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           Bso grote sociale leerschool voor kinderen
Net als op school begeeft uw dochter en/of zoon zich op de BSO in een 
uitdagende sociale omgeving. Maar wat de BSO uniek maakt is dat het kind zich 
staande moet houden in een wisselende groep, met uiteenlopende leeftijden en 
met kinderen die niet allemaal door en door bekend zijn. Docent en 
onderzoekster Nynke van der Schaaf van de Rijksuniversiteit Groningen 
ontdekte voor haar promotie- onderzoek dat jonge kinderen (4-8 jaar) daardoor 
sociaal ontzettend veel leren op de BSO. Ze leren samen te werken, een plek te 
vinden in de groep en conflicten op te lossen. Nog een goede reden om voor de 
buitenschoolse opvang te kiezen! 



Inleiding

Met het pedagogisch beleid Buitenschoolse Opvang (BSO) willen wij richting 
geven aan het handelen van de pedagogisch medewerksters in het belang van het 
welbevinden van het kind dat onze vestiging voor Buitenschoolse Opvang 
bezoekt. 
Het pedagogische beleidsplan is opgesteld om de volgende redenen:

• het is een leidraad voor de pedagogische medewerksters en biedt houvast bij 
hun dagelijkse omgang met de kinderen. Het pedagogisch beleid is uitgewerkt in 
het Pedagogisch Werkplan voor pedagogisch medewerkers.  Zo nodig kunnen 
medewerkers worden aangesproken op hun handelen.

• Het informeert ouders van kinderen die de BSO (gaan) bezoeken over onze 
werkwijze en de omgang met de kinderen.

• Andere betrokkenen (bijvoorbeeld gemeente, GGD) kunnen inzicht krijgen in 
onze pedagogische werkwijze.

Wij gaan ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich, in eigen tempo, 
te ontwikkelen. Elk kind is uniek door zijn eigen aanleg en temperament. Een 
veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede 
ontwikkeling van het kind. De inbreng van zowel het kind als de pedagogisch 
medewerkers staan hierbij centraal. Ons uitgangspunt bij het opvoeden is
dat wij werken vanuit de basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds 
respect. Hierin besloten ligt de taak van de pedagogische medewerksters 
kinderen te stimuleren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden.

Bij BSO ‘’De Rekeltjes’’ kunnen maximaal tien kinderen per dag opgevangen 
worden. Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is minimaal één.
BSO De Rekeltjes wil kwalitatieve goede en verantwoorde kinderopvang
bieden: “kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van 
het kind in een veilige omgeving” (Wet kinderopvang, 2005).

De vier pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang genoemd 
worden, zijn uitgangspunt bij het opstellen van dit pedagogisch beleidsplan. Deze
vier pedagogische basisdoelen zijn:
• het aanbieden aan kinderen van een gevoel van – emotionele- veiligheid
• het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
• het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
• het bieden van de kans om zich waarden en normen eigen te maken



Onze BSO-groep

Bij BSO De Rekeltjes vindt opvang plaats in een stamgroep bestaande uit 
maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4jaar tot 12 jaar.
Een groep kinderen bij elkaar vraagt om aandacht en begeleiding. De pedagogisch
medewerkers maken kinderen op elkaar attent, organiseren gezamenlijke 
activiteiten, nodigen kinderen uit om met elkaar te spelen of elkaar te helpen en 
komen zo nodig tussenbeide wanneer kinderen in conflict met elkaar raken. Zij 
observeren gedurende de dag hoe het spelen met en/of naast elkaar verloopt. De
pedagogisch medewerkers weten goed wat er in de groep speelt en waar 
behoeftes van kinderen liggen, zodat zij vervolgens hierbij kunnen aansluiten 
met aanbod en/of begeleiding. Daarnaast zorgt de pedagogisch medewerker voor
een goede sfeer op de groep.

2. Emotionele veiligheid

Wij zorgen ervoor dat het kind zich emotioneel veilig kan voelen. In het 
dagelijkse taalgebruik zeggen we dan dat het kind het naar zijn zin heeft, lekker
in zijn vel zit. Dit zorgt er niet alleen voor dat het kind zich prettig voelt, het is 
ook een voorwaarde voor het kind om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Dit doen we o.a. op de volgende manieren:

• We vinden het belangrijk dat er op de BSO een ongedwongen, vrije sfeer is. 
Kinderen mogen daarom zelf invulling geven aan wat ze willen doen, met wie. Er 
zijn verschillende hoekjes ingericht waar de kinderen zich even kunnen 
terugtrekken (alleen of met een klein groepje kinderen). Kinderen kunnen er zelf
voor kiezen of ze in of juist uit het zicht van de pedagogisch medewerkers gaan 
spelen. Door dit zelf te kunnen bepalen, ontstaat er een veilig gevoel. Toch is 
niet alles helemaal vrijblijvend. Er is een zekere mate van structuur (regels, 
regelmaat en gewoontes), omdat dit de kinderen duidelijkheid biedt. Het kind
weet waar het aan toe is en wat hem te wachten staat. Het herkenbare, 
terugkerende geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen en bij jonge 
kinderen een tijdsgevoel waardoor de dag overzichtelijk wordt.

