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1. Inleiding 
 
Het pedagogisch beleid, dat hierna wordt beschreven, stemt overeen met het kindbeeld 
en de pedagogische uitgangspunten van de buitenschoolse opvang  Kinderdagverblijf 
Dotjes. 
 
Dit pedagogisch beleid is geen vaststaand gegeven, maar blijft zich in de loop der tijd 
ontwikkelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe pedagogische inzichten of signalen 
vanuit de praktijk. Het beleid wordt eens per drie jaar geëvalueerd en indien nodig 
geactualiseerd.  
 
Het pedagogisch beleid biedt houvast bij het maken van beleidskeuzes en verschaft het 
kinderdagverblijf een kader, waarbinnen het zijn eigen pedagogische werkwijze kan 
uitvoeren.  
 
Dit pedagogisch beleid geldt voor beide BSO locaties.  
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2. Locaties 
 
Kinderdagverblijf Dotjes heeft meerdere BSO locaties. 
De groepen zijn verdeeld over deze locaties om de kinderen ruimte te bieden en zodat er 
ingespeeld kan worden op de behoeften en belangen van het kind.  
 
Dotjes Cool Kids I    
Langdonk 43  
4707 TG  Roosendaal - 0165-392564 
 
De groep Dotjes Cool Kids I bestaat uit kinderen met een leeftijd van 4-12 jaar. Deze 
groep bevindt zich op de locatie Langdonk 43, vanwege het feit dat hier voldoende 
beweegruimte is voor de grootte van de groep en vanwege het feit dat er voldoende 
spelmaterialen zijn welke aansluiten bij de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 
vier tot twaalf jaar 
 
 
Dotjes Cool Kids II  
Langdonk 39  
4707 TG  Roosendaal – 0165-392564 
 
Zo bestaat de groep Dotjes Cool Kids II uit kinderen met een leeftijd van 4-7 jaar, deze 
groep bevindt zich op de locatie Langdonk 39 vanwege het feit dat hier voldoende 
aansluitende en uitdagende spelmaterialen zijn welke aansluiten bij de ontwikkeling van 
een kind in de leeftijd van vier tot zeven jaar.  
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3. Visie 
 
De BSO  biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang, die aantrekkelijk is voor 
kinderen van 4 tot 12  jaar en elementen aanreikt voor een goede startpositie in de 
maatschappij. 
 
Dat trachten wij te bereiken door: 
 

- het aanreiken van sociale vaardigheden; 
- respectvolle omgang met elkaar; 
- het geven van ruimte en het stellen van duidelijke grenzen; 
- het aanreiken van creatieve, uitdagende en stimulerende activiteiten; 
- het creëren van een “thuisgevoel”. 
 

Het pedagogisch beleid vormt een vertaling van de visie van de organisatie. Het geeft 
richtlijnen voor het handelen en voor de omgang met de kinderen bij de BSO. 
 
Onze visie op kinderen: 
 

- kinderen hebben veel mogelijkheden in zich, anders gezegd: kinderen zijn 
competent; 

- elk kind heeft zijn eigen aard, zijn eigen karakter, al van geboorte af, maar wordt 
ook verder ontwikkeld en gevormd door ervaringen, die het opdoet; 

- een kind mag zijn, wie het is; het feit dat mensen verschillen beschouwen wij als 
een basisgegeven. Dit betekent dat wij de verschillen tussen kinderen waarderen; 

- kinderen moeten nog veel ontdekken en meekrijgen voor ze zelfstandig in de 
maatschappij kunnen functioneren; 

- kinderen zijn belangrijk: zij zijn degenen, die de maatschappij in de toekomst 
vorm geven. 
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4. Pedagogische uitgangspunten 
 
Aan opvoeden zijn twee facetten te onderscheiden: 
 

 een kind begeleiden en stimuleren zich te ontwikkelen met wat het in zich heeft 
 een kind leren zijn weg te vinden in de wereld om hem heen 
 

Wederzijdse beïnvloeding speelt een rol binnen de opvoedingsrelatie. Het kind en de 
pedagogisch medewerker beïnvloeden elkaar door de manier waarop ze met elkaar 
communiceren, hoe ze met elkaar omgaan. Ook de bredere omgeving rond een kind heeft 
invloed op de ontwikkeling en vormt het kind. Dat zie je terug in gedrag, maar ook in 
gevoelens als plezier of verdriet. 
 
Onze pedagogische uitgangspunten: 
 

 Wij gaan uit van een positieve benadering van kinderen. Wij willen kinderen 
stimuleren en aanmoedigen. We waarderen elk kind zoals het is. Respect in de 
omgang vinden wij fundamenteel. 

 We vinden het belangrijk dat het kind zich prettig voelt op de BSO, dat het zich op 
zijn gemak voelt en plezier heeft. 

 Wij vinden het belangrijk om in te gaan op wat kinderen zelf aangeven of 
inbrengen. Het kan gaan om duidelijk aangegeven concrete ideeën voor spel of 
activiteiten, maar ook om vragen of behoeften, die minder uitgesproken zijn.  

 Goed luisteren en kijken naar kinderen vinden wij essentieel. Wij stemmen onze 
benadering, gedrag en handelen af op wat kinderen individueel en binnen de 
groep inbrengen en nodig hebben. 

 Kinderen kunnen veel en hebben vaak meer in zich dan je op het eerste gezicht 
ziet. Wij vinden het belangrijk om elk kind veel verschillende ervaringen te 
bieden, zodat het zich kan ontwikkelen en ontplooien. Zo bieden wij 
mogelijkheden om “er uit te laten komen wat er in zit”. 

 Wij geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen, maar we geven ook 
grenzen aan waar dat nodig is. Kinderen moeten kunnen ontdekken en zich 
kunnen verwonderen, kunnen uitproberen, de wereld verkennen en hun eigen 
mogelijkheden daarin zien en ervaren.  

 Uitdaging is belangrijk en vraagt om een balans met de behoefte aan fysieke en 
emotionele veiligheid. We zoeken steeds naar een zorgvuldige en bewuste balans 
tussen de noodzakelijke veiligheid, zowel fysiek als emotioneel, en het bieden van 
uitdaging in de omgeving, de activiteiten en de speelmogelijkheden. 

 
De BSO is een opvoedingsmilieu, waar kinderen andere kinderen en andere volwassenen 
ontmoeten. De BSO biedt niet alleen een veilige en verantwoorde opvang maar ook 
opvoeding. In al het handelen en omgaan met kinderen zijn pedagogische aspecten 
verweven. Pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders in nauwe samenspraak met 
ouders. 
 
We bepalen ons niet tot één specifieke pedagogische richting. Vanuit onze visie op 
kinderen en onze visie op opvoeden benutten we inspiratie en ideeën uit verschillende 
opvoedkundige stromingen. 
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5. Vier ogen principe 
  
De definitie zoals opgenomen in de wetgeving: de houder van een kindercentrum 
organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht 
in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord 
kan worden door een andere volwassene en/of door middel van camera’s. 
Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het 
kinderdagverblijf. Dat betekent dat met vier ogen, ook vier oren kunnen worden bedoeld. 
 
Ook voor pedagogisch medewerkers geldt dat wij willen dat zij zich in een veilige 
omgeving uitgedaagd voelen om te groeien. Veilig betekent hier bijvoorbeeld dat er een 
open cultuur heerst waarin medewerkers elkaar aanspreken. Dat pedagogisch 
medewerkers weten dat hun collega meekijkt en/of luistert, juist om het voor 
de medewerkers veiliger te maken om hun werk te kunnen doen. 
 
Vier-ogenprincipe bij Cool Kids I: 
In het lokaal van Cool Kids I hangt een camera waarmee geregistreerd wordt, wat er op 
de groep en de aangrenzende buitenruimte gebeurt.  
 
