangstellend zijn, stimuleren, verzorgen, 

ongedeelde aandacht geven en voorwaarden scheppen. Deze sensitieve responsiviteit geldt in 

de interacties met de pedagogisch medewerkers maar kinderen lenen hun emotionele 

veiligheid ook aan andere kinderen in de groep. Betrokken onderdeel zijn van een groep 

bevordert dan ook het gevoel van emotionele veiligheid. 

Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een voor hen zo stabiel mogelijke omgeving. We 

streven naar voorspelbaar, eenduidig en consequent handelen zodat kinderen stabiliteit 

ervaren in de omgeving met elkaar, de pedagogisch medewerkers, het gebruik van de ruimte, 

de activiteiten, afspraken, rituelen en de middelen en materialen.  

Kinderen voelen zich vertrouwd met de pedagogische medewerkers die zij het meest zien en 

meemaken. Ons uitgangspunt is dan ook dat er vertrouwde pedagogische medewerkers in de 

groep werken. 

Kinderen komen binnen de locatie in contact met meerdere kinderen. Hoewel de 

groepssamenstelling per dag wisselt, ervaren kinderen toch stabiliteit in deze contacten. 

Kinderen kunnen afhankelijk van de locatie, verschillende speelplekken en andere ruimten 

ontdekken naast hun groep. Zo raken ze vertrouwd met hun omgeving zodat zij optimaal 

kunnen spelen. We stimuleren dit en zorgen dat we kinderen hierin begeleiden. 

 

 

3.2 Ondersteunen bij de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
 

BSO de Paraplu en BSO de Kikkers vinden het belangrijk dat we een bijdrage kunnen leveren 

aan dat, wat er bij de kinderen in aanleg aanwezig is, tot optimale ontplooiing te brengen. 

Deze persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld veerkracht, zelfvertrouwen of creativiteit, stellen 

het kind in staat om allerlei uitdagingen of problemen adequaat aan te pakken en zich goed te 

kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De pedagogisch medewerker houdt 

rekening met het kind en respecteert het kind als zodanig. Ze helpt en ondersteunt daar waar 

het nodig is. Het goed observeren van het kind met de verschillende persoonskenmerken hoort 

daarbij. Vanuit deze observaties kan de pedagogisch medewerker goed aansluiten bij de 

ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. Zij heeft oog voor de autonomie van het 

kind, geeft ruimte voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

BSO de Paraplu en BSO de Kikkers biedt een omgeving waar vrij spel en gericht spel 

mogelijk is door middel van een divers aanbod van middelen en materialen waarbij elk kind 

keuzemogelijkheden heeft. Spel en exploratie spelen een belangrijke rol bij het omgaan met 

diverse persoonlijke emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve- en sociale 

vaardigheden. De inlevende pedagogisch medewerker, die aansluit bij het kind, zonder het 

initiatief bij het kind weg te halen, is hierbij van wezenlijk belang. 

 



 

Pedagogisch beleidsplan  kindercentrum ’t Parapluutje BSO de Kikkers BSO de Paraplu 
8 

3.3 Ondersteunen bij de ontwikkeling van de sociale competenties 
 

Het is voor kinderen belangrijk dat zij een volwaardige plek vinden in de groep. Dat zij 

vriendschappen sluiten en onderhouden en dat ze adequaat leren communiceren met andere 

kinderen en volwassenen. De buitenschoolse opvang biedt in deze sociale context een 

meerwaarde en tracht deze zo goed mogelijk te benutten. Samenleven, samenwerken, samen 

plezier maken, samen delen, samen spelen en samen conflicten oplossen, is een essentieel 

aspect van het verwerken van sociale competenties. Kinderen leren door middel van spel 

rekening te houden met elkaar, rol- en taakverdeling te accepteren, te delen, te letten op elkaar 

en de beurt te geven en de beurt te nemen. De pedagogisch medewerker heeft de taak deze 

sociale omgeving en het sociale spel te begeleiden, te ondersteunen, te stimuleren, te 

verstevigen en waar nodig te sturen. 

 

3.4 Kinderen helpen zich normen en waarden, “cultuur” eigen te maken 
 

Als je bewust met opvoeden bezig bent krijg je te maken met waarden en normen. Belangrijk 

hierbij is dat je zelfbewust bent van je eigen waarden en normen om ook een ander te kunnen 

begrijpen. Waarden zijn abstracte voorstellingen van wat mensen in een samenleving of 

groepering als goed of juist beschouwen (bijvoorbeeld respect hebben voor kinderen). 

Normen zijn de verwachtingen ten aanzien van gedrag, die voortvloeien uit de waarden. Een 

norm is een concrete richtlijn voor gedrag (bijv. luisteren naar kinderen). 

Binnen de BSO vinden we het belangrijk hier aandacht aan te schenken. Dit doen we door 

gezamenlijk regels en afspraken te bepalen, door rituelen te hanteren bij bijv. een 

verjaardagen, door geaccepteerde omgangsvormen te gebruiken.  

