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1. Visie en uitgangspunten m.b.t. de ontwikkeling en begeleiding van het 

kind 
 

1.1. Pedagogische visie 
Het doel van onze kinderopvangorganisatie is een plek bieden aan kinderen waar veiligheid en 
geborgenheid wordt gegeven, vergelijkbaar met de thuissituatie. Dit trachten wij te doen door een 
huiselijke sfeer te creëren waar kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Dit is een voorwaarde om 
de opvoeding van de ouders over te kunnen nemen gedurende een aantal uur per week. Er wordt 
naar gestreefd de werkwijze op het kindercentrum en de aanpak van de opvoeding van de kinderen 
thuis zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat het kindercentrum een verlengde van de 
thuissituatie is. 
Bovendien is onze visie dat het kind zich gedurende de BSO-tijd vooral moet kunnen ontspannen en 
vermaken. Het kind bepaalt zelf wat hij doet en met wie hij dit doet, binnen de geldende regels van 
de BSO.  
 

1.2. Pedagogische doelstellingen 
• Realiseren van een pedagogisch klimaat waarin kinderen in de basisschoolleeftijd de 

gelegenheid krijgen te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 
• Kinderopvang realiseren waarin rekening wordt gehouden met de eigenheid van het kind en 

zijn achtergrond. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders/verzorgers van het kind. 
• Onvoorwaardelijke acceptatie van het kind. 

 
Dit pedagogisch klimaat wordt vormgegeven door middel van de pedagogische doelen: 
1. een gevoel van (fysieke en emotionele) veiligheid bieden; 
2. gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van persoonlijke competenties; 
3. gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van sociale competenties; 
4. socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen en het bieden van de 
gelegenheid om deze eigen te maken. 
 
Meer uitleg over deze doelen en hoe die binnen Huize Zeldenrust toegepast worden, zijn terug te 
lezen in bijlage 1.  
 

1.3  Het belang van Huize Zeldenrust... 

1.3.1 ... voor het kind 
De ontwikkeling van de kinderen wordt op het kindercentrum gestimuleerd en is een aanvulling op 
de opvoeding thuis. Een open communicatie en samenwerking tussen pedagogisch medewerkers 
en ouders maakt dit mogelijk en zien wij dan ook als voorwaarde om goede opvang te kunnen 
bieden. 
Wij vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers en ouders met elkaar in gesprek blijven over 
de wijze waarop het kind wordt opgevoed en hun wensen hierin te kennen geven. Natuurlijk 
proberen wij gezamenlijk tot een werkwijze voor het kind te komen om zo nauw mogelijk aan te 
sluiten bij de wensen van ouders.   
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Wij vinden het belangrijk dat een kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en de kans krijgt zich op 
eigen tempo te ontwikkelen. Geen kind is hetzelfde, dus sluiten we aan bij de individuele behoefte 
van ieder kind. Het bieden van veiligheid, geborgenheid en ritme vormen belangrijke voorwaarden 
om ervoor te zorgen dat het kind hier mogelijkheden toe krijgt. Het kind voelt zich veilig en 
geborgen als het kan rekenen op zorg en aandacht. Wij bieden de kinderen een omgeving die hen 
stimuleert en prikkelt. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers op weg geholpen om de 
wereld om hen heen te gaan verkennen. Het kind leert hierdoor zichzelf en zijn omgeving te 
vertrouwen. 
 

1.3.2 ... voor de ouder(s) 
Het belang voor de ouders is dat zij hun kind(eren) in vertrouwde professionele handen kunnen 
geven. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. De ouders zijn en blijven de 
eindverantwoordelijken voor hun kind(eren) en moeten elk moment dat het nodig is, hun kind(eren) 
kunnen (laten) brengen of halen. Ook dient Huize Zeldenrust een klankbord te zijn voor de ouders, 
waar ouders ook professionele opvoedvragen kunnen stellen.  
 

1.3.3 ... voor de maatschappij 
Het belang voor de maatschappij is dat ouders kunnen kiezen wat betreft hun levenswijze. Is deze 
keuzemogelijkheid niet of onvoldoende aanwezig, dan kunnen mensen vast lopen. Huize 
Zeldenrust wil ouders in elke (werk)situatie de mogelijkheid geven gebruik te maken van onze zorg. 
Wij vinden het hierbij belangrijk om met ouders in gesprek te gaan om een verantwoorde en voor 
het kind passende oplossing te creëren.  
 