Vier-ogenprincipe bij Cool Kids II: 
Een leidster bij Cool Kids II is nooit alleen aanwezig. Vaak wordt er met twee leidsters op 
de groep gewerkt en is dat niet het 
 
 
Ten aanzien van transparantie: 
Wordt het inrichtingsbeleid gevolgd. Dit betekent o.a. dat er hoekjes gecreëerd worden 
op kindhoogte waarbij de medewerker de ruimte wel in zijn geheel kan zien. Worden 
deuren, indien de pedagogische kwaliteit hier niet onder leidt, bewust open gehouden 
zodat je elkaar kunt horen. Gaat het erom dat medewerkers bij elkaar kunnen 
binnenlopen, kunnen zien en horen. 
 
Tijdens uitstapjes: 
Gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker en volwassene) bij 
voorkeur minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen.  
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6. Het bieden van veiligheid  
 
We vinden het belangrijk dat kinderen zich bij Dotjes prettig en op hun gemak voelen en 
dat ze zich veilig en geborgen voelen. Vanuit dit gevoel van veiligheid gaan ze op 
onderzoek uit, maken ze contact en ontwikkelen ze zich.  
 
Om zich geborgen te voelen, moet een kind merken dat het geaccepteerd wordt, dat we 
hem en zijn behoeften kennen, dat we hierop inspelen en dat het op ons kan terugvallen. 
Daarnaast moet een kind structuur en duidelijkheid ervaren, weten waar het aan toe is.  
 
Wij vinden het belangrijk dat een kind vertrouwde gezichten om zich heen heeft. 
 
Wil een kind zich geborgen voelen, dan moet het zich gekend weten. Dit kan alleen als 
het kind opgevangen wordt door pedagogisch medewerkers, die het kind kennen. 
Andersom is het ook belangrijk dat het kind de pedagogisch medewerkers kent, dat het 
bekende gezichten zijn en dat er een vertrouwensband bestaat.  
Het is belangrijk dat kinderen het gevoel hebben onderdeel uit te maken van een groep, 
ergens bij te horen. Dit kan door andere kinderen te leren kennen, door met elkaar 
vertrouwd te raken en door relaties met elkaar aan te gaan.  
We realiseren dit op de volgende wijze:  
 

 Bij de BSO worden kinderen opgevangen in een groep. Een kind ‘hoort’ tot een 
groep. Bij deze groep horen ook pedagogisch medewerkers. Naast de pedagogisch 
medewerkers van de groep, leert het kind dan ook andere pedagogisch 
medewerkers en andere kinderen op de BSO kennen en raakt hiermee vertrouwd. 

 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd 
voelen. 
 
Hoewel kinderen op het de BSO in een groep worden opgevangen, vinden we aandacht 
voor het individuele kind heel belangrijk. Elk kind is anders. 
We respecteren en accepteren de eigenheid van kinderen. We nemen kinderen serieus en 
stimuleren de eigen inbreng van de kinderen. We benaderen de kinderen op positieve 
wijze. 
Daar waar de ‘eigenheid’ van een kind anderen schade berokkent of belemmert, wordt 
deze begrensd. 
We realiseren dit op de volgende wijze:  
 
* Elk kind is van harte welkom op de BSO, we vinden het fijn als het er is en laten 

dit merken. 
* We nemen de tijd voor individuele gesprekjes met kinderen, of met een klein 

groepje. We vragen kinderen naar hun ervaringen en vragen door. We zijn 
werkelijk geïnteresseerd in wat het kind meemaakt en bezighoudt. 

* We zijn er op attent dat we alle kinderen zien en horen.  
* We houden rekening met verschillen in karakter en temperament.  
* Emoties van kinderen mogen er zijn. Dit geldt niet alleen voor gevoelens zoals 

blijdschap, vriendschap en trots, maar ook voor verwarring, verlegenheid, 
boosheid, verdriet of teleurstelling. Er is ruimte voor het uiten van gevoelens, 
zolang een ander hier geen last van heeft. 

* We geven veel positieve aandacht en waardering. We benoemen dat het kind iets 
goed doet of bepaalde dingen goed kan.  

* We knuffelen (kinderen die daar behoefte aan hebben) en stoeien.  
* We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 
* We zijn erop attent dat kinderen niet worden buitengesloten van gesprek of spel. 

Pesten wordt meteen aangepakt. 
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* We bieden kinderen een otnspannen sfeer. We maken samen plezier, er is veel 
humor, grapjes (maar nooit ten koste van kinderen)  

 
Wij vinden het belangrijk in te spelen op behoeften van kinderen.  
 
Wil een kind zich prettig voelen, dan moeten we zijn behoeften kennen en hierop 
inspelen. Om dit maatwerk te kunnen realiseren, moeten we het kind goed begrijpen. 
De behoefte van elk kind is van invloed op de manier waarop we met hen omgaan, op ons 
aanbod en op de manier waarop we de groep ‘aansturen’. We stimuleren de eigen inbreng 
van het kind en daar waar nodig, bieden we hulp, bescherming en steun, aangepast aan 
de behoefte van het kind. Kinderen hebben invloed op de activiteiten / mogelijkheden die 
worden geboden en op de gang van zaken op de bso. Kinderen moeten het gevoel krijgen 
dat het hun BSO is. 
Waar nodig bieden we hulp, troost en steun, aangepast aan de behoefte van het kind. Op 
de BSO is deze steun vaak gericht op het leren samenspelen en het leren oplossen van 
conflicten met anderen.  
 
We realiseren dit op de volgende wijze:  
 
* We kijken en luisteren goed naar wat een kind ons te vertellen heeft, zowel 

verbaal als non-verbaal. Dit kijken en luisteren doen we eigenlijk de hele dag door, 
het is de basis van ons handelen naar kinderen.  

* We zijn gericht op de belevingswereld van kinderen. We hebben oog voor zaken 
die voor het kind belangrijk zijn.   

* Op moeilijke momenten zijn we vlak bij de kinderen. We nemen hier de tijd voor.  
 Situaties waarvan we voorzien dat deze voor het kind té spannend zijn, vangen we 

op. Als dit nodig is, nemen we het kind in bescherming tegen zichzelf.  
* We bieden kinderen hulp die aangepast is aan de behoefte van het kind.  
* Regelmatig worden kinderen betrokken bij de keuze voor een gezamenlijke 

activiteit.  
* We stimuleren kinderen mee te doen met een activiteit. Maar we vinden het prima 

als een kind zich een keer wil terugtrekken en in z’n eentje wilt spelen. 
* Vaak kunnen kinderen zelf kiezen wat ze willen doen en met welke kinderen. 

Indien nodig begeleiden we kinderen bij het maken van keuzes.  
* We kunnen niet altijd ingaan op de keuze van een kind. In deze gevallen proberen 

we uit te leggen waarom dit niet kan. Als het mogelijk is, bieden we een 
tussenoplossing of alternatief.  

*  Kinderen hebben inspraak. 
* Voor kinderen in de bso-leeftijd is het zelfstandig worden een belangrijke 

uitdaging. Wij proberen de kinderen hierin te ondersteunen en te stimuleren. 
Kinderen mogen dingen zelfstandig doen, in hun eigen tempo. We geven kinderen 
bepaalde verantwoordelijkheden, passen bij wat ze aan kunnen. 

* Dotjes Cool Kids I heeft plaats voor maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 
12 jaar met 3 pedagogische medewerkers. Dotjes Cool Kids II heeft plaats voor 
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar met 2 pedagogische 
medewerkers. 

*  Bij de buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in stamgroepen, met dien 
verstande dat een groep uit ten hoogte 20 kinderen bestaat in de leeftijd van 4 
jaar tot 12 jaar waarop het basis onderwijs voor die kinderen eindigt. 