De pedagogisch medewerker heeft hierin een voorbeeldfunctie. Zij is in feite rolmodel. Het 

(voorbeeld) gedrag van de pedagogisch medewerker speelt een belangrijke rol bij de morele 

ontwikkeling van kinderen. Mede door haar reactie ervaren kinderen de grenzen van goed en 

slecht, van anders en mogen en moeten. De reactie van de pedagogisch medewerker geeft niet 

alleen richting en correctie aan het gedrag van kinderen, maar wordt ook door kinderen 

gekopieerd in hun eigen gedrag naar andere kinderen en volwassenen. 

 

Kinderopvang biedt een bredere samenleving dan het gezin. Kinderen komen in aanraking 

met andere aspecten van cultuur en diversiteit die onze samenleving kenmerken. Het feit dat 

kinderen samen met andere kinderen in een groep zijn, biedt kinderen een aanvulling op de 

gezinssituatie. In een groep doen zich veel leer- en ervaringsmomenten voor, bijv. verschillen 

en overeenkomsten in het vieren van feesten, bepaalde omgangsvormen, eetgewoonten, 

diverse thuissituaties, conflicten tussen kinderen, vriendschap of ruzie. Het is een voordeel dat 

kinderen de diversiteit van de samenleving ervaren met andere groepsgenoten in de BSO. 
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4 Pedagogische uitgangspunten groepsleiding 

 

4.1 Medewerkers in de BSO 
 

Alle pedagogisch medewerkers die werken bij BSO de Paraplu of BSO de Kikkers zijn 

professioneel, gemotiveerd en hebben een relevante opleiding op MBO of HBO - niveau 

afgerond. 

Tevens biedt de Paraplu de mogelijkheid voor stageplaatsen. Deze stageplaatsen worden 

ingevuld door leerlingen van de MBO of HBO opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en bieden 

leerlingen de mogelijkheid het vak in de praktijk te leren. Pedagogisch medewerkers en 

stagiaires worden ingezet conform de CAO Kinderopvang en de Beleidsregels Kwaliteit 

Kinderopvang. 

De houding van de pedagogisch medewerker en de stagiaires dient gebaseerd te zijn op 

aspecten die aansluiten bij ons pedagogisch doel en pedagogische visie. 

 

4.2 Pedagogische vaardigheden medewerkers 
 

Van de pedagogisch medewerkers wordt een beroepshouding verwacht, waarbij de nadruk ligt 

op observeren (kijken en luisteren), ondersteunen en aanmoedigen van kinderen in hun 

ontwikkeling en welbevinden, dit alles met respect voor elk uniek kind en de groep als 

zodanig. 

De pedagogisch medewerker is degene die uitvoering geeft aan het pedagogisch beleid in haar 

werk met de kinderen in de buitenschoolse opvang. Naast de groep, het individuele kind en 

mogelijke andere medewerksters, is zij de belangrijkste factor. 

Het in de praktijk brengen van de pedagogische visie en doelstellingen vraagt dan ook om 

belangrijke pedagogische competenties, naast basiskennis, inzake de ontwikkeling van 

kinderen, verzorging, communicatie, gezonde voeding en hygiëne. 

 

De volgende pedagogische competenties van de pedagogische medewerker vinden wij 

belangrijk in het werk met kinderen: 

 

- Uitgaan van de autonomie van ieder kind. 

- Respect hebben voor ieder kind. 

- Een sensitieve en responsieve houding: goed kijken en luisteren naar kinderen om het 

kind te leren kennen en begrijpen en zodoende adequaat en met goed gevoel op het 

kind te kunnen reageren. 

- Herkennen en ondersteunen van groepsprocessen. 

- Humor en relativeringsvermogen. 

- Ondersteunen van gedrag van kinderen wat gericht is op het uitbreiden van ervaringen 

en activiteiten en aansluitend bij wat ze al kunnen en begrijpen. 

- Gevoelig zijn voor signalen van kinderen. 

- Actieve, stabiele en onverdeelde aandacht aan de kinderen geven. 

- Controlerende handelingen en opmerkingen zoveel mogelijk beperken. 

- Zo weinig mogelijk negatieve aandacht (bijvoorbeeld straf) geven. 

- Uitspreken en laten merken van waardering en positieve gevoelens over kinderen. 

- Een positieve houding en een positieve benadering van kinderen. 

- Praten en uitleggen op het niveau van de kinderen: vertellen wat je doet en ziet. 

- De interactie tussen kinderen, zonder de interactie van de volwassene, op waarde 

weten te schatten. 
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- Uitspreken en laten merken van waarderingen en positieve gevoelens over kinderen. 

- Besef en bewustzijn van je rol en je voorbeeldfunctie voor kinderen, zowel in het 

omgaan met de kinderen als met de collega teamleden en andere volwassenen. 