1.4 Natuur en dier 
Contact met de natuur vinden wij binnen ons kindercentrum belangrijk. De natuur prikkelt al onze 
zintuigen en daagt uit tot verkennen en ontwikkelen. Contact met de natuur stimuleert de 
creativiteit, verbeelding, identiteit, fascinatie, ontdekking, spel, avontuur, gezondheid, communicatie 
en inlevingsvermogen. De natuur is niet alleen belangrijk voor kinderen, maar andersom zijn 
kinderen ook belangrijk voor de natuur. Opgedane ervaringen in de kindertijd leiden tot waardering 
en kennis van de natuur op latere leeftijd. 
Wij vinden het daarom belangrijk om de kinderen binnen ons kindercentrum hierin te prikkelen. Dit 
doen we door diverse dieren op ons terrein te verzorgen en zorg te dragen voor de fruitbomen en 
moestuinen op het perceel.  
 

1.5 Corrigeren en belonen 
Met respect voor het kind wordt uitgegaan van geborgenheid, veiligheid en uitdaging. Om hier een 
goed evenwicht in te vinden, hanteren de pedagogisch medewerkers regels. Door het kind op een 
positieve manier te leren omgaan met deze regels, ervaart het kind deze regels als een natuurlijk 
deel van de opvang. De pedagogisch medewerkers gaan hierbij uit van de eigenheid van het kind 
door het kind een positieve benadering te bieden. Dit wordt gerealiseerd door het geven van 
complimentjes bij gewenst gedrag. Hiermee leveren de pedagogisch medewerkers een bijdrage aan 
het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Door het geven van complimentjes wordt het kind 
gestimuleerd om gewenst gedrag te laten zien. Als gevolg hiervan zal het minder gewenste gedrag 
afnemen. 
 
Corrigeren 
Wanneer zich een conflictsituatie voordoet en het kind weet dat iets niet mag, zullen we eerst 
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proberen het gedrag te negeren of het kind ervan af te leiden. Op die manier zal het kind geen 
aandacht krijgen van de pedagogisch medewerkers en zal spel minder leuk en interessant worden.  
Soms is gedrag niet te negeren, vooral wanneer er gevaar dreigt of het andere kinderen betreft. 
Afhankelijk van de bedoeling van het kind zal het gecorrigeerd worden. Er wordt dan met het kind in 
gesprek gegaan en uitgelegd waarom het niet mag. De wijze van corrigeren wordt indien nodig ook 
afgestemd met ouders. 
 
Belonen 
Belonen wordt zowel verbaal als non-verbaal gedaan.  
Onder verbaal belonen verstaan wij een positieve benadering van het kind. Complimenten geven aan 
het kind en het kind stimuleren. Het leren van normen en waarden kan immers alleen door het 
opdoen van een positieve ervaring.  
Ook non-verbaal kun je een kind belonen, bijvoorbeeld door een aai over zijn bol, een 
schouderklopje of knipoog.  
 

1.6 Pedagogische uitgangspunten t.a.v. de begeleiding en ondersteuning directie 
Om het welzijn van het kind te kunnen stimuleren, schept kindercentrum Huize Zeldenrust een 
goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en gestimuleerd worden 
om te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen. Vanuit deze doelstelling volgt dat onze begeleiding 
voor het grootste deel bepaald wordt door de individuele behoefte van het kind. Elk kind wordt dan 
ook individueel begeleid en geobserveerd. 
 
De pedagogisch medewerkers kunnen indien nodig ondersteund worden bij hun werkzaamheden 
door een directiemedewerker. Voorbeeldsituaties waarin deze volwassenen kunnen ondersteunen 
zijn: 

• toezicht houden tijdens het buitenspelen; 
• ondersteuning bieden bij eetmomenten; 
• indien nodig BSO kinderen wegbrengen/ophalen van school; 

• coaching op individuele of groepsvragen door pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 
 
Binnen ons kindercentrum hebben we twee pedagogisch coaches in dienst, die de taak hebben om 
de kwaliteit van het handelen van alle pedagogisch medewerkers binnen ons kindercentrum te 
versterken. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van verschillende instrumenten om de kwaliteit te 
borgen, zoals video-interactie, persoonlijke coachingsgesprekken of intervisie.  
 