* In afwijking van het eeste lid kan een stamgroep, voor kinderen in de leeftijd van 
acht jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt, 
bestaan uit ten hoogste dertig kinderen. 

*  In geval van nood bij Dotjes Cool Kids II is er een achterwacht op lokatie bij Dotjes 
Multi Kids. 

* Bij de BSO bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 
feitelijk aanwezige aantal kinderen ten minste een beroepskracht per 10 kinderen. 
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Bij de BSO voor kinderen van 8 jaar tot 12 jaar eindigt de stamgroep met ten 
hoogste dertig kinderen, bedraagt de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachen en het feitelijk aantal aanwezige kinderen, in afwijking van het 
derde lid, ten minste 2 beroepskrachten met ondersteuning van een andere 
volwassene. 

 
We vinden het belangrijk dat een kind ritme en structuur ervaart. 
 
Naast een gevoel van geborgenheid, hebben kinderen behoefte aan structuur en 
duidelijkheid. Dit biedt houvast, voorspelbaarheid en het weten waar ze aan toe zijn. In 
deze zin is duidelijkheid heel belangrijk voor het gevoel van veiligheid van kinderen. We 
werken daar op de volgende manier aan: 
We passen de structuur die we bieden aan 

- Aan de behoeft van het kind 
- De behoefte van het kind 
- De situatie 

 
Aan het bieden van ritme en structuur wordt op de volgende manier gewerkt: 
 
 
* Hoe jonger de BSO-kinderen zijn, des te meer structuur en vaste momenten 

bieden we. We kennen het gezamenlijk drinken en even bijpraten aan het begin 
van de BSO-middag. Alle kinderen worden aan het begin van de BSO-(mid)dag 
begroet, ook de wat ouderen die daarna hun eigen gang willen gaan. Alle kinderen 
nemen afscheid als ze naar huis gaan. 

* Een kind dat de BSO bezoekt, heeft te maken met drie verschillende situaties: 
thuis, op school en op de BSO.  De overgang van de ene naar de andere situatie 
moet helder zijn en soepel verlopen. We vinden het daarom belangrijk dat een 
kind weet door wie en hoe het bij school wordt opgehaald. 

*  We maken gebruik van rituelen. We vieren bepaalde gebeurtenissen, zoals 
verjaardagen, of het afscheid van een kind, op een speciale manier. Deze speciale 
manier hoort uitsluitend bij een bepaalde gebeurtenis en komt hierbij telkens 
terug. Dit zijn de rituelen van een bso groep. Rituelen kunnen voor kinderen heel 
belangrijk zijn.   

 
We vinden het belangrijk dat een kind weet welke regels en afspraken er op het 
kinderdagverblijf gelden. 
 
Dit is belangrijk voor een gevoel van houvast, het weten waar de grenzen liggen.  
We doen dit op de volgende manier:  
 

* We houden deze regels zoveel mogelijk beperkt, zodat een kind de regels 
 kan blijven overzien, waardoor het voldoende ruimte houdt om te 
 experimenteren en ontdekken. Regels die overbodig blijken te zijn, 
 schaffen we af.  
* We proberen de regels binnen de BSO onderling zo goed mogelijk af te 

stemmen.  
* We geven zelf het goede voorbeeld. 
* We herhalen regelmatig de regels. 
* We proberen de regels consequent te hanteren. Kinderen in de BSO leeftijd 

ontwikkelen een gevoel van rechtvaardigheid. Het principe ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’ weegt zwaar voor hem.  

* Een kind dat we aanspreken op grensoverschrijnend gedrag, kijken we aan 
en spreken we rustig toe. Het ongewenste gedrag wordt benoemd en 
uitgelegd waarom dit ongewenst is. Bij een kind dat moeite heeft zich aan 
een afspraak te houden, helpen we bij het zoeken naar een oplossing. Een 
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kind dat zich herhaalde malen bewust niet aan een belangrijk afspraak 
houdt, halen we kort uit de situatie. Daarna zoeken we met het kind naar 
een manier om het gewenste gedrag mogelijk te maken. We zorgen ervoor 
dat we het weer ‘goed maken’ 

* We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de belangrijkste 
 regels die voor kinderen gelden.  
 
 

Ieder kind weet op de dagen dat zij opvang hebben op de BSO, bij welke leidster en tafel 
zij behoren.  Met deze groep en de vaste leidster die daarbij hoort ondernemen zij 
activiteiten. Als er problemen zijn dan weten de kinderen bij welke leidster ze altijd 
moeten zijn. 

 
De regels en afspraken hebben vrijwel allemaal te maken met: 
 

* fysieke veiligheid en hygiëne; 
* respect voor zichzelf, voor elkaar en voor de omgeving; 
* het aanleren van de gebruikelijke omgangsvormen; 
* het handhaven van rust en een prettige sfeer in de groep. 

 
Regels worden geregeld besproken. Nieuwe inzichten of een verandering in ruimte, 
materialen of groepssamenstelling kunnen aanpassing van regels nodig maken. Soms is 
een vraag van een ouder aanleiding om bepaalde regels tegen het licht te houden. In 
onze regels proberen we rekening te houden met waarden van ouders.   
 
We vinden het belangrijk dat de ruimte voor de kinderen veilig en overzichtelijk 
is. 
 
Een overzichtelijke, duidelijk ingedeelde ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid 
van een kind. Bovendien is het een voorwaarde om in de ruimte de eigen weg te kunnen 
vinden.  
 
We realiseren dit door: 
 
* We houden ons aan de GGD-eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.  
* Er zijn vaste plekken voor activiteiten. 
* De ruimtes zijn overzichtelijk ingericht, met herkenbare speelhoeken.    
* Spelmaterialen hebben een vaste plaats.  
* Door de ruimte regelmatig op te ruimen, houden we de ruimte overzichtelijk. 
 
Wij vinden een goed contact met ouders belangrijk.  
 
In het belang van een goede begeleiding van het kind investeren we in een goed contact 
met ouders. Ook ouders moeten zich welkom kunnen voelen op de bso. 
We realiseren dit op de volgende wijze:  
 
* Gevoelens van ouders nemen we serieus.  
* In het beginsel houden we de ouders op de hoogte van leuke en minder leuke 

gebeurtenissen op de BSO, waarbij het kind betrokken is. Wel speelt het kind zelf 
een rol in de communicatie met de ouders. Als een kind ons nadrukkelijk in 
vertrouwen iets vertelt, laten we het aan kind over  om dit aan aan de ouders te 
vertellen. We stimuleren wel dat het kind dit vertelt. Als het nodig is, steunen we 
het kind hierbij.  

* Van ouders horen we graag eventuele bijzonderheden over het kind waarmee we 
op het kinderdagverblijf rekening kunnen houden.  
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7. Het stimuleren van persoonlijke competentie  
 
Elk kind heeft een eigen karakter, eigen mogelijkheden. Ieder kind ontwikkelt zich in een 
eigen tempo, op een eigen manier. Ieder kind heeft de ‘drang’ om zich te ontwikkelen. We 
zijn er van overtuigd dat wanneer een kind ergens aandacht voor heeft, het spelenderwijs 
en met veel plezier leert. Dit betekent voor ons dat wij goed moeten kijken naar de 
leefwereld van een kind, waar het behoefte aan heeft, waar het mee bezig is, en welke 
betekenis dit voor het kind heeft. Het initiatief van kinderen, de keuzes die zij maken, 
vinden wij erg belangrijk. Wij proberen hier waar mogelijk op in te spelen.  
Kinderen moeten de kans krijgen al hun mogelijkheden te ontplooien. We trachten dit op 
de volgende wijze te realiseren.  
 
We vinden het belangrijk dat een kind wordt uitgedaagd en gestimuleerd om de 
eigen mogelijkheden te leren kennen en zich breed te ontwikkelen. 
 