- Openstaan voor andere ideeën, andere meningen, andere culturen en religies, respect 

voor de diversiteit van kinderen, ouders en elkaar. 

- Kunnen reflecteren op het eigen werk en eigen handelen; het waarom en ‘waarom zo’ 

ter discussie durven en kunnen stellen. Feedback kunnen geven en ontvangen, 

vanzelfsprekendheid kunnen loslaten. Durven en kunnen veranderen. 

- Flexibel en creatief zijn: mogelijkheden zien en benutten. 

- Interactievaardigheden en communicatie optimaal benutten, zowel gericht op 

kinderen, ouders en collega`s. 

 

Kinderen hebben een sterke drang om “groot” te worden, om bepaalde vaardigheden onder de 

knie te krijgen of om bepaalde essentiële ervaringen op te doen. In hun ontwikkeling is de 

eigen wil dan ook een belangrijke drijfveer. Het zelf doen, uitvinden, uitproberen en zelf 

oplossingen bedenken is voor kinderen een grote uitdaging. Het is evenzeer belangrijk dat de 

pedagogisch medewerker oog heeft voor deze belangrijke ontwikkeling die het kind 

doormaakt en dat zij het kind aanmoedigt, bevestigt en daar waar nodig stimuleert. Bij de 

BSO de Paraplu en BSO de Kikkers wordt van pedagogisch medewerkers een positieve 

beroepshouding verwacht, waarbij de nadruk ligt op kijken, luisteren, ondersteunen en 

aanmoedigen van kinderen, dit met respect voor elk uniek kind en de groep als zodanig. 
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5 Pedagogisch uitgangspunten ruimte en omgeving  

 

De BSO maakt onderdeel uit van het kindercentrum `t Parapluutje. Het is van belang om aan 

de pedagogische voorwaarden ten aanzien van ruimte en omgeving te voldoen. Dit geldt voor 

zowel binnen als ook buiten. 

 

5.1 Pedagogische voorwaarden ten aanzien van de binnenruimte 
 

Bij BSO de Kikkers verblijven de kinderen in één groepsruimte. 

Bij BSO de Paraplu worden de kinderen  in 3 groepen naar leeftijd opgedeeld. De ene groep 

bestaat uit kinderen van 4 tot 6 jaar, de andere groep bestaat uit kinderen van 7 en 8 jaar en de 

derde groep uit kinderen vanaf 9 jaar en ouder.  

De kinderen van van 4 tot 6 verblijven in de BSO ruimte, dit is buiten schooltijden 3+ groep, 

dus voor de meesten al bekend. 

De 7 en 8 jarigen-groep maakt gebruik van 3 kleine ruimtes, gelegen tussen de BSO groep en 

de 3++ groep.  

De oudste
1
 kinderen vanaf 9 jaar verblijven in de gymzaal, deze is gevestigd in de sportschool 

van Drunen, die in hetzelfde gebouw als kindercentrum ’t Parapluutje is gevestigd. Er wordt 

gebruikt gemaakt van een inklapbare tafel met vaste krukken. 

 In alle groepen wordt gezamenlijk gegeten en gedronken, worden feestjes gevierd en worden 

activiteiten ondernomen. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd, interesse en 

behoefte van het kind. Voor kinderen bestaat de mogelijkheid om huiswerk te maken, maar er 

kan ook aan een gezamenlijke activiteit worden deelgenomen of indidvidueel gespeeld 

worden. 

Kinderen die naar de BSO komen, zijn kinderen van verschillende leeftijden en sekse en de 

daarbij behorende behoeften en wensen. Een ouder kind is zelfstandiger en heeft behoefte om 

zonder toezicht te kunnen spelen. Daarentegen wil een jonger kind graag de vertrouwdheid 

van een pedagogisch medewerker in de buurt. Ook verschillende soorten speelbehoeften 

spelen een rol: het oudere kind mag en kan al meer dan het jongere kind of speelbehoefte van 

jongens en meisjes kan verschillen. 

De Paraplu wil zo goed mogelijk tegemoet komen aan deze diverse speelbehoeften door 

rekening te houden met diverse voorwaardenscheppende elementen. 

 

De pedagogische binnenruimte van de BSO de Paraplu kenmerkt zich door de volgende 

elementen: 

- Een gezamenlijke ruimte passend aan de stamgroep, voldoende zitruimte met oog voor 

sfeer, eigenheid en huislijkheid. 

- Diverse speelhoeken voor ‘jongere’ kinderen, deze plekken kunnen wisselen na 

verloop van tijd. 

- De speelplekken doen een beroep op de ontwikkelingsgebieden van de kinderen. 

- Mogelijkheden voor meisjes om samen te spelen. 

- Mogelijkheden voor jongens om samen te spelen. 

- Elk kind heeft een eigen ‘vakje’ waar het persoonlijke spullen kan opbergen. 