Pedagogisch medewerkers worden ook ondersteund door stagiaires. Een stagiaire heeft nooit de 
verantwoordelijkheid binnen de groep. Alle werkzaamheden van een stagiaire worden uitgevoerd 
onder toezicht en verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker. De stagiaire telt niet mee 
in de beroepskracht-kind-ratio. Stagiaires ondersteunen de pedagogisch medewerkers o.a. door:  

• toezicht te houden tijdens het (binnen en buiten) spelen; 
• extra activiteiten met de kinderen te doen in kleine groepjes of individueel; 
• ondersteuning bieden bij dagelijkse handelingen (eten/drinken, activiteiten, etc.); 
• ondersteuning bieden bij extra activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: uitstapjes, extra 

ontwikkelingsstimulerende activiteiten bij kinderen met bijzonderheden in de ontwikkeling, 
etc. 

 
Pedagogische middelen om onze doelen te bereiken: 

• De beroepskracht-kind-interactie 

• De fysieke omgeving 
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• De groep 

• Het activiteitenaanbod 

• Het spelmateriaal 
 

2.   Algemene zaken 
 

2.1 Groepsgrootte, -samenstelling en inzet beroepskrachten 
De BSO bestaat uit twee vaste basisgroepen en de gehele BSO-capaciteit bedraagt 32 kindplaatsen. 
Deze groepen bestaan uit niet meer dan 22 kinderen, in de leeftijd van 4 jaar tot en met groep 8 van 
de basisschool. We houden rekening met het feit dat alleen de kinderen met een flexibele dagen of 
met een extra opvangdag buiten de eigen basisgroep opvang krijgen aangeboden.  
 
Ieder kind is welkom bij Huize Zeldenrust. Enkel als de begeleiding veel zwaarder is vanwege een 
beperking, kunnen wij tot de conclusie komen dat Huize Zeldenrust niet de juiste plaats is voor het 
betreffende kind.  
Ook kinderen uit andere landen worden binnen ons kindercentrum opgevangen en begeleid.  
Wij gaan met ouders in gesprek op welke wijze hun wensen en eventuele behoeften van de kinderen 
aansluiting kunnen vinden binnen onze visie.  
 
Binnen onze BSO wordt de beroepskracht-kind-ratio van de BSO gehanteerd. Er wordt in de praktijk 
altijd uitgegaan van de beroepskracht-kind-ratio en maximale omvang per basisgroep die door 
Ministerie van SZW in samenwerking met Boink is vastgesteld. De verdeling van de BSO-capaciteit 
over de twee groepsruimten is als volgt:  

• NSO 1, met als vaste groepsruimte de Blokhut, waar maximaal 11 kinderen opgevangen 
mogen worden; leeftijd 4 t/m 7 jaar 

• NSO 2, met als vaste groepsruimte BSO-ruimte bij het zwembad, waar maximaal 21 kinderen 
opgevangen mogen worden; leeftijd 4 t/m 13 jaar 

 
Op dagen waarop het kindercentrum minder druk bezocht is, tijdens schoolvakanties en op het 
einde van de dag is het mogelijk dat de twee BSO-groepen samengevoegd worden.  
Ook dan wordt de beroepskracht-kind-ratio in acht genomen en houden wij rekening met de 
beroepskracht stabiliteit.  
Op het einde van de dag gaat er een pedagogisch medewerker naar huis als er voldoende kinderen 
naar huis zijn om de beroepskracht-kind-ratio gewaarborgd te houden (met uitzondering van de 
momenten van de 3-uursregeling).  
 

2.2 De 3-uursregeling 
Bij een aaneengesloten openstelling van tien uur of meer er voor de BSO op schooldagen een half 
uur per dag afgeweken worden van de beroepskracht-kind-ratio.  
Momenten waarop er binnen onze BSO afgeweken wordt van de beroepskracht-kind-ratio, zijn:  

Maandag, dinsdag en 
donderdag:  

Woensdag: 
 

Vrijdag: 
 

17.30 uur - 18.00 uur 17.00 uur - 17.30 uur 17.00 uur - 17.30 uur  

 
Momenten waarop er tijdens schoolvrije/vakantiedagen voor de BSO afgeweken wordt van onze 
beroepskracht-kind-ratio, zijn: 
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Maandag, dinsdag en 
donderdag:  

Woensdag: 
 

Vrijdag: 
 

7.15 uur - 8.45 uur 
13.45 uur - 14.45 uur 
17.30 uur - 18.00 uur  

7.15 uur - 8.45 uur 
12.15 uur - 12.45 uur  
17.00 uur - 18.00 uur 

7.15 uur - 8.45 uur  
13.45 uur - 14.45 uur 
17.00 uur - 17.30 uur  

 
Gedurende deze 3-uursregeling wordt tenminste de helft van het benodigde aantal 
beroepskrachten volgens de beroepskracht-kind-ratio ingezet. 
 