• De kinderen komen van school op de BSO. Met alle kinderen  gaan ze aan tafel 
wat drinken. Sommige kinderen kennen andere kinderen al uit hun klas van school,
dit geeft een soort veiligheid. Bovendien blijft de groep op deze manier te 



overzien voor de kinderen. Hiernaast hebben ze de mogelijkheid om –als de 
andere kinderen binnen zijn – zelf te bepalen met wie ze willen spelen en waar.
• Om een relatie op te kunnen bouwen tussen een kind en een pedagogisch 
medewerker is het belangrijk dat er regelmatig onderling contact is. Dit begint 
bij de kennismaking (wennen) van het kind met de groep en de pedagogisch 
medewerkers ongeveer een week voordat het kind daadwerkelijk op de opvang 
komt. We gaan serieus om met de emoties van kinderen.
Hierdoor leren we het kind beter kennen en het geeft het kind een gevoel van 
veiligheid. Het kind wordt geaccepteerd in het uiten van zijn blijheid, geluk, 
angst, boosheid, tevredenheid (enz) en leert met die emoties om te gaan. Wij 
willen het kind leren zijn emoties te uiten zonder anderen te kwetsen of pijn te 
doen.

• Het contact met de ouders / verzorgers van het kind is erg belangrijk. Op die 
manier leer je het kind kennen zoals het thuis is en kun je met het kind over de 
thuissituatie praten. Het geeft het kind een veilig gevoel dat je zijn ouders / 
verzorgers kent.  BSO De Rekeltjes is in eerste instantie bedoeld voor die 
kinderen die al eerder op het kinderdagverblijf De Rekeltjes hebben gezeten.  
Eventueel met hun broertje of zusje. 
De pedagogisch medewerkers houden in de gaten of alle kinderen zich veilig 
kunnen voelen, zonder “last“ te hebben van andere kinderen. Als een kind iets aan
het vertellen is in de groep, krijgt het hiervoor ook de ruimte, en zorgen de 
pedagogisch medewerkers ervoor dat het kind niet gestoord wordt in zijn 
verhaal.

3. Persoonlijke competentie

Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen    persoonlijkheids-
kenmerken als zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en
creativiteit te ontwikkelen. Dit stelt hen namelijk in staat allerlei typen 
problemen adequaat aan te pakken, en zich goed aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. In principe gebeurt het ontwikkelen van de persoonlijke 
competentie vanuit het kind zelf, door spel en door het ontdekken van de wereld 
om hem heen. We vinden het belangrijk kinderen te stimuleren dingen zelf te 
doen om ze op die manier te laten ervaren dat ze veel dingen al zelf kunnen. Dit 
geeft het kind zelfvertrouwen en kan een kans zijn tot verdere ontwikkeling.
Dit doen we o.a. op de volgende manieren:

• We laten de kinderen zoveel mogelijk doen wat ze al zelf kunnen. De 
pedagogisch medewerker probeert zoveel mogelijk hiervan op de hoogte te zijn 
van wat een kind al kan en waar eventueel nog hulp geboden is. Denk hierbij aan 



dagelijkse handelingen zoals het strikken van schoenveters, het dichtritsen van 
de jas, maar ook het leren fietsen of bouwen met constructiemateriaal. Door het
kind te stimuleren, aan te moedigen, samen naar oplossingen te zoeken en te 
complimenteren wanneer het goed gaat proberen we het kind te helpen. Dit 
stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van hete kind.

• Ook bij onderlinge ruzies grijpen wij niet direct in: we vinden het belangrijk 
niet direct met een oplossing te komen, maar eerst te kijken of de kinderen er 
samen uit komen. Uiteraard houden we wel in de gaten wanneer kinderen er zelf 
niet uitkomen en bieden we dan hulp.
• Ook de ruimte is zodanig ingericht dat kinderen zelf kunnen doen wat ze willen,
en zelf het spel- of knutselmateriaal kunnen pakken wat ze willen. We laten de 
kinderen zoveel mogelijk zelf verzinnen op welke manier een spel gespeeld moet 
worden, of wat en hoe er geknutseld wordt.
• We laten de kinderen zelf kiezen welke activiteit ze willen doen, en bieden 
daarbij nieuwe mogelijkheden en materialen aan. Als kinderen niet weten wat ze 
moeten doen / zich vervelen kunnen we ze kort een paar activiteiten voorstellen. 
Als ze hier geen zin in hebben, mogen ze zich even gaan “vervelen”: dit 
stimuleert de kinderen zelf een oplossing te bedenken voor hun probleem, en 
daarmee dus de creativiteit.
• Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat de persoonlijke competentie van 
kinderen stimuleert. Zo zijn er verschillende spelletjes waarbij kinderen oefenen
in tactisch spel, kennis van cijfers, algemene kennis, motoriek en geduld. Door 
het spelen van spelletjes leren de kinderen (naast sociale vaardigheden) 
bovendien incasseren / verliezen.