- Mogelijkheden om je even ‘ af te zonderen’. 

- Sanitaire voorzieningen. 

- Opbergruimte 

- Voldoende bewegingsruimte 

- Voldoende daglicht. 
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- Voldoende ventilatiemogelijkheden. 

 

Om de ruimten voor de BSO succesvol te maken is het van belang om de professionaliteit van 

de pedagogisch medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten. Daarom moet er rekening 

gehouden worden met het ‘overzicht’ wat de pedagogisch medewerker nodig heeft om 

tegemoet te komen aan de behoeften, wensen en veiligheid van de kinderen. 
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5.2 Pedagogische voorwaarden voor de buitenruimte 
 

Kinderen hebben het recht om buiten te spelen. Buitenspelen is gezond: het bevordert de 

weerstand en is essentieel voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Buiten doe je volstrekt andere ervaringen op dan binnen. Je ervaart de verschillende 

weersomstandigheden, je bent in een andere ruimtelijke omgeving, je bent lijfelijk in 

beweging en je speelt er anders dan binnen. Sport, spel, natuurbeleving en andere uitdagingen 

horen bij buitenspelen.  

 

De pedagogische buitenruimte van de BSO kenmerkt zich door de volgende elementen: 

 

- De ruimte is voor de kinderen toegankelijk (groot speelterrein tegenover de 

BSO(varenstraat), buitenspeelplaats omheind bij het kindercentrum). 

- Er wordt gestreefd naar voldoende variatie aan leeftijds adequate speelmogelijkheden, 

rekening houdend met rustig spel en actief spel. 

- De buitenruimte biedt voldoende toezicht en veiligheid voor jonge kinderen, of hier 

worden afspraken over gemaakt met de ouder(s)/verzorger(s). 

- Voor oudere kinderen zijn er mogelijkheden om zonder direct toezicht buiten te 

kunnen spelen, afhankelijk van de gemaakte afspraken. 

- Er is een opbergruimte aanwezig voor de buitenmaterialen. 

 

5.3 BSO en omgeving 
 

Zoals eerder aangegeven dient de omgeving van de kinderen aan te sluiten bij de interesse en 

belevingswereld van de verschillende kinderen. Belangrijk hierin is de balans tussen het 

bieden van een veilige omgeving en de mogelijkheid om je als kind te kunnen ontplooien naar 

eigen behoeften en mogelijkheden, rekening houdend met de groep. Dit kan met elkaar in 

strijd zijn. Kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, hebben het nodig om af en toe zonder 

toezicht te kunnen spelen. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen en is passend bij het 

opgroeiende schoolkind. Soms kunnen deze situaties een bepaalde mate van onveiligheid 

impliceren maar over het algemeen verlopen deze spelsituaties in harmonie. Het kan echter 

voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan, specifiek op het moment van spelen zonder 

toezicht. Dit is niet te vermijden en kan behoren bij gedragingen van kinderen en/of hun 

omgeving. BSO de Paraplu en BSO de Kikkers trachten daar preventief mee om te gaan door 

deze zaken met kinderen te bespreken en preventieve afspraken te maken ten aanzien van 

ongewenste omgangsvormen. Daar waar er zich problemen voordoen, wordt er zorgvuldig 

gekeken naar de aanleiding en omstandigheden van het mogelijke incident en wordt er 

passend gehandeld conform beleid. 

 

Pedagogische omgevingsfactoren: 

Zoals eerder gesteld, is een juiste ruimte belangrijk. Hoe de omgeving hiervan tegemoet komt 

aan de kinderen en de bijbehorende pedagogische voorwaarden is een tweede. De 

omgevingsfactoren van de buitenschoolse opvang bestaan uit: 

- inrichting 

- middelen 

- materialen 

- andere kinderen en medewerkers 

- omgevingsfactoren zoals buurt en wijk 
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Omgeving: inrichting, middelen en materialen: 

Ten aanzien van inrichting, middelen en materialen hanteren wij de volgende kenmerken: 

 

- Kinderen kiezen zelfstandig wat ze kunnen doen. Dit betekent dat kinderen, in de 

meeste gevallen, de middelen en materialen zelf kunnen pakken. Daar waar dit nog 

niet kan, heeft de pedagogisch medewerker een bewuste keuze gemaakt (spel dat niet 

zonder de aanwezigheid van een volwassene gedaan kan worden, of moet worden 

gevraagd). 

- Er zijn voldoende materialen aanwezig die tegemoet komen aan de benodigde 

ontwikkelingsfasen en speelbehoeften van de diverse kinderen. 

- Speelgoed heeft over het algemeen, een creatieve en fantasierijke waarde; er zijn meer 

toepassingen/ ervaringen te beleven en te ervaren. 

- Het spelmateriaal kenmerkt zich door uitdaging enerzijds en mogelijkheid tot 

herhaling anderzijds. 