2.3 Opvangtijden en begeleiding school-BSO 
Wij hanteren de volgende opvangtijden: 

• Voorschoolse opvang: vanaf 6.30 uur totdat school begint om 8.30 uur. 
• Naschoolse opvang: vanaf einde schooldag tot 18.30 uur. 
• In schoolvakanties is de BSO open van 6.30 uur tot 18.30 uur. 

Huize Zeldenrust hanteert geen specifieke breng- en haaltijden voor ouders, ouders kunnen tijdens 
openingstijden ten alle tijden de kinderen brengen en ophalen. Echter gaat onze voorkeur ernaar uit 
om kinderen die een gehele dag komen, niet tussen 12.00 uur en 13.00 uur te brengen en te halen 
i.v.m. het gezamenlijke eetmoment met de kinderen en pedagogisch medewerkers. 

 

2.4 Plaatsingsbeleid, wenbeleid en afronding van BSO-periode 
Indien een kind bij ons kindercentrum is aangemeld, zal er digitaal een plaatsingsovereenkomst 
aangemaakt worden. Hierin zijn de contractdagen en -uren opgenomen. Deze overeenkomst wordt 
naar ouders verzonden met het verzoek deze digitaal te ondertekenen. Bij deze ondertekening 
dient kennis genomen te worden van de algemene voorwaarden. Het contract kan alleen door 
ouders ondertekent worden als ouders akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Deze 
voorwaarden mogen, na afstemming met de oudercommissie, gewijzigd worden door Huize 
Zeldenrust. Indien er een wijziging van de voorwaarden plaatsvindt, worden de ouders tijdig op de 
hoogte gesteld. Hierdoor hebben zij nog voldoende tijd om vragen te stellen of om eventueel het 
contract op te zeggen voor de wijzigingen ingaan, met in acht neming van de opzegtermijn van één 
maand. Na ondertekening van contract met bijbehorende algemene voorwaarden zijn de ouders 
gegarandeerd van een vaste opvangdag voor hun kind(eren).  
 
Als een kind nieuw op de buitenschoolse opvang komt, vindt er een intakegesprek plaats met 
ouders en eventueel het betreffende kind. In overleg met de ouders worden er afspraken gemaakt 
hoe de wenperiode eruit zal zien. Bij de BSO is dit mogelijk wanneer kinderen bij ons starten met 
de opvang. Hierbij heb je te maken met zowel kinderen die al bekend zijn binnen het kindercentrum, 
als kinderen die nog niet bekend zijn. Wanneer kinderen met BSO bij ons starten, gaan wij met de 
ouders en kinderen in overleg om eerst een keer te gaan wennen bij de BSO. Wanneer de kinderen 
gebruik maken van de dagopvang, is het bijvoorbeeld mogelijk dat zij vanuit de dagopvang een 
middag bij de BSO mee gaan draaien. We bespreken op die manier de wensen en behoeften van 
ouders en het kind en proberen hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Wij maken met ouders en 
kinderen dus individuele afspraken omtrent het wennen bij de start van de opvang en de eventuele 
overgang van de dagopvang naar BSO. Dit hangt ook samen met onze visie, waarbij wij kijken naar 
het individuele kind en aansluiten bij de ontwikkeling van het kind op dat moment. Aangezien wij één 
basisgroep per kind hebben, zal het wennen altijd plaatsvinden in de vaste groepsruimte. 
 