4. Sociale competentie

Het omgaan met andere leeftijdsgenootjes is een belangrijke manier om sociale 
competenties te ontwikkelen. Hieronder verstaan wij o.a. zich in  een ander 
kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, 
conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale 
verantwoordelijkheid. Dit geeft kinderen kansen zich te ontwikkelen als 
personen die goed functioneren in de samenleving.

Dit stimuleren we o.a. op de volgende manieren:
• In de dagelijkse omgang is het noodzakelijk kinderen te stimuleren samen te 
spelen, te delen, op elkaar te wachten en samen op te ruimen. We stimuleren de 
kinderen elkaar te helpen, bijvoorbeeld door hen samen een taak te geven. De 



oudere kinderen stimuleren we samen een activiteit te organiseren (bijvoorbeeld
het bedenken van een speurtocht, hindernisbaan).
• We geven kinderen complimenten als ze zich prettig gedragen. Dit is een goede
stimulerende beloning. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er 
verschillende regels, welke zoveel mogelijk met en door de kinderen gemaakt 
zijn. Wanneer een kind zich niet aan de regels houdt kunnen de pedagogisch 
medewerkers hierop inspelen en het betreffende kind aanspreken.
• Wanneer kinderen onderling ruzie hebben grijpen wij niet direct in. Als de 
kinderen er niet zelf uitkomen, dan zal de leidster een bemiddelende rol 
aannemen. Schelden, schreeuwen, vloeken, slaan e.d. worden niet getolereerd. 
Samen met de kinderen zoeken we naar een compromis waarbij we er naar 
streven hen uit te leggen wat wel en niet aanvaardbaar is, en hoe we in die
situatie rekening kunnen houden met elkaar.
• Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat de sociale competentie van de 
kinderen stimuleert. Buitenspeelgoed als een voetbal, tennisnet, basketnet, 
springtouw zorgt ervoor dat kinderen met elkaar gaan spelen. Binnen zijn er 
verschillende spelletjes die de kinderen samen kunnen doen. Deze spellen leren 
de kinderen op hun beurt te wachten, omgaan met winnen en verliezen. Ook zijn 
er verschillende hoeken ingericht, zoals een lees/zithoek, een 
poppentheaterhoek, ontspanningshoek, creatief met zand spelen, muziek corner.
Kinderen spelen hier situaties na uit het “echte” leven, en leren hierdoor op een 
passende manier met elkaar omgaan.

5. Waarden en normen
Kinderen moeten de kans krijgen om zich waarden en normen, de cultuur van de 
samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Het is van belang dat 
kinderen leren om op een passende  manier met andere kinderen en volwassenen 
om te gaan. De BSO wordt gezien als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. 
Hier kan een kind in aanraking komen met andere aspecten en de diversiteit van 
onze samenleving.
Het gedrag van andere volwassenen (en dus ook van de pedagogisch 
medewerkers) speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen.
Door hun reacties ervaren kinderen de grenzen van goed of slecht, van anders, 
van mogen en moeten. Wij bieden de kinderen o.a. op de volgende manieren kans 
om zich waarden en normen eigen te maken:
• Een kind leert respect voor anderen en zijn omgeving te hebben als het zelf 
met respect behandeld wordt. Dit willen wij proberen te bereiken door ons te 
verplaatsen in het gedrag van het kind en door duidelijk met het kind te praten 
over zijn gedrag.



• We geven als pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk het goede voorbeeld. 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers ook met respect met elkaar 
omgaan, en met de kinderen. Hierbij hanteren we normaal taalgebruik, en houden 
we ons aan de regels die gezamenlijk afgesproken zijn. Van de kinderen 
verwachten we ook dat ze zich houden aan de (huis-)regels, en dat ze
aardig tegen elkaar en de pedagogisch medewerkers doen (dus niet schelden, 
slaan, schoppen e.d.). Ook in het spel gelden bepaalde regels: als je samen ergens
aan begint, maak je het samen af, samen opruimen als je samen gespeeld hebt.
• Naast respect voor anderen vinden wij het belangrijk dat kinderen leren 
omgaan met materialen en de omgeving (wereld) om ons heen. Van de kinderen 
wordt verwacht dat ze voorzichtig omgaan met het speelgoed van De Rekeltjes 
of van de andere kinderen en dat ze met respect omgaan met knutselwerken van 
andere kinderen. Wij willen kinderen leren met zorg om te gaan met de natuur en
het milieu, bijvoorbeeld door geen takken van de bomen te rukken en samen
voor een schone, opgeruimde leefomgeving te zorgen.
• We vinden het belangrijk dat kinderen weten dat ze zuinig om moeten gaan met
het milieu. Regelmatig wordt er gepraat over “recyclen”.