Rol van de pedagogisch medewerkers 
De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol als het gaat om het stimuleren 
en uitdagen van kinderen.  
 
 Een gedeelte van de tijd gaan kinderen hun eigen gang op de BSO. De pedagogisch 

medewerkers sturen daarbij door bijvoorbeeld het aanbieden van materialen, het 
inrichten van de ruimte en het stimuleren van activiteiten.  

 
 Samendoen en samenspelen is leuk en ondersteunt de ontwikkeling. Kinderen kijken 

naar elkaar, leren van en met elkaar, doen elkaar na, stimuleren elkaar. Dit geldt voor 
alle bezigheden. Ook voor ‘vrij spelen’ en voor aangeboden activiteiten. Uit zichzelf 
zien we kinderen vaak in kleine groepjes spelen.  

 
 We sluiten aan bij de ontwikkeling, ideeën, interesses en leefwereld van het kind. 

Hierdoor stimuleren we een gevoel van betrokkenheid bij datgene waar de kinderen 
mee bezig zijn. Betrokkenheid is een voorwaarde voor leren en ontwikkeling.  

 
 Kinderen beleven soms veel meer aan materialen dan waar deze in eerste instantie 

voor bedoeld zijn. Om te kunnen zien wat het materiaal voor een kind betekent, 
krijgen kinderen in principe de ruimte om op hun eigen manier aan de gang te gaan. 
Op deze manier geven we kinderen een actieve rol. Bemoeienis van pedagogisch 
medewerkers is in eerste instantie vaak niet nodig. Pedagogisch medewerkers kijken 
en geven indien nodig een nieuwe impuls aan het spel of de bezigheid. Uitgangspunt 
hierbij is de vraag of je als  pedagogisch medewerker iets toe kunt voegen aan het 
spel of aan de ontdekkingen van het kind en zo ja, wat je wilt toevoegen.  

 
 Als kinderen niet uit zichzelf gaan spelen zal de pedagogisch medewerker een kind of 

een groepje kinderen uitlokken om met iets te gaan spelen. Dit kan door zelf iets te 
gaan doen en de kinderen hierbij te betrekken.  

   
 Kinderen hoeven niet de hele dag intensief te spelen. Een kind dat moe is, zin heeft 

om uit te rusten of even alleen maar naar de andere kinderen wil kijken, krijgt daartoe 
de gelegenheid. 

  
 Bij een kind dat zich in het spel niet ontwikkelt, proberen we dit stapje voor stapje uit 

te breiden.  
 
 Soms bieden pedagogisch medewerkers gericht een activiteit aan. Bijvoorbeeld om 

nieuw materiaal te introduceren of de sfeer te doorbreken. Ook hierbij proberen we in 
te spelen op de interesse en behoeften van de kinderen.  
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 We leiden de activiteiten in, bijvoorbeeld met een liedje of verhaaltje dat met het 

onderwerp te maken heeft.  
 We stimuleren kinderen deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten. 

Sommige kinderen hebben het nodig om hierbij even letterlijk bij de hand genomen te 
worden.  

 
Materialen en activiteiten 
  
 We letten er op dat de materialen en activiteiten die we aanbieden aangepast zijn aan 

het niveau en de leefwereld van de kinderen die we opvangen en betrekking hebben 
op de verschillende ontwikkelingsgebieden: de lichamelijke, verstandelijke, taal -, 
creatieve, emotionele en sociale ontwikkeling.  

  
 We vinden het belangrijk om niet teveel materialen tegelijk aan te bieden, maar 

regelmatig te variëren in het aanbod. Door telkens te blijven proberen in te spelen op 
zaken die de aandacht van kinderen hebben, gebeurt dit eigenlijk vanzelf.  
 

 Als er een activiteit buiten Dotjes plaats vindt, wordt er aan de desbetreffende ouders 
toestemming gevraagd. Voorbeelden van deze activiteiten kunnen zijn: bezoek aan de 
bibliotheek, kinderboerderijk, bioscoop of buiten/binnen speeltuin.  

 
Inrichting 
 
 We hebben de ruimtes zo ingericht dat er activiteitenhoeken ontstaan. Hierdoor 

krijgen kinderen de kans ongestoord te spelen.  
 
 De inrichting passen we waar mogelijk aan aan wat de kinderen op een bepaald 

moment bezig houdt.  
 
 Ook in de buitenruimte proberen we de verschillende leeftijdscategorieën en 

ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. Net zoals in de binnenruimte hebben 
we hier verschillende activiteitenplekken.   

 
We vinden het belangrijk dat kinderen leren hun eigen keuzes te maken en 
zelfstandig te zijn. 
 
We doen dit op de volgende manier: 
 
 We bieden materialen en activiteiten aan die passen bij het niveau van het kind. 

Hierdoor krijgt het kind de kans te ervaren dat het het zelf kan.  
 
 We leren kinderen zelf oplossingen te bedenken voor ‘problemen’. In plaats van het 

probleem op te lossen, stimuleren we het kind een eigen oplossing te zoeken. Indien 
nodig, helpen we hierbij.  

 
 We leren kinderen keuzes te maken. Op de bso mogen kinderen kiezen wat ze willen 
doen en met wie ze willen spelen. Of ze naar buiten willen of dat ze liever binnen blijven 
spelen. Of ze in hun eentje willen spelen of met een of meerdere kinderen willen spelen. 
Voor kinderen die het lastig vinden om te kiezen, maken we de keuze gemakkelijker. We 
laten hen kiezen uit een beperkt aantal mogelijkheden. We verwachten dat kinderen 
helpen bij klussen, zoals tafel dekken en afruimen, fruit en koekjes uitdelen, opruimen 
etc. 
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Hoe ouder kinderen worden, hoe meer verantwoordelijkheid ze krijgen. Dit gebeurt in 
overleg met ouders / verzorgers. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld met de 
fiets naar de BSO komen, alleen naar huis gaan etc. 
 
We vinden het belangrijk een evenwicht te vinden tussen het bieden van 
uitdaging en fysieke veiligheid. 
 
Het bieden van uitdaging lijkt soms in conflict te zijn met fysieke veiligheid. Met dit 
dilemma gaan we op de volgende manier om.  
Fysieke veiligheid vinden we zeer belangrijk. Maar er zijn verschillende soorten fysieke 
veiligheid. Je hebt veiligheid, die beschermt tegen brand en dood, veiligheid, die 
beschermt tegen ongelukken als benen breken en ten slotte veiligheid, die beschermt 
tegen builen en schrammen. 
 
Onveiligheid is nodig om een veilige wereld te leren creëren. Als we de omgeving te veilig 
maken, is dat gevaarlijk voor kinderen. Ze leren hun veiligheidssysteem niet ontwikkelen. 
Ze blijven afhankelijk en bang. Juist het overwinnen van (kleine) onveiligheid geeft een 
gevoel van zelfverzekerdheid.  
 
Voor sommige kinderen, meestal jongens, is een zekere mate van onveiligheid misschien 
zelfs een levensbehoefte. Zij voelen zich alleen veilig als ze de baas zijn over de situatie. 
Ze moeten alles onderzoeken en aan zich onderwerpen. Als de ruimte  te veilig is, lopen 
deze kinderen juist gevaar. Ze zoeken namelijk toch een weg voor hun ontwikkelingsdrift 
en breken door de veilige maatregelen heen. Ook zij groeien veiliger op met kleine 
onveiligheid.  
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8. Stimuleren van sociale competentie  
 
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om te gaan en samen te ‘werken’ 
met anderen. 
 
Contacten tussen kinderen zijn vanzelfsprekend in een BSO. Kinderen hebben er 
speelgenootjes en kunnen er sociale vaardigheden opdoen. Kinderen leren zich in een 
ander verplaatsen, met elkaar communiceren, samenwerken, anderen helpen, voor 
zichzelf opkomen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale 
verantwoordelijkheid.  
 