- In het aanbod wordt rekening gehouden met leeftijd, verschillen in 

ontwikkelingsniveaus, tussen jongens en meisjes en culturele verschillen. 

- Er is voldoende mobiel meubilair. Op die manier kan de ruimtelijke omgeving zich 

aanpassen aan de ‘dynamische’ wensen van de BSO groep. 

- De kinderen kennen de afspraken voor het gebruik van het materiaal en middelen. 

- Het materiaal is heel en compleet. 

- Er wordt met kinderen overlegd of er aanpassingen in het materiaal moeten worden 

gedaan. 

- Het gebruik van kosteloos materiaal is een waardevolle aanvulling van het 

spelmateriaal in de groep. Het verhoogt de fantasie van kinderen en stelt hen in staat 

een creatieve invulling te geven aan hun ideeën. 

- Bij gebruik van Multi media gebeurt dit altijd onder de gemaakte afspraken zoals, 

tijdsduur en omgangsvormen, vastgelegd in het “mediabeleid”. 

 

Omgeving: buurt en wijk 

De buitenschoolse opvang is een onderdeel van een buurt of een wijk. Ook de buurt of wijk 

beschikt over diverse faciliteiten. De Paraplu en de Kikkers wil daar waar mogelijk mee 

participeren in het wijkgebeuren en neemt actief initiatieven om contacten met instellingen te 

onderhouden (sportschool van Drunen, sportlessen, workshops en bibliotheek etc.) 

 

Ophalen van de kinderen van de scholen: 

De kinderen worden volgens een vastgesteld schema van de scholen opgehaald. Variërend 

waar de school is gesitueerd, wordt er te voet, met een personenauto of met de 

“Kikkermobiel” de kinderen van de scholen gehaald.  

De Kikkermobiel is een auto waarin 6  kinderen tegelijk vervoerd kunnen worden. Alle 

kinderen die met een auto worden opgehaald, zitten op de daarvoor bestemde, goedgekeurde, 

zitverhogers. Voor de allerkleinste kinderen, die te voet worden opgehaald, wordt onze 

bolderkar meegenomen.  

De bolderkar is bedrukt met de namen: “KDV `t Parapluutje” en “BSO de Paraplu”. Leidsters 

dragen een rode bodywarmer, waar de naam “BSO de Paraplu” en “BSO de Kikkers in 

duidelijke letters op vermeld staat. Zo zijn wij altijd duidelijk herkenbaar. Met de scholen 

wordt afgestemd welke kinderen er dagelijks worden opgehaald zodat daar geen 

onduidelijkheden over kunnen ontstaan. 
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6 Pedagogische werkwijze  

 

Buitenschoolse opvang in schoolweken 

Indien de kinderen na schooltijd naar de BSO komen, moet de BSO in eerste instantie voor de 

kinderen een plek zijn waar zij met plezier naar toe gaan. Kortom, ze moeten het leuk vinden. 

Net zoals ze het fijn vinden om naar huis te gaan of om bij een vriendje te gaan spelen. Wat 

kinderen leuk vinden verschilt en derhalve moet de BSO een plek zijn waar veel kan en waar 

niks moet zodat kinderen kunnen kiezen en zichzelf kunnen zijn. De tijd na school op de BSO 

is relatief kort en de BSO vindt dat deze tijd als vrije tijd gezien moet worden. Kinderen doen 

van alles in de vrije tijd; buiten spelen, binnen spelletjes doen, creatief bezig zijn, een boek 

lezen, computeren, kletsen, hangen, verkleden, huiswerk maken en zo kunnen we nog veel 

meer bedenken. De BSO biedt het kind dus veel mogelijkheden om te doen waar hij/zij zin in 

heeft. 

Voorwaarden hiertoe zijn; een gevarieerde binnenruimte, verschillende mogelijkheden buiten, 

een aantrekkelijk aanbod in speelgoed, en materialen en een betrokken professionele leidster 

die oog en oor heeft voor wanneer, wat en waarom kinderen dingen prettig of leuk vinden. 

 

Als kinderen op de BSO komen wordt bij de Kikkers in één groep en bij de Paraplu in 3 

afzonderlijke groepen, gezamenlijk iets gegeten en gedronken. Daarna “ waaieren” de 

kinderen uit. Ieder kiest z`n spel of activiteit. Als de kinderen zich buiten de BSO willen 

begeven, kan dat mits ouders akkoord zijn. Dit kan door middel van een 

toestemmingsverklaring die ingevuld moet worden. Afhankelijk van de groep bereidt de 

leidster altijd een activiteit voor waaraan de kinderen mee kunnen doen. Kinderen kunnen aan 

de vooraf geplande activiteit op vrijwillige basis meedoen. Dat wil overigens niet zeggen dat 

de leidster het kind niet zal stimuleren om aan activiteiten mee te doen als zij merkt dat een 

kind bijvoorbeeld erg verlegen is. Naast de geplande activiteiten van de leidsters, zijn er 

regelmatig danslessen, sportlessen of workshops waaraan de kinderen kunnen deelnemen. 