Ondersteuning & achterwacht bij calamiteiten BSO

Ondanks het feit dat er bij De Rekeltjes immer en altijd minimaal twee 
beroepskrachten aanwezig zijn, ondersteunen beroepskrachten  bij De Rekeltjes
elkaar bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een ongeval. Alle leidsters zijn in het 
bezit van de telefoonnummers van de  leidinggevende en de houder. Deze zijn op 
oproep beschikbaar en kunnen binnen tien minuten ter plaatse zijn. 
BSO De Rekeltjes heeft een capaciteit van maximaal 10 kindplaatsen per dag. De
buitenschoolse opvang is gehuisvest in het pand van KDV Rekeltjes en daarom is 
de pedagogisch medewerker van BSO nooit alleen in het gebouw.
Bij calamiteiten kan er iemand van KDV De Rekeltjes binnen 1 minuut op BSO De 
Rekeltjes aanwezig zijn.
In de praktijk betekent dit dat bij KDV en BSO  De Rekeltjes continu tenminste 
twee beroepskrachten, of één beroepskracht en een andere volwassene 
(bijvoorbeeld stagiaire) in het pand aanwezig zijn.
Groepsleidsters nemen gedurende de lange dag (vakantie periode) één keer 30 
minuten pauze. Tijdens deze pauze wordt het pand niet verlaten en houden de 
leidsters zicht op de ruimte. Als de leidster toch naar buiten gaat zij is 
telefonisch bereikbaar en kan zij binnen 5 min ter plaatse zijn. Met het openen 
zijn er altijd twee gediplomeerde krachten  in het pand aanwezig.
• de derde en (of) de stagiaire is uiterlijk om 08.50 uur in het pand en uiterlijk 
om 08.55 uur op de werkvloer aanwezig, • een lijst met telefoonnummers van 
mogelijke achterwachten (directeur, locatiemanager,  verhuurder, hoofd 



facilitaire zaken ) hangt op een vaste, voor leidsters en ouders bereikbare plaats
in het gebouw (keuken), • in geval van nood moet uiteraard altijd 112 gebeld 
worden, 
• ervaring bij De Rekeltjes heeft geleerd dat de ouders die tussen 07.30 uur en 
07.55 uur hun kind(eren) komen brengen, meestal even blijven om met de 
groepsleidster te praten/overleggen; juist omdat  er op dat moment weinig 
kinderen zijn, is hiervoor voldoende gelegenheid; ouders fungeren hierdoor dan 
als extra volwassenen binnen het pand. Aangezien deze regeling in de afgelopen 
jaren altijd adequaat heeft gefunctioneerd en nooit tot onveilige situaties heeft
geleid, mag gesteld worden dat er steeds sprake is van verantwoorde 
kinderopvang.

Wenbeleid 

Wanneer het kind is aangemeld voor de buitenschoolse opvang, dan wordt er 
door een leidster contact met de ouder opgenomen voor wat betreft de wen 
dagen. Het prettigste voor de ouders en het kind is dat ze voor 15.30 uur er zijn,
zodat er in alle rust kan worden rondgekeken. Na 15.30 uur komen alle kinderen 
in groepen binnen en gaat iedereen in verschillende ruimtes aan tafel zitten om 
wat te drinken en een rijstwafel of soepstengel te eten. Het kind kan dan blijven
om die middag te wennen. Wanneer de ouder het kind om 16.30 uur ophaalt, dan 
is er voldoende gelegenheid voor de leidster om met de ouder(s) en het kind de 
middag door te spreken. 
De wenperiode kan het beste plaatsvinden binnen een tijdsbestek van maximaal 2
weken. Als er langere tijd tussen de wenmomenten zit, gaat het effect van het 
wennen verloren.                                                                                                    
De pedagogisch medewerkers hebben ook behoefte aan wenafspraken, zij 
moeten het kind immers leren kennen. In het belang van het kind zelf de groep 
en de medewerkers wordt de ouder(s) gevraagd om in elk geval hun kind minimaal
2 keer een korte tijd te brengen. Omdat wij uitgebreid aandacht besteden aan 
het kind dat went, kan er bij een (bijna) volledige bezetting maar één kind 
tegelijk op een groep wennen. Als de groep niet volledig bezet is, bijvoorbeeld 
bij de start van een nieuwe groep, kan van deze regel worden afgeweken. Na een 
periode van 2 à 3 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats met één van de 
vaste pedagogische medewerkers en de ouder(s) van het nieuw geplaatste kind.

Intern wennen  

Meest BSO kinderen komen van KDV De Rekeltjes. De kinderen  zijn bekend en 
al vertrouwd met de verschillende ruimtes van deze locatie, 
Twee weken voor de overgangsdatum wordt het wennen, aan de hand 



van het wenschema, in gang gezet. Bij een volledige groepsbezetting laten 
we per keer één kind wennen op de groep. Bij een lagere bezetting van de groep 
kan overwogen worden meerdere kinderen tegelijkertijd te laten wennen. Het 
voordeel hiervan is dat de kinderen elkaar al kennen en zodoende steun hebben 
aan elkaar.

Extra dagdelen aanvragen bij BSO De Rekeltjes

Het afnemen van een extra dag(deel)
Wanneer ouders incidenteel een extra dag(deel)willen afnemen, dan leggen zij 
dat voor aan een pedagogisch medewerker en/of leidinggevende van de locatie. 
Deze bepaalt of het kan. Behalve dat zij hierbij rekening houdt met het aantal 
kinderen en pedagogisch medewerkers op de groep.

6. Vierogenprincipe

Waarom het vierogenprincipe?

Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft
de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport geadviseerd bij kinderopvang 
het vierogenprincipe in te voeren. Het vierogenprincipe betekent dat altijd een 
volwassenen moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in 
de kinderopvang. De rijksoverheid heeft het advies van de commissie Gunning 
overgenomen en het vierogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle
kinderdagverblijven.

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vier
ogen principe dat er te allen tijde iemand moet kunnen meekijken of 
meeluisteren bij de opvang van kinderen. ‘’Het vierogenprincipe is voor 
convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De uitwerking van 
dit vierogen principe is maatwerk. De invulling zal voor iedere organisatie anders 
zijn, passend bij het pedagogisch beleid en financiële haalbaarheid.’’ 
(Brancheorganisatie kinderopvang & BOINK, 2012)

Bij De Rekeltjes hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering 
van het vierogenprincipe, gebruik te maken van toezicht door middel van 
camera`s. Op momenten dat er één medewerker op de groep aanwezig is kan er 
te allen tijde meegekeken worden via de camera`s.

6.1. Soort camera`s



De camera`s waar wij voor gekozen hebben, kunnen werken via internet, 
waardoor het mogelijk is voor het managementteam om immer overal in te loggen
en live de beelden te bekijken. Dit inloggen kan in dat geval middels een 
wachtwoord en een toegangscode. 

6.2 Waar hangen camera`s

De camera`s hangen zichtbaar, in de groepsruimtes en in de entree.

8.3 Melding gebruik van camera`s

De Rekeltjes stelt zich verplicht dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik 
gemaakt wordt van cameratoezicht. Dit gebeurt door:

● Vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/ intakegesprek;

● Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatieprocedure.

Drie-uursregeling

In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij op welke tijden er afgeweken kan
worden van de beroepskracht-kindratio en op welke tijden in ieder geval niet 
wordt afgeweken en derhalve wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Per
1 januari 2018 zijn er geen tijdvakken meer waarbinnen afwijken van de 
beroepskracht-kindratio wel of niet is toegestaan. De Rekeltjes mag deze
tijdstippen voortaan zelf bepalen. Tijdens de vakantieopvang die geopend is van 
07.30 uur tot 18.30 uur wijken wij op de onderstaande dagen de volgende tijden 
af. Dit doen wij om de werkdag van de medewerk(st)ers een acceptabele
werkdag van 9 uur te geven. Tevens wijken af tussen 13.00 uur en 14.00 uur 
zodat de pedagogisch medewerkers pauze kunnen houden.
Op vakantiedagen, waarbij wij  11 uur opvang aanbieden, maken wij gebruik van de
3-uursregeling. Die ziet er als volgt uit:
●Tussen 08.15 uur en 09.15 uur
●Tussen 12.00 uur en 13.00 uur
●Tussen 17.00 uur en 18.00 uur
Bij reguliere schooldagen maken wij gebruik van de half uur afwijking op de 
volgende dagen en op de volgende tijden:



●Op maandag, dinsdag en vrijdag wijken wij af van het BKR tussen 14.15 uur en 
14.45 uur, dit omdat wij kinderen ophalen van twee verschillende scholen met 
afwijkende schooltijden.

Mentorkinderen

Elke pedagogisch medewerker heeft zijn eigen mentorkinderen. Deze 
pedagogisch medewerker heeft voor dat kind de rol als mentor. Mocht er wat 
zijn of mocht het kind ergens mee zitten, dan kan hij/zij dit bij de eigen mentor 
kwijt. Ook is deze pedagogisch medewerker het aanspreekpunt naar de ouders
van dat kind toe.
Observeren
De kinderen volgen wij in hun dagelijkse ontwikkeling. De mentor heeft de 
verantwoordelijkheid over de registratie hiervan. 
De ontwikkeling en de observaties bespreekt de mentor met de ouders tijdens 
een oudergesprek. Tijdens dit gesprek staat het welzijn en de ontwikkeling van 
het kind centraal. Het doel van de observaties op de groep is het meten en 
signaleren van het welbevinden van het individuele kind binnen de groep.
10-minutengesprek
De pedagogisch medewerker vraagt na de tweede observatie aan de ouders van 
zijn mentorkinderen of er behoefte is aan een 10-minutengesprek. In dit 10-
minutengesprek is er de mogelijkheid om de
Mochten er tussendoor opvallende ontwikkelingen zijn, zullen wij dit met de 
ouder bespreken en in overleg professionele hulp inschakelen