Kinderen zijn van nature sociale wezens, zoeken contact met elkaar, kijken naar elkaar, 
zoeken elkaar op. Vanaf heel jonge leeftijd beginnen kinderen al contact te zoeken, zowel 
met hun ouders als met andere kinderen. Het begint met kijken, lachen, imiteren, nog 
eens kijken, nadoen, herhalen, kijken of de ander het ziet. De eerste vormen van 
samenspelen gaan spontaan als iets hun gezamenlijke aandacht trekt.  
Maar het is niet zo dat samenspelen altijd vanzelf loopt. Interacties brengen ook risico’s 
met zich mee. Veel negatieve ervaringen in de omgang met andere kinderen kan de kans 
op ontwikkeling van agressiviteit of teruggetrokkenheid vergroten. De pedagogisch 
medewerkers spelen hier een cruciale rol; zij hebben de opdracht om interacties tussen 
kinderen in goede banen te leiden en de mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden zo goed mogelijk te benutten.  
 
Jongere BSO-kinderen vragen wat dit betreft op een meer directe manier aandacht van de 
pedagogisch medewerkers, bijvoorbeeld hulp bij het mogen meedoen met een groepje 
kinderen of bij het oplossen van een conflict. Voor de oudere kinderen is een pedagogisch 
medwerker meer iemand bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen, een klankbord en 
vertrouwenspersoon. Deze behoefte is vaak minder direct zichtbaar. Pedagogisch 
medewerkers zijn er daarom attent op dat zij ook ondersteuning bieden aan de oudere 
kinderen. Dit gaat vaak op een indirecte manier. 
 
Bovendien hebben de pedagogisch medewerkers bij de BSO op het gebied van sociale 
vaardigheden een voorbeeldfunctie. Denk aan de manier waarop zij met elkaar omgaan 
en de manier waarop zij omgaan met problemen of knelpunten met de kinderen. 
 
Wij vinden het belangrijk dat een kind onderdeel uitmaakt van een groep. 
 
Kinderen die naar een BSO komen, maken onderdeel uit van een groep. In een groep zijn 
de verhoudingen tussen volwassenen en kinderen anders dan in een gezin. Alleen al door 
het feit dat er (veel) meer kinderen zijn, liggen de verhoudingen anders. Volwassenen zijn 
vaker op een afstand aanwezig en de onderlinge relaties tussen kinderen nemen een 
belangrijke plaats in.  
 
Een groep stelt in positieve zin beperkingen aan een kind. Het kind leert dat de wereld 
niet om zijn individu draait. Wel moet er in een groep een evenwicht zijn tussen ‘op jezelf 
zijn’ en ‘samenzijn’, tussen ‘er zijn’ en ‘meedoen’, tussen alleen en samen bezig zijn. 
Kinderen hebben soms behoefte om alleen te spelen, zich op een rustig plekje terug te 
trekken uit de groep, naar anderen te kijken of een beetje te dromen. Dit is prima. 
Kinderen kunnen hun eigen gang gaan, terwijl ze tegelijkertijd deel uit blijven maken van 
de groep. 
 
 
Ieder kind heeft de behoefte om als volwaardig lid van de groep geaccepteerd te worden. 
Op zijn niveau voelt het kind zich betrokken bij dingen die in de groep gebeuren.  
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Kinderen kunnen veel steun ervaren van andere kinderen. Ze geven elkaar aandacht, 
bevestigen elkaar, tonen genegenheid voor elkaar, zorgen voor elkaar. We stimuleren dit 
gedrag door kinderen hiertoe uit te nodigen en de ruimte te geven.  
 
We vinden het belangrijk dat kinderen zorg hebben voor het reilen en zeilen in de groep. 
Door kinderen binnen hun mogelijkheden verantwoordelijk te maken voor de sfeer in de 
groep, het welzijn van elkaar, en voor de klusjes die binnen een groep moeten gebeuren, 
geven we hen het gevoel dat ze belangrijk zijn en bij de groep horen. Kinderen vinden het 
vaak leuk om te helpen, ze voelen zich belangrijk en ‘groeien’ ervan, voelen zich trots. 
Uiteraard zijn de ‘taakjes’ die ze uitvoeren aangepast aan wat een kind kan en leuk vindt 
om te doen.  

 
In de groepen zie je regelmatig dat de oudere kinderen zich over de jongsten ontfermen, 
hen helpen, dingen uitleggen. De grotere kinderen fungeren vaak als voorbeeld voor de 
jongere kinderen. De kinderen ontwikkelen zich, hun positie verandert. In een groep 
groeien de meeste kinderen op van één van de jongste naar uiteindelijk de oudste van de 
groep.  
 
Als een kind nieuw in de groep komt, proberen we het wenproces zorgvuldig te bewaken. 
De kinderen kennen elkaar al goed, de bestaande groep kinderen is hecht. Het kan voor 
een nieuw kind moeilijk zijn om een plaatsje te veroveren in de groep. De pedagogisch 
medewerkers zorgen ervoor dat er vertrouwen komt tussen de ‘zittende’ kinderen, het 
nieuwe kind en de pedagogisch medewerker. Als het nodig is ondersteunen we het bij het 
maken van contact met andere kinderen.  
 
 
Wennen 
 
Als een kind nieuw in de groep komt, proberen we het wenproces zorgvuldig te bewaken. 
De kinderen kennen elkaar al goed, de bestaande groep is hecht. Het kan voor een nieuw 
kind moeilijk zijn om een plaatsje te veroveren in de groep, zeker omdat het vaak ook al 
moe is na een dag op school. De pedagogisch medwerkers zorgen dat het nieuwe kind 
voldoende rust krijgt en dat er vertrouwen komt tussen de ‘zittende’kinderen, het nieuwe 
kind en de pedagogisch medewerkers. Als het nodig is ondersteunen we het bij het maken 
van contact met andere kinderen. 
 
Wanneer een kind dat al bij Dotjes komt vier wordt gaat deze, in overleg met ouders, 
over naar de BSO. Het kind zal de meeste pedagogisch medewerkers al kennen, wat het 
wenproces zal bevorderen. De pedagogisch medewerkers zorgen dat het nieuwe kind 
voldoende rust krijgt en zich veilig voelt binnen de groep. Als het nodig is ondersteunen 
we bij het maken van contact met andere kinderen. 
 
 
We vinden het belangrijk om contact tussen kinderen en samenspel te 
bevorderen. 
 
Op een BSO komt een kind in aanraking met veel andere kinderen, Het kan kiezen uit 
verschillende speelkameraadjes. Samen spelen betekent samen praten, naar elkaar 
luisteren, overleggen, taken verdelen, samen plezier hebben, op elkaar wachten, delen, 
etc. 
Als kinderen langere tijd bij elkaar op de BSO zitten en een band kunnen opbouwen, vindt 
er meer en beter samenspel plaats. Ook een stimulerende houding en stimuleren gedrag 
van groepsleiding is belangrijk om de duur en kwaliteit van het samenspel te bevorderen. 
 
Sommige kinderen kiezen er bewust voor om soms alleen te zijn. Dit kan en wordt door 
ons geaccepteerd. Als we het idee hebben dat een kind zich verveelt of geen aansluiting 
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vindt bij andere kinderen, moedigen we aan of dagen we uit om met een ander kind te 
spelen. Of we bieden op een andere manier ondersteuning bij het contact maken. Vindt 
het kind het moeilijk om contact te maken en heeft het wel behoefte aan samen spelen, 
dan beginnen we  zelf met het kind een activiteit. Eventueel proberen we na verloop van 
tijd andere kinderen bij deze activiteit te betrekken. 
 