Wanneer kinderen meerdere dagen op de BSO zijn, willen zij soms een vriendje of een 

vriendinnetje meenemen, net als thuis. Omdat de BSO geen voorziening is waar kinderen 

maar onbeperkt kunnen komen en gaan is het van belang dat dit van te voren wordt 

besproken. Indien de groep te groot of te druk wordt en de Paraplu daardoor geen veilige 

situatie kan bieden, moeten we zoeken naar een ander moment. Organisatorisch is het helaas 

niet mogelijk om dit “spontaan” te laten gebeuren. 

 

Tijdens het halen van de kinderen is er altijd gelegenheid om met de leidster te spreken. Als er 

meerdere ouders tegelijk aanwezig zijn of de leidster is met een groepje kinderen bezig dan is 

de aandacht wat verdeeld. Als ouder(s)/verzorger(s) of leidster de behoefte hebben om elkaar 

wat langer te spreken, kunnen zij altijd een afspraak met elkaar maken. 

Een kind mag ook zelf naar huis indien daar met de ouder(s)/verzorger(s) en leidsters 

afspraken over zijn gemaakt. In dat geval is er weinig rechtstreeks oudercontact. Mocht het 

nodig of gewenst zijn dan zullen ook deze ouder(s)/verzorger(s) mondeling of schriftelijk 

geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van hun kind op de BSO. De Paraplu vindt het 

belangrijk dat er goede relaties zijn tussen ouder(s)/verzorger(s), kind en BSO en vinden het 

belangrijk dat er een goede communicatie blijft bestaan.  

 

Buitenschoolse opvang in vakantieweken 

De buitenschoolse opvang heeft in de vakantie een bredere functie dan in de schoolweken. De 

kinderen zijn ten eerste langer op de BSO en ten tweede is het vakantie! Voor iedere 

vakantieweek, zorgen wij voor een afwisselend programma. Dit programma is altijd 

gekoppeld aan een thema. We werken met het programma “Doenkids” en zorgen voor een 
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afwisseld programma. Er zijn creatieve activiteiten, spel- en bewegingsactiviteiten en er wordt 

gekookt en gebakken. Ouders worden van tevoren op de hoogte gebracht van de indeling van 

de vakantie weken. Op deze manier kunnen zij samen met hun kind zich voorbereiden op de 

vakantieweek waarin het kind naar de BSO komt. Tijdens de 6 weken waarin de 

zomervakantie valt, zorgen wij ervoor dat ieder kind minimaal 1x mee gaat met een uitstapje 

buiten de deur ( kinderboerderij, buitenspeeltuin, museum etc.). Tijdens deze uitstapjes zijn de 

kinderen verplicht om hun BSO T-shirt te dragen.  

 

Top BSO. 
Wat is Top BSO? 

Top BSO is speciaal gericht op de oudste kinderen van de BSO . Deze kinderen willen wij 

iets extra’s aanbieden, zodat de BSO tijd tot aan het einde van de basisschool uitdagend blijft. 

Kinderen vanaf ongeveer 10 á 11 jaar hebben steeds meer behoefte aan verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid, ruimte, privacy en activiteiten gericht op diverse vaardigheden die aansluiten 

bij hun belevingswereld. 

Omdat we kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid, is onze Top BSO een 

goede voorbereiding op het middelbaar onderwijs.  

Wat is er anders dan op de rest van de BSO? 
 Zelfstandig  van school naar de BSO.  

Dit gaat natuurlijk in overleg en met toestemming van de ouders. Je maakt met de 

kinderen afspraken dat ze zich bijv om 16.00 uur bij ons op de BSO moeten melden. 

Op deze manier kunnen de kinderen na school gedeeltelijk zelf bepalen wanneer ze 

naar ons komen en is het niet nodig dat ze met de andere kinderen in de rij meelopen.  

Kinderen kunnen daarna zelf drinken en een koekje pakken wanneer ze op de BSO 

komen, dit staat klaar. 

 Meer zelfstandigheid tijdens de BSO  - uren. 

Kinderen mogen in kleine groepjes activiteiten ondernemen in de omgeving van de 

BSO. Denk hierbij aan zelfstandig buitenspelen, boodschapje doen bij Jumbo enz. 

Belangrijk is ook hierbij dat er toestemming is van de ouders. 

 Maken van huiswerk. 

De oudere kinderen krijgen huiswerk mee van school. Tijdens de BSO uren bestaat er 

de mogelijkheid om huiswerk te maken. Wij zorgen voor een rustige plak waar de 

kinderen kunnen zitten. Kinderen dienen dit aan het begin van de BSO middag aan te 

geven. 

 Workshops. 