7.Ouders

Wij vinden het erg belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de 
leidinggevende een goed contact met de ouders hebben. De basis hiervoor ligt al 
bij het intakegesprek, daarom zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen. 
Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk te weten hoe  het thuis 
gegaan is; zij kunnen daar op inspelen. Ook over belangrijke veranderingen in de 
thuissituatie (bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, verhuizing, 
overlijden van familielid, of echtscheiding) worden pedagogisch medewerkers 
graag op de hoogte gebracht, omdat dit vaak voor de kinderen ingrijpende 
gebeurtenissen zijn. Voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag van 
hun kind verlopen is. De pedagogisch medewerkers proberen hier aan het einde 



van de dag voldoende tijd voor te maken. Informatie kan tijdens de schoolweken 
uitgewisseld worden wanneer ouders hun kind komen halen. In de schoolvakanties
zijn er zowel breng- als haalmomenten.
Tijdens het intakegesprek worden ouders erop gewezen dat zij samen met de 
pedagogisch medewerkers een kindbespreking kunnen houden. Dit gebeurt geheel
op vrijwillige basis. Veel ouders hebben hier namelijk geen behoefte aan, 
aangezien het functioneren van het kind al uitgebreid op school wordt besproken.
Indien het functioneren van een kind problemen oplevert voor de opvang van een 
kind, kunnen de pedagogisch medewerkers een afspraak maken met de ouders
voor een kindbespreking.
Eenmaal per jaar wordt er een ouderavond gehouden voor alle ouders en kinderen
die de buitenschoolse opvang bezoeken. Doel van deze avond is gezellig samenzijn
en aan ouders te laten zien wat de kinderen zoal doen tijdens de dagen dat ze op
de BSO zijn.

Oudercommissie

De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders.
Minimaal één ouder van de kinderen die  bij BSO geplaatst zijn, maakt deel uit 
van de oudercommissie. De oudercommissie:
- denkt mee over het pedagogisch beleid van de BSO,
- kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of het bestuur,
- heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een verzwaard adviesrecht op 
diverse punten,
- vergadert eenmaal per drie maanden
- stelt in samenwerking met de directie een nieuwsbrief samen, welke ten minste
drie keer per jaar uitkomt,
- organiseert mede de ouderavonden.
Ouders kunnen te allen tijde vragen  stellen of suggesties kwijt aan de 
oudercommissie. Dit kan via de speciaal daarvoor bestemde brievenbus in de hal 
van het kinderdagverblijf.

Klachtenprocedure

Kinderdagverblijf De Rekeltjes biedt ouders diverse mogelijkheden om 
eventuele ontevredenheid te uiten, zowel intern als extern, om onze 
dienstverlening te verbeteren.

Intern
U kunt uw klacht of opmerking persoonlijk met de betrokkene of 



verantwoordelijke bespreken, wellicht biedt het gesprek direct oplossing of is er
sprake van een misverstand. Mocht dit gesprek niet de gewenste uitkomst 
bieden kunt u uw klacht schriftelijk indienen door middel van het ingevulde 
klachtenformulier op te sturen of in te leveren bij de administratie van 
Kinderopvang De Rekeltjes:
KDV De Rekeltjes

J. Wattstraat 10 C

1817DC

Alkmaar

Extern
U kunt zich direct wenden tot de externe onafhankelijke geschillencommissie . 
Wij raden  u echter aan eerst de interne klachtenprocedure te gebruiken. Bij 
behandeling van uw klacht bij de externe klachtencommissie zal eerst worden 
nagevraagd of uw klacht al direct bij ons is ingediend. KDV De Rekeltjes is 
aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.. Dit is 
een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. 

Vanaf 1 jan 2016 moeten kinderopvangorganisaties verplicht aangesloten zijn bij 
de Geschillencommissie. Het indienen van een klacht wordt zo uniform en 
laagdrempeliger. Maar hoe werkt de Geschillencommissie? Als ouders het ergens
niet mee eens zijn, bijvoorbeeld met de hoogte van een factuur of omdat een 
ouder zich als klant niet goed behandeld voelt, moeten ze altijd eerst proberen 
om er zelf met de ondernemer uit te komen. De Geschillencommissie komt niet in
actie als de klant niet eerst een schriftelijke klacht heeft ingediend en de 
ondernemer vier weken de tijd heeft gegeven om op de klacht te reageren. 

De eerste stap is om de organisatie te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u 
na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? 
Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie, waar uw zaak door een 
onpartijdige commissie wordt beoordeeld.

Indien ouders de stap maken om een klacht definitief in te dienen, verzoekt de 
klachtenorganisatie en de klacht goed geformuleerd met onderbouwing op papier 
te zetten en dit schrijven met relevante informatie, voorzien van een 
handtekening, naar ons op te sturen. (zie klachtenformulier in de bijlage)

http://www.rollebol.nl/Media/download/70/klachtenformulier.pdf?
http://www.klachtkinderopvang.nl/aanmelden.asp


Factuur

Is er een conflict over een nog niet betaalde factuur, dan vraagt de 
Geschillencommissie de ouder om het bedrag alsnog te voldoen maar dan op 
rekening van de Geschillencommissie. Zo heeft de commissie het geld in beheer. 
Afhankelijk van de uitspraak kan het geld dan worden teruggestort op rekening 
van de ouders, of toch op de rekening van de ondernemer gestort of het wordt 
verdeeld tussen ondernemer en ouder.

Schikking

Pas na deze administratieve start gaat de Geschillencommissie inhoudelijk met 
de klacht bezig. De ondernemer krijgt de mogelijkheid om zich te verweren 
tegen de klacht. Als het nodig is, schakelt de Geschillencommissie een 
deskundige in. Soms heeft deze persoon ook de bevoegdheid om met beide 
partijen tot een schikking te komen.