Meestal onstaat samenspel vanzelf. Loopt dit goed, dan houden de pedagogisch 
medewerkers zich vooral op de achergrond. Zij beperken zich in eerste instantie tot het in 
de gaten houden van wat er gebeurt. Door zelf een spel of activiteit te beginnen, een 
suggestie te doen of mee te spelen, kan de pedagogisch medewerker spel op gang 
brengen, uitlokken of een extra impuls geven. 
 
De pedagogisch medewerkers houden het samenspel en contact tussen kinderen in het 
oog, om te kijken hoe het loopt of er actie ondernomen moet worden. Als het echt uit de 
hand loopt of als andere kinderen er last van hebben worden kinderen uit elkaar gehaald. 
Dit gebeurt pas nadat er hierover een duidelijke afspraak is gemaakt.  
 
Samenspel kan ook worden beïnvloed dor een of meer kinderen uit een situatie te halen, 
bijvoorbeeld dor ze te vragen te helpen bij een klusje. We houden goed in de gaten of 
kinderen geen dingen tegen hun zin doen, bijvoorbeeld omdat ze hiertoe gepusht worden 
door andere kinderen. 
 
Oudere BSO kinderen kunnen worden gemotiveerd om beter samen te werken, door 
voorwaarden te stellen aan het uitvoeren van een acitiviteit die ze graag doen. 
 
We stimuleren kinderen mee  te doen aan gezamelijke activiteiten, zoals sportactiviteiten, 
gezelschapsspelletjes, knutselen, buitenspelen, etc. De redenen voor gezamelijke 
activiteiten zijn divers; kinderen vervelen zich of zijn druk, om ze af te leiden (als het 
eigen spel uit de hand dreigt te lopen), op verzoek van de kinderen zelf, om andere 
kinderen de kans te geven rustig te spelen of om de kinderen iets extra’s te bieden 
(bijvoorbeeld tijdens de vakantie). 
 
 
 
We vinden het belangrijk vriendschap tussen kinderen te stimuleren en te 
ondersteunen. 
 
Kinderen kunnen echte vriendschappen ontwikkelen. Sommige kinderen vinden ze aardig, 
andere niet. Vriendschappen zijn waardevol, ook voor kinderen. Goed verlopende 
contacten tussen kinderen versterken het vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Vriendjes en 
vriendinnetjes hebben samen veel plezier, leren elkaar aanvoelen, kunnen op elkaar 
bouwen, vinden steun bij elkaar. 
 
Bij de jongere kinderen is vriendschap vooral gebaseerdop samen doen, samen plezier 
hebben in dingen doen. Deze vriendschappen zijn meer inwisselbaar en veranderen dan 
ook nog regelmatig. Bij oudere kinderen is de vriendschap over het algemeen meer 
gebaseerd op vertrouwen en persoonlijkheid. Er is bij oudere kinderen meer sprake van 
vaste vriendschappen die langer standhouden. Vaak is er ook een praktische reden tot 
vriendschap; kinderen die samen van eenzelfde basisschool komen, gaan ook op de BSO 
bij elkaar zitten. Soms hebben deze kinderen op school niets met elkaar, maar zijn op de 
BSO dikke vrienden. Kinderen die plezier in een bepaalde activiteit delen, zoeken elkaar 
op om samen de activiteit te doen. Ook de middagen waarop kinderen langer aanwezig 
zijn (woensdag en vrijdag) bevorderen het samenspelen. Uit samenspel ontstaan 
vriendschappen. We stimuleren dit. We laten kinderen ontdekken wie ze leuk vinden en 
geven hen de kans om ook samen iets te doen. 
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We vertellen ouders over de vriendschap, zodat kinderen ook misschien thuis eens met 
elkaar kunnens spelen. 
 
Op deze leeftijd spelen kinderen veel in groepjes bestaande uit jongens, uit meisjes of 
jongens en meisjes. Of jongens en meisjes gescheiden van elkaar spelen lijkt vooral 
afhankelijk van de toevallige groepssamenstelling op dat moment. De ene periode spelen 
jongens en meisjes sterk van elkaar gescheiden, een andere periode loopt dit meer door 
elkaar. 
 
Het vormen van groepjes betekent soms dat anderen die niet bij het groepje horen, 
worden buitengesloten. De pedagogisch medewerkers kunnen proberen dit op te lossen 
door het op een positieve manier te brengen. Als de klik er niet is met andere kinderen, 
zit er niets anders op dan het kind te stimuleren om aansluiting te zoeken bij een ander 
groepje, en het kind hiering te ondersteunen. 
 
Soms zijn vriendjes zo sterk op elkaar georiënteerd, da het hinderlijk wordt voor andere 
kinderen. Ook komt het voor dat een vriendschap ongelijkwaardig is. In deze gevallen kan 
het nodig zijn het kind te stimuleren om eens met anderen te spelen. 
 
Net zoals voorkeur voor andere kinderen, kan een kind voorkeur hebben voor bepaalde 
pedagogisch medewerkers. Dit mag en kan, maar wel binnen bepaalde grenzen. Er moet 
met respect met elkaar worden omgegaan en alle kinderen moet zich houden aan de 
regels.  
 
 
Pesten en conflicten 
We zijn er attent op dat kinderen niet worden buitengesloten van gesprek of spel. Pesten 
worden niet getolereerd. Dit wordt regelmatig met de kinderen besproken. We proberen 
de kinderen bewust te maken van wat pesten voor een ander kan betekenen. Als pesten 
zich voordoet, bespreken we dit met collega’s. Indien nodig betrekken we ook de ouders 
van de pester en het gepeste kind erbij om te overleggen waar het pesten vandan komt 
en wat we aan de situatie kunnen doen. In principe zoeken we met pester en slachtoffer 
samen naar een oplossing. Het slachtoffer proberen we weerbaarder te maken door uit te 
leggen waar het pestgedrag vandaan kan komen en wat het kind kan doen als het gepest 
wordt. 
 
 
We vinden het belangrijk dat de omgeving en materialen contacten tussen 
kinderen bevorderen. 
 
Met behulp van de manier waarop we de omgeving inrichten en de materialen die we 
aanbieden, proberen we het contact tussen de kinderen en het samenspel te bevorderen.  
Dit geldt zowel voor de binnen- als de buitenruimte.  
 
We proberen voor de kinderen een overzichtelijke situatie te creëren, ook wat betreft het 
aanbieden van materiaal. We streven ernaar niet teveel materiaal tegelijk te bieden. Door 
iets te veranderen in het materiaal dat we aanbieden, lokken we uit tot nieuw 
(samen)spel en kunnen we een situatie (ruzie of druk gedrag) proberen bij te sturen.  
Van sommige materialen hebben we bewust meerdere exemplaren in huis. Hierdoor 
geven we kinderen de kans elkaar na te doen, contact te maken en samen te spelen.  
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9. Overdragen van waarden en normen  
 
Wat zijn waarden en normen?  
 
Een morele waarde is een na te streven ‘kwaliteit’ die we van belang vinden voor een 
goede en gelukkige samenleving. Bijvoorbeeld eerlijkheid, behulpzaamheid of 
betrouwbaarheid.  
Normen zijn gedragsregels die waarden zichtbaar maken. Door je aan normen te houden, 
laat je waarden zien. Zonder onderliggende waarden hebben normen in feite geen 
betekenis.  
 
Daarnaast zijn er omgangsvormen die (een groot deel van) de samenleving belangrijk 
vindt, zoals groeten bij binnenkomst en niet met je handen eten.  
 
 
We vinden het belangrijk dat een kind zich waarden, normen en gebruikelijke 
omgangsvormen eigen maakt, zodat het onderdeel is van de gemeenschap 
waarin het leeft.  
 