Er zullen speciale sportlessen en workshops zijn voor de oudere kinderen. Hierbij 

houden we uiteraard rekening met de wensen en behoeften van de kinderen. 

 Kindercommissie. 

De oudere  kinderen gaan we meer “inspraak” geven. We organiseren  1x per maand 

een “Kindvergadering” .  Tijdens de vergadering kunnen kinderen de activiteiten 

evalueren die de voorgaande periode zijn geweest, maar ook kunnen de kinderen 

samen beslissen wat ze graag willen organiseren op de BSO. Dit kan van een 

theatervoorstelling zijn waarbij de decors worden gemaakt door de kinderen en 

afsluiten van de voorstelling met ouders erbij, tot het organiseren van een workshop. 

Ook kunnen sportlessen, zumbalessen, workshops van Rachel, workshop restafval via 

de Gemeente, hockeyclinic,  bootcamp etc  allemaal besproken worden. Je kunt deze 

vergaderingen uitbreiden met het aanwijzen van een voorzitter of zelfs het notuleren 

van de besproken punten tijdens de vergadering. 
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We hopen op deze manier  dat alle kinderen de tijd bij Kindercentrum ’t Parapluutje op een 

leuke manier kunnen afsluiten!! 

 

 

Binnen onze pedagogische visie, doelstellingen en uitgangspunten werken we met de 

volgende pedagogische werkwijzen: 

 

Ontwikkelingsgericht werken 

In de buitenschoolse opvang werken we zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht met de 

kinderen. Dit betekent dat we aansluiten bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt 

en we het kind helpen een stapje verder te gaan. De pedagogisch medewerker weet wat het 

kind bezighoudt, wat het graag kan en wil doen en zorgt voor de voorwaarden zodat het kind 

zich kan ontwikkelen op het terrein waar interesses en behoeften liggen. 

 

Themagericht werken 

Afhankelijk van de behoefte van de kinderen of als nieuwe impuls voor activiteiten, worden 

er activiteiten gepland met een thema. Deze thema`s liggen altijd in de belevingswereld van 

de kinderen. Thema`s komen tot stand in overleg met de kinderen en ontstaan door de 

actualiteit, de gezamenlijke belangstelling van de kinderen, een gebeurtenis of in het kader 

van samenwerking met het dagverblijf van `t Parapluutje. Het is niet verplicht om aan de 

activiteiten rondom een thema deel te nemen, maar het biedt kinderen vaak nieuwe 

verschillende invalshoeken om met middelen en materialen te spelen en te werken. De 

pedagogisch medewerker bedenkt in overleg met de kinderen, wat er allemaal rondom het 

thema gedaan kan worden en heeft een voorwaardelijke scheppende rol. 

 

Kijken naar kinderen 

Om goed bij de kinderen aan te kunnen sluiten is het van belang om goed naar het kind te 

kijken. Wie is het kind, wat is zijn achtergrond, wat doet en kan dit kind graag en wat wil het 

kind graag doen of leren? Naast het goed kijken is het ook van belang goed te luisteren naar 

het kind. Het geeft impliciet of expliciet aan waar zijn interesses en behoeften liggen. Het 

hebben van een zo compleet mogelijk beeld van het kind is dus uitermate belangrijk om aan te 

kunnen sluiten bij de behoefte en wensen van het kind. 

Als BSO vinden wij het dan ook belangrijk dat er bij de aanvang van de opvang een intake 

gesprek plaatsvindt op de groep met de vaste pedagogisch medewerker, het kind en de 

ouder(s)/verzorger(s). 

 

Signaleren 

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Toch wil het wel eens zo zijn dat het een 

tijdje minder goed gaat met een kind. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld: een 

kind wordt gepest op school, de thuissituatie is erg onrustig of het kind ‘worstelt’ met een 

probleem. Omdat onze medewerkers begaan zijn met de ontwikkeling en het welbevinden van 

het kind zullen zij opvallend gedrag of haperingen in de ontwikkeling signaleren. Indien een 

pedagogisch medewerker zich zorgen maakt over een kind wordt dit met een collega 

besproken en worden ouder(s)/verzorger(s) hierbij betrokken. Samen met 

ouder(s)/verzorger(s) zoeken we naar ondersteuningsmogelijkheden om het kind te helpen, al 

dan niet binnen of buiten de BSO. 
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Ongewenste omgangsvormen en gedrag 

Onze pedagogische medewerkers doen er alles aan om de kinderen een fijne tijd te bezorgen 

in de BSO. Indien kinderen door ongewenste omgangsvormen of gedrag zoals bijvoorbeeld 

herhaaldelijk pesten, fysiek of verbaal geweld, seksueel overschrijdend gedrag, het kapot 

maken van andermans eigendommen of ander onacceptabel gedrag vertonen, zullen zij direct 

hier op aangesproken worden en zal er met de ouders gesproken worden hoe hier verder mee 

om te gaan. Er kan ook, in overleg met ouders, contact opgenomen worden met school om te 

vragen hoe het kind zich daar gedraagt en of er een plan van aanpak gehanteerd wordt wat 

wellicht ook in de BSO toegepast kan worden. Er is een pestprotocol op de BSO aanwezig. 