Zitting

Is er nog geen oplossing, dan eindigt het geschil met een zitting en een 
uitspraak. Een onpartijdige commissie beoordeelt de klacht van de ouder. Deze 
commissie bestaat uit iemand met ervaring met rechtspraak, iemand van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang en iemand van de consumentenorganisatie. 
Tijdens de zitting is er voor beide partijen ruimte om het standpunt mondeling 
toe te lichten.

Uitspraak

Enkele weken na de zitting volgt de uitspraak die schriftelijk wordt 
gecommuniceerd aan beide partijen. Deze uitspraak is bindend en moet altijd 
worden nagekomen. Het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Bijlage G. Klachtenformulier

Klacht opgenomen op datum : .………………………………….

Door : .………………………………….

Functie : …………………………………..

Naam indiener : …………………………………..



Adres : …………………………………..

Woonplaats : …………………………………..

Postcode : …………………………………..

Telefoon : …………………………………..

Mobiel : …………………………………..

Naam kind : …………………………………..

Groep : …………………………………..

Klacht betreft (naam medewerk(st)er): …………………………..

Klacht betreft:

Korte omschrijving (plaats, datum, tijdstip, waarover handelde het, wie waren 
erbij aanwezig

/ betrokken etc., wat is er daarna nog gedaan/gezegd)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Eventuele andere bescheiden (zoals verklaringen) s.v.p. bijvoegen

Handtekening leidinggevende (of: directeur, voorzitter bestuur) ter bevestiging 
ontvangst



Voortgangsformulier klachtenbehandeling

(in te vullen door hoofdleidster/leidinggevende/directeur)

Klacht ontvangen d.d. : ……………………………

Exemplaar klachtenregeling aan inbrenger klacht uitgereikt d.d.

: ……………………………

Schriftelijke ontvangstbevestiging naar inbrenger klacht d.d.

: ……………………………

Gesprek leidinggevende met betreffende medewerker d.d.

: …………………………….

Gesprek leidinggevende met inbrenger klacht d.d.

: …………………………….

Bemiddelend gesprek met inbrenger klacht en medewerker d.d.

: …………………………….

Schriftelijke info aan bestuur betreffende afdoening leidinggevende d.d.

: …………………………….

Oordeel leidinggevende over klacht en afdoening:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bespreking door directeur/bestuur d.d. : ……………………………….

Afwijkend oordeel na onderzoek door directeur/bestuur: JA / NEE



Ontvangst hiervan d.d. : ……………………………….

Afsluitend onderzoek door : ……………………………….. d.d

: ………………………………..

Resultaat:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Schriftelijke info aan betrokkenen d.d. : ……………………………….

Opgeborgen in klachtendossier onder nr. : ……………………………….

d.d. : ……………………………….

Opgeborgen in personeelsdossier d.d.



Bijlage 1

De ontwikkeling van je schoolgaande kind 

Tussen zijn zesde en twaalfde verjaardag zitten de belangrijkste ontwikkelingen
van je schoolgaande kind op het cognitieve vlak; hij leert steeds beter nadenken 
over abstracte dingen. Hij leert lezen, rekenen en logisch nadenken. 
Ontwikkeling van 6 tot en met 8 jaar

Tussen 6 en 9 jaar verandert het kind van een grote kleuter in een echt 
schoolkind. Zijn lichamelijke en taalontwikkeling worden in deze periode zo goed 
als voltooid. De belangrijkste ontwikkelingen doen zich voor op sociaal-
emotioneel en cognitief vlak.

Met 6 jaar

Als het kind 6 jaar oud is, dan:

• begint hij zijn tanden wisselen
• kan hij redelijk gericht een bal gooien; 
• kent hij alle kleuren; 
• tekent een poppetje met hals en kleren; 
• weet hij het verschil tussen middag en avond; 
• slaapt hij ongeveer 12 uur per nacht; 
• vindt hij spelregels belangrijk. 

Taalontwikkeling

Rond een jaar of 6, 7 is de taalverwerving van je kind zo goed als voltooid. Hij 
leert er geen regels of woordsoorten meer bij en ook de uitspraak levert 
nauwelijks meer problemen op. Je kind is nu klaar voor het leren lezen en 
schrijven.

Met 7 jaar

Als het kind 7 jaar oud is, dan:

• weet hij het verschil tussen links en rechts; 
• wordt hij voorzichtiger; 
• kan hij zich beter inleven in de gevoelens van anderen; 
• heeft hij vriendjes en vriendinnetjes; 

http://www.anababa.nl/gezondheid/slapen
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/cognitief
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/sociaal-emotioneel
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/sociaal-emotioneel
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-6-en-9-jaar
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-6-en-9-jaar
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-6-en-9-jaar
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-6-en-9-jaar


• kan hij boodschappen onthouden; 
• kan hij droom en werkelijkheid van elkaar scheiden; 
• beseft je kind dat iemand die dood is nooit meer terugkomt. 