Het je eigen maken van waarden en normen, de morele ontwikkeling, is onlosmakelijk 
verbonden met de rest van de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat dit onderdeel 
van het pedagogisch beleid niet los kan worden gezien van de andere onderdelen.  
 
De morele ontwikkeling begint met het aangaan van een band met opvoeders, zoals de 
pedagogisch medewerkers en met andere kinderen. Het gevoel van gezamenlijkheid, het 
zich prettig voelen in relaties met anderen is de eerste aanzet. Het goed hebben met 
elkaar in de vorm van rituelen, troosten en aanvoelen, is de basis van waarden en 
normen. Want als je niet geïnteresseerd bent in de ander en je daarmee verbonden voelt, 
is deze basis er niet.  
In het hoofdstuk over sociale competentie staat beschreven op welke wijze we het ‘wij-
gevoel’ en het vermogen om je in een ander te verplaatsen stimuleren. In het hoofdstuk 
over het bieden van veiligheid staat hoe we een band met de kinderen opbouwen.  
Een andere belangrijke voorwaarde voor de morele ontwikkeling is het leren dat je iets 
teweeg kan brengen bij een ander. Dit betekent dat je je daarna ook verantwoordelijk 
kunt voelen voor wat je doet. Dit gevoel ligt dicht bij het begrip ‘zelfvertrouwen’. In de 
hoofdstukken over het bieden van veiligheid en over het stimuleren van persoonlijke 
competentie beschrijven we hoe we dit bevorderen.  
 
Voor het overdragen van waarden en normen is het belangrijk dat we zelf het goede 
voorbeeld geven. Dit geldt zowel voor gedragsregels als voor omgangsvormen. 
We hanteren gedragsregels zo consequent mogelijk (zie ook het hoofdstuk over het 
bieden van veiligheid en van structuur). 
 
De volgende waarden zijn voor ons van groot belang:    
 
We vinden het belangrijk dat een kind leert om respect te hebben voor zichzelf. 
 
Voor het omgaan met respect voor zichzelf bestaan geen gedragsregels. We vinden het 
belangrijk dat een kind leert eigen behoeftes en emoties te herkennen en verwoorden, 
eigen keuzes te maken, zelfvertrouwen ontwikkelt en op een goede manier voor zichzelf 
leert op te komen (zie hoofdstukken bieden van veiligheid, sociale en persoonlijke 
competentie).  
 
 
 



 

Pedagogisch beleidsplan Dotjes Cool Kids I + II  - 2017 
 
 
 

20 

We vinden het belangrijk dat een kind leert om respect te hebben voor anderen. 
 
Voorbeelden van gedragsregels die hierop betrekking hebben: 
 
 Wat je niet wilt dat jou overkomt, moet je ook niet bij een ander doen 
 
 Luister naar elkaar, je mag bijvoorbeeld om de beurt iets vertellen (geldt nog niet voor 

de jongsten). Heb respect voor elkaars mening. 
 
 Je mag boos worden en voor jezelf opkomen, maar geen lichamelijk of verbaal geweld 

gebruiken.  
 
 Niet pesten.  
 
 Je gaat met respect om met elkaars spullen. 
  
 Help een ander als deze hulp nodig heeft.  
 
 Heb een open houding naar anderen. Mensen verschillen van elkaar. Deze diversiteit is 

vanzelfsprekend en niet ‘gek’, ‘beter’ of ‘knapper’.  
Kinderen ontdekken op een kinderdagverblijf (en op school) dat dingen anders gaan 
dan ze thuis gewend zijn. Dat er tussen gewoonten, uiterlijk, al dan niet een handicap, 
kleding, taal van mensen, verschillen bestaan. We bespreken deze diversiteit met 
kinderen.  

 
We vinden het belangrijk dat een kind leert om respect te hebben voor de  
omgeving. 
 
Voorbeelden van regels die hierover gaan: 
 
 Zorgvuldig omgaan met materialen. 
  
 Geen materialen expres kapot maken. 
 
 Eerst (al dan niet samen) opruimen, dan nieuw materiaal pakken. 
 
 Respect voor de natuur: niet zinloos en met opzet kleine diertjes of planten kapot 

maken.  
 
We vinden het belangrijk dat een kind op de hoogte is van de gebruikelijke 
omgangsregels.  
 
Voorbeeld van omgangsregels: 
 
 Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van tafelmanieren: aan tafel zitten 

tijdens eten en drinken, wachten tot iedereen klaar is met eten, niet spelen of gooien 
met eten, niet proppen, niet je mes aflikken. 
 

 



 

Pedagogisch beleidsplan Dotjes Cool Kids I + II  - 2017 
 
 
 

21 

10.Verzorgen van de kinderen 
 
Snoepen 
Het eten van zoetigheid wordt zoveel mogelijk beperkt. Zo wordt het trakteren op snoep  
niet gestimuleerd. BSO Dotjes zorgt voor sap en eventueel een koekje. 
 
Gezondheid, ziektes en ongevallen 
Als een kind ziek is moet het thuis blijven. Als een kind op de BSO aanwezig is wordt er 
van uitgegaan dat het kind gezond genoeg is om ook mee naar buiten te kunnen gaan. 
Wanneer een kind ziek wordt op het kinderdagverblijf worden ouders of verzorgers 
daarvan in kennis gesteld. De pedagogisch medewerker beslist of het kind opgehaald 
moet worden. Criteria hierbij zijn: 
 

 het kind heeft koorts (38° en hoger)  
 het kind kan zich niet langer in de groep handhaven  
 er is sprake van een duidelijke epidemie  
 

Wij handelen naar de algemene richtlijnen van de GGD. Deze richtlijnen zijn bindend. 
In spoedgevallen wordt medische hulp ingeroepen of wordt met het kind naar de 
dichtstbijzijnde polikliniek/huisarts gegaan. Ouders worden hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis gesteld. 
 
Veiligheid 
Het werken met jonge kinderen maakt het noodzakelijk dat materiaal en inrichting van de 
groepsruimten voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. BSO Dotjes is zich bewust 
van de kwetsbaarheid van de kinderen en controleert ruimten en materialen regelmatig 
op veiligheid.  
De BSO is ingericht conform de eisen van de brandweer en GGD. 
 
Hygiëne 
Voor jonge kinderen, die nog niet veel weerstand hebben opgebouwd, is een schone 
omgeving van groot belang. De groepsruimten worden dan ook dagelijks schoongemaakt. 
Omdat er steeds meer kinderen zijn met een allergische aanleg, maar ook uit het oogpunt 
van hygiëne, zijn alle groepsruimten zo stofvrij mogelijk ingericht.  
 
Inrichting 
Een belangrijk criterium bij de inrichting van de groepsruimte is overzicht. Overzicht over 
de ruimte is zowel voor de pedagogisch medewerker als voor het kind belangrijk. De 
pedagogisch medewerker moet een zo goed mogelijk overzicht op alle kinderen kunnen 
houden. Bij de inrichting is rekening gehouden met deze behoeften van de kinderen. De 
ruimte is onder andere door kleur en materiaalgebruik, aantrekkelijk voor kinderen en 
nodigt uit tot spel. 
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11. Dagindeling, schoolweken en vakantieweken 
 
Schoolweken: 
Ochtend kunnen de kinderen tussen half 7 en half 9 gebracht worden, kinderen die nog 
niet gegeten hebben krijgen van ons een ontbijt. Vanaf half 9 worden de kinderen naar 
school gebracht. 
 
Kinderen van de Kroevendonk worden opgehaald op de dagen maandag, dinsdag en 
donderdag om 15.00 uur en op woendag om 12.15 uur en op vrijdag om 12.00 of 15.00 
uur. Kinderen van de Gezellehoek worden opgehaald op de dagen maandag, dinsdag en 
donderdag om 15.30 uur en op woendag en op vrijdag om 12.00 uur. 
 