Dit protocol is met de kinderen besproken. 

Indien na verrichte inspanningen het gedrag niet verbetert, kan de Paraplu besluiten de 

opvang te beëindigen. 

 

 

  



 

Pedagogisch beleidsplan  kindercentrum ’t Parapluutje BSO de Kikkers BSO de Paraplu 
19 

7. Ouderbetrokkenheid 

 

Om te weten wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding en begeleiding van kinderen, is 

samenwerking essentieel. Ons is immers de zorg toevertrouwd van hun kinderen. Ouders 

blijven verantwoordelijk voor hun kind en afstemming over normen, waarden, grenzen en wat 

kinderen wel en niet mogen op de BSO. Dit is erg belangrijk zodat de pedagogisch 

medewerkers het kind de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast is het 

belangrijk dat de ouders invloed uit kunnen oefenen in de opzet en keuze van het pedagogisch 

werken binnen de BSO. Deze samenwerking is een 2-richtingsverkeer: Ouders willen graag 

op de hoogte zijn van het wel en wee van hun kind en pedagogisch medewerkers hechten er 

waarde aan om ouders te kennen. 

Zeker niet in de laatste plaats is het voor kinderen van pedagogisch belang dat ouders en 

pedagogisch medewerkers samenwerken als het gaat om beslissingen en uitwisselingen die 

het kind betreffen. 

 

Naast het pedagogisch belang om samen te werken, hebben ouders het wettelijke recht om 

mee te praten en te denken in zaken aangaande pedagogisch beleid en kunnen zij hier, 

gevraagd en ongevraagd, advies over geven. Dit gebeurt, bij voldoende animo, in de 

oudercommissie die de belangen van het hele kindercentrum behartigt. 

 

 

Ouders en participatie 

Op de BSO zijn er jaarlijks festiviteiten. Zo hebben de gezamenlijke feestdagen en 

verjaardagen een belangrijke plaats in de beleving van de kinderen. Maar naast deze 

traditionele festiviteiten zijn er in de BSO ook andere festiviteiten en feesten. Soms worden 

ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om mee te denken of mee te helpen bij de organisatie. Het is 

dé gelegenheid voor ouder(s)/verzorger(s) om de BSO eens van een andere kant mee te 

maken en daarbij de betrokkenheid te vergroten. Voor kinderen is het vaak heel leuk om 

ouder(s)/verzorger(s) mee te zien helpen op de plek die voor hen zo belangrijk is! 
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8. Voeding 

Om een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen te leveren bieden wij 

voornamelijk basisproducten aan uit de schijf van Vijf en hanteren we de vijf regels van de 

Schijf: 

 

Wij hanteren vaste eetmomenten. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de 

kinderen rust op. We eten samen aan tafel, dit is gezellig en zorgt voor duidelijke 

eetmomenten. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer, maar tafelen 

niet te lang. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten 

samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. Wij 

dringen geen eten op maar proberen kinderen positief te stimuleren. 

Vaste afspraken mbt voeding: 

 Kinderen krijgen eerst hartig, daarna zoet op de boterham. 

 Ze mogen één keer iets van chocolade op de boterham. 

 De hoeveelheid boterhammen gaat in overleg met ouders (maximaal 4). 

 De kinderen krijgen tijdens vaste eet- drinkmomenten één beker ranja, daarna mogen 

ze water. 

 Als er een traktatie is, wordt het koekje vervangen. 

 Eind van de dag, rond 16:45 komt er een schaal langs met diverse rauwe groenten en 

fruit. 

Allergieën en individuele afspraken 

Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook voldoende ruimte om individuele 

afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, 

bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs) overtuiging. 
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9. Aannamebeleid kinderen met speciale behoeften. 

 

Ouders hebben recht op een vrije onderwijskeuze voor hun kinderen, dus ook voor de keuze 

van buitenschoolse opvang. Wij streven ernaar om kinderen met een beperking op te kunnen 

vangen als dit de wens is van de ouder. Dit betekent echter niet dat alle kinderen automatisch 

geplaatst kunnen worden. De aard en de zwaarte van de beperking en de feitelijke (on) 

mogelijkheden van het kindercentrum kunnen reden zijn om niet te voldoen aan een 

plaatsingsverzoek van de ouders. Wanneer er wel voldoende mogelijkheden zijn om met de 

opvang te starten, worden er afspraken gemaakt om de opvang tussentijds te evalueren, zodat 

er een helder beeld ontstaat en kan worden gekeken of de opvang gecontinueerd kan worden. 

 

 

 