Scharnierleeftijd

De leeftijd van 7 jaar wordt beschouwd als een scharnierleeftijd (Delfos). Het 
leven van je kind voor en na die leeftijd is fundamenteel verschillend. Zodra het 
kind kan lezen en schrijven, komt hij in de wereld van de volwassenen terecht. 
Het denken van het kind verandert behoorlijk: hij kan nu zo abstract denken dat
hij anders naar het leven en de wereld gaat kijken. Rond 7 jaar ontwikkelt ook 
het geheugen van het kind. Hij leert strategieën te gebruiken om dingen te 
onthouden.

Met 8 jaar

Als het kind 8 jaar is, dan:

• begrijpt hij de verschillende geldwaarden van munten en briefjes; 
• weet hij de datum en de maanden van het jaar; 
• kan hij samengestelde opdrachten uitvoeren; 
• vindt hij kinderen van het andere geslacht maar stom; 
• wordt hij zich bewust van zijn plaats tegenover anderen, en van onze plek 

als mensen in het heelal. 

Van onderbouw naar bovenbouw

Op school gaat je kind naar groep 5. Vanaf dat moment hoort hij officieel bij de 
bovenbouw en dus bij de oudere scholieren. De vakken die hij krijgt, worden 
ingewikkelder.

Ontwikkeling van 9 tot en met 12 jaar

In de periode van 9 tot en met 12 jaar ontwikkelt het kind zich van een 
schoolkind   tot een prepuber  . Lichamelijk beginnen de geslachtskenmerken zich 
te ontwikkelen. Op cognitief gebied leert het kind steeds abstracter denken. En 
ook maakt hij nog een aantal belangrijke sociaal-emotionele ontwikkelingen door.

Met 9 jaar

Als het kind 9 jaar is, dan:

• slaapt hij 10 tot 12 uur per nacht; 

http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/sociaal-emotioneel
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/cognitief
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-9-en-12-jaar
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-9-en-12-jaar
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-9-en-12-jaar
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-9-en-12-jaar
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-9-en-12-jaar


• kan hij geld wisselen tot een euro; 
• houdt hij vaak van lezen; 
• is hij beschermend naar een jonger broertje of zusje; 
• heeft hij hechte vriendschappen; 
• kan hij zelf oversteken; 
• maakt hij zich druk over de klimaatverandering of dierenleed. 

Sociale identiteit

Het kind gaat op zoek naar zijn sociale identiteit: hoe zien anderen mij? Bij 
welk groepje hoor ik? Vriendschappen worden steeds belangrijker. Je dochter 
heeft meestal een paar goede vriendinnen, met wie ze emotionele gebeurtenissen
deelt. Je zoon heeft vaker een groepje vrienden om zich heen, met wie hij zich 
op lichamelijk gebied meet.

Met 10 jaar

Als het kind 10 jaar oud is, dan:

• kan hij kritiek leveren op een absurde uitspraak; 
• heeft hij een oordeel over moeilijke problemen; 
• krijgt hij belangstelling voor leden van het andere geslacht. 

Met 11 jaar

Als het kind 11 jaar oud is, dan:

• slaapt hij 8 tot 10 uur per nacht; 
• is hij sterk op kinderen van zijn eigen leeftijd gericht; 
• heeft hij al redelijk wat zelfkennis; 
• is hij sociaal voelend; 

Puberteit bij meisjes

Vanaf 11 jaar kan het meisje al in de puberteit komen. Ook krijgt ze een 
groeispurt, maar die is vaak niet zo sterk als bij jongens. Bij meisjes begint de 
puberteit ongeveer 2 jaar eerder dan bij jongens.

Met 12 jaar

Als het kind 12 jaar oud is, dan:

• is hij meer naar binnen gericht; 
• kan hij dwars, lusteloos, negatief of labiel zijn; 

http://www.anababa.nl/ontwikkeling/puber


• is hij bezig met seksualiteit; 
• krijgt ze belangstelling voor jongens. 

Jongens en meisjes

Jonges zijn anders dan meisjes : hun taalontwikkeling is later voltooid en ze 
hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan buiten spelen. Meisjes kunnen zich 
beter concentreren op (school)werkjes en hebben daar ook meer plezier in. Dat 
is te verklaren uit de verschillen in de ontwikkeling die jongens en meisjes 
doormaken

Bronnen

• Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten, 
Martine F. Delfos (vijfde druk, 2009) Uitgeverij Pearson, Amsterdam. 

• Adviseur bij het schrijven van dit artikel was orthopedagoog Jolanda 
Tettero. 

http://www.anababa.nl/ontwikkeling/jongens-en-meisjes/verschillen-in-ontwikkeling
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/jongens-en-meisjes/verschillen-in-ontwikkeling

	Waarom het vierogenprincipe?
	Factuur
	Schikking
	Zitting
	Uitspraak

	Bijlage 1
	De ontwikkeling van je schoolgaande kind
	Met 6 jaar
	Taalontwikkeling

	Met 7 jaar
	Scharnierleeftijd

	Met 8 jaar
	Van onderbouw naar bovenbouw

	Ontwikkeling van 9 tot en met 12 jaar
	Met 9 jaar
	Sociale identiteit

	Met 10 jaar
	Met 11 jaar
	Puberteit bij meisjes

	Met 12 jaar

	Jongens en meisjes
	Bronnen