 
Tussen 15.15 en 15.45 uur krijgen de kinderen een koekje en sap en daarbij wordt de dag 
besproken. 
 
Tussen 16.30 en 17.00 uur krijgen de kinderen warm eten of soepstengel en sap. 
  
Dagschema vakantie: 

06.30-09.30           Binnen komen, ontbijten en vrij spelen. 

09.30 -10.00          Fruit  en sap 

10.00-11.30       Activiteit  

11.30-12.15       Samen eten en melk drinken 

12.15- 14.30  Activiteit        

14.30-15.00        Koek en  sap. 

15.00-16.30       Activiteit 

16.30-17.00     Warm eten of soepstengel en sap 

17.00-19.00    Vrij spelen en het ophalen van de kinderen. 
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12. Werkwijze 
 
De groepen 
Dotjes Cool Kids I  beheert 30 kindplaatsen, begeleid door 3 pedagogisch medewerkers.  
Kinderen worden vanaf de leeftijd van 4-12 jaar opgevangen. 
Dotjes Cool Kids II  beheert 20 kindplaatsen, begeleid door 2 pedagogisch medewerkers.  
Kinderen worden vanaf de leeftijd van 4-7 jaar opgevangen. 
 
De groepen worden begeleid door pedagogisch medewerkers, al dan niet bijgestaan door 
een pedagogisch medewerker in opleiding. 
Dotjes Cool Kids hanteert de leidster–kind ratio conform de CAO Kinderopvang. Deze 
leidster-kind ratio is gebaseerd op de volgende normen: 

Buitenschoolse opvang 

1. Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen 
wordt bepaald op basis van de ratio’s in tabel 2 (conform artikel 6, derde lid, van 
de regeling). 

2. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van de basisgroep zijn in 
tabel 2 verwerkt: een basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 13 jaar.  

Tabel 2. Berekening van de beroepskracht-kindratio en maximale groepsgroottes bij 
groepen in de buitenschoolse opvang 

Leeftijd 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

Minimaal 
aantal 
beroeps-
krachten 

Maximaal 
aantal 
kinderen 

4 tot 13 1 10 2 20 3 30 

4 tot 8 1 10 2 20 
  

8 tot 13 1 10 2 20 
  

1 In plaats van een derde beroepskracht kan een andere volwassene worden ingezet. 

 
Open deurbeleid 
 
Naast de basisgroep kennen we een ‘open deur beleid’. Dat betekent, dat de kinderen 
gebruik mogen maken van de andere ruimtes of deelnemen aan buitenschoolse 
activiteiten. Een bezoek aan de andere basisgroepen hoort ook tot de mogelijkheden. De 
samenstelling van de basisgroep evalueren we regelmatig. We behouden ons het recht 
voor om de samenstellingen te wijzigen, als dit in het belang van de kinderen is. Kinderen 
uit één gezin komen bij elkaar in de groep, als dit ook de voorkeur van de ouders is. 
Ouders hebben de mogelijkheid om argumenten aan te dragen, waarom hun kind niet bij 
een ander kind in de basisgroep past. Het besluit wordt in nauw overleg genomen door de 

directie. 
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13. IN GEVAL VAN NOOD -ACHTERWACHT 
 
Een achterwacht is iemand die in geval van nood ingeschakeld kan worden. Het is zo dat 
er een achterwacht geregeld moet zijn wanneer een leidster alleen op de groep 
staat zodat ze er niet helemaal alleen voor staat in geval van calamiteiten. Er zijn echter 
twee verschillende 'achterwachten'.  
 
Tijdens de drie-urenregeling 
Dit houdt in dat van 6.30 tot 7.30 uur, van 12.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 19.00 
uur voor Multi Kids en Cool Kids er een minimale bezetting mag zijn. 
 
De leidster vangt tijdens de drie-urenregeling eigenlijk te veel kinderen op. Wanneer een 
leidster de hele dag alleen op de vestiging kan staan (bijvoorbeeld 1 leidster op 10 BSO-
ers) moet er een achterwacht 'geregeld zijn'. Deze hoeft dus niet persé in het pand te 
zijn. In het laatste geval wordt doorgaans de aanrijtijd van een ambulance aangehouden.  
 
Bij KDV Dotjes Multi Kids en BSO Cool Kids openen en sluiten wij met minimaal 1 leidster. 
 
Voor vestigingen met twee of meer groepen geldt de achterwachtregeling normaal 
gesproken niet. De achterwachtregeling geldt meestal dus pas voor kleinere vestigingen 
als er weinig kinderen zijn en groepen worden samengevoegd bijvoorbeeld in vakanties 
en één pedagogisch medewerker met een aantal kinderen kan draaien.  
 
Mocht het voorkomen dat een leidster  alleen opent en of afsluit en er is een calamiteit 
dan kan er gebeld worden met Loes Bish en Kim Mes, NVA Beveiliging, Ambulance of 
Politie. 
 
 
 
Telefoonnummer: 
Loes Bish     06-15655267 
Kim Mes        06-54716147 
NVA beveiliging     023-5911 911  code: 421785  
Ambulance     112 
Politie             112 
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14.Ruilbeleid 
 
Kinderdagverblijf Dotjes hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. In principe komen 
kinderen op vaste dagen naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang (met 
uitzondering van de flexibele opvangmogelijkheden in een van onze centra). Dit komt de 
stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de 
pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op 
andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Kinderdagverblijf Dotjes 
biedt deze mogelijkheid. 
 
Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang in 
verband met bijvoorbeeld vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag. Het ruilen is 
overigens een service en geen recht. De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf 
Dotjes begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruildag, voor u als ouder 
vervelend kan zijn. 

 Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang, mag u de dag of het 
dagdeel op een ander moment opnemen. 

 Weet u vooraf al dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken, dan mag u die ook al 
eerder omruilen. Als u bijvoorbeeld in juli op vakantie gaat, mag u de opvangdag 
(-en) die dan vervallen, al vanaf 1 januari inzetten. 

  Het ruilen geldt per kalenderjaar. Heeft u aan het einde van het jaar (of contract) 
meer dagen of dagdelen afgenomen dan afgesproken? Geen enkel probleem; die 
verrekenen we dan volgens de normale procedure. Voor dagen die u niet gebruikt 
heeft, wordt overigens geen restitutie verleend. 

 Wanneer uw kind gedurende het jaar van locatie wisselt, worden de opgebouwde 
ruildagen meegenomen. Dit geldt niet voor een wisseling van opvangvorm, zoals 
het doorstromen van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. 

  Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de 
opvang, conform de CAO,gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, 
Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) 
Bevrijdingsdag. 

 Als uw kind op een overbruggingsdag komt, dan mag u dit dagdeel gebruiken voor 
een wisseldag! 

  Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we kunnen 
geen extra pedagogisch medewerkers inzetten. Uw kind kan ook alleen op andere 
dagen op de eigen groep komen. 

 De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen 
worden ingezet. 

 Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen 
ruilen met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse 
opvang. 

 Bij buitenschoolse opvang kunt u alleen ruilen in de schoolweken en niet in de 
schoolvakanties (de bso-vakantieopvang is namelijk al helemaal op maat). 

  Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ruilt, 
kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven. 

 U vraagt maximaal één maand voor de gewenste ruildatum aan de groepsleiding of 
u kunt ruilen. U krijgt zo snel mogelijk doch uiterlijk één week voor de gewenste 
ruildatum, van de groepsleiding te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is. 

 Op de dag dat uw kind eigenlijk opvang zou hebben op het kinderdagverblijf, 
meldt u hem of haar vóór 9.00 uur af bij de groepsleiding. Bij opvang op de BSO 
meldt u uw kind vóór 14.00 uur af. 

 Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde 
dag, deze dag als ruildag aan een andere ouder zal worden aangeboden. 

 