Indien een kind afscheid neemt van de BSO, zal het kind de nodige aandacht krijgen, waardoor de 
hele groep erbij stil staat dat er een kind de basisgroep gaat verlaten.  
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2.5 Mentorschap en structureel volgen van de ontwikkeling  
Binnen Huize Zeldenrust hebben alle kinderen een mentor. Deze mentor is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders en ook voor het BSO-kind. De mentor is werkzaam op de basisgroep 
van het kind. Bij de start van de BSO wordt er gekeken welke pedagogisch medewerker de mentor 
wordt en dit wordt in de overdracht naar ouders besproken. Bij de keuze van de mentor wordt er 
rekening gehouden met de dagen waarop het kind naar de BSO komt, zodat de mentor het kind 
structureel ziet. De mentor laat zich, op dagen dat de mentor niet direct met het kind werkt, door 
collega's informeren indien er bijzonderheden zijn, zodat de mentor op de hoogte is van alle 
belangrijkste zaken rondom het kind waarvan zij mentor is.  
De mentor zal periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouder bespreken. Om het jaar (rond de 
verjaardag) zal de mentor een verslag schrijven waarin het welbevinden van het kind centraal staat. 
Tijdens de warme overdracht aan het einde van de dag zal dit verslag met de ouders besproken 
worden. Een mentor is ook alert op het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen en indien nodig met de ouders bespreken.  
Meer informatie over het signaleren van bijzonderheden is opgenomen in paragraaf 6.1. 
 

2.6  Extra opvang  
Wanneer ouders incidenteel extra opvang wensen voor hun kinderen en wij dat moment geen 
opvangplaats meer hebben op de eigen basisgroep van het kind, maken wij gebruik van 
toestemming van ouders om de kinderen in een andere groep te plaatsen. Als kindercentrum 
streven wij naar stabiliteit voor de kinderen en op die manier zal het kind, wanneer het ook maar 
enigszins mogelijk is, in de basisgroep geplaatst worden. Wanneer wij het kind op het gewenste 
opvangmoment op een andere groep moeten plaatsen, wordt dit besproken met ouders. Mocht het 
onverwacht, door een eventuele afmelding, toch mogelijk zijn om het kind in de eigen basisgroep te 
plaatsen, dan wordt het kind alsnog opgevangen in de eigen basisgroep. Op die manier waarborgen 
wij de continuïteit van de opvang. 
 

3. Hoe ziet de opvang er in de praktijk uit? 
 

3.1 Voorschoolse opvang 
Vanaf 6.30 uur kunnen kinderen terecht op de BSO. Er kan dan ook op de groep ontbeten worden. 
Na het ontbijt kunnen kinderen vrij binnen en/of buiten spelen, waarna vervolgens onder begeleiding 
van een pedagogisch medewerker of een directielid naar school wordt gegaan. 
 

3.2 Naschoolse opvang 
Als de school uit is, staan de pedagogisch medewerkers de kinderen bij school op te wachten om 
hen te begeleiden richting de vaste stamgroep, gekoppeld aan de vaste BSO-ruimte. Daar 
aangekomen wordt er eerst een fruitmoment gehouden met fruit/groente en drinken. Er wordt 
gepraat over wat de kinderen op school beleefd hebben en wat ze tijdens de BSO-tijd op het 
kindercentrum willen gaan doen. Zo kan er gekozen worden voor een gezamenlijke activiteit of een 
individuele bezigheid. 
 
Er worden dagelijks gerichte activiteiten aan de kinderen aangeboden. De kinderen mogen hierbij 
aansluiten, maar er is natuurlijk ook ruimte voor eigen initiatief, eigen ideeën en vrij spel. Wanneer 
de volledige capaciteit van onze BSO gebruikt wordt en er dus veel kinderen zijn, worden er altijd 
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meerdere activiteiten aangeboden waarbij de kinderen kunnen aansluiten. Hierdoor worden de 
groepsgroottes per activiteit verminderd en geen activiteiten uitgevoerd met meer dan 30 kinderen. 
 
Indien er een hoge bezettingsgraad op de BSO is, maken kinderen ook gebruik van andere speel- of 
ontwikkelplekken. Hierbij is te denken aan het spelen in de gymzaal of het brengen van een bezoek 
aan de bibliotheek of winkel. Deze uitstapjes vinden plaats onder begeleiding van minimaal één 
pedagogisch medewerker, waarbij we de BKR toepassen.  
Binnen kindercentrum Huize Zeldenrust heeft het kind gelegenheid tot: 

• binnen spelen; 
• buiten spelen;  
• spel in de (daarvoor afgehuurde) gymzaal en bij goed weer zwemmen in het zwembad 

van Huize Zeldenrust; 
• meedoen aan activiteiten. 

Samen met de kinderen wordt geïnventariseerd wat zij leuk vinden om te gaan doen. Binnen de 
mogelijkheden van de situatie, ruimte en materialen worden deze activiteiten ondernomen. 
Afhankelijk van het soort activiteit wordt deze op de groep uitgevoerd of buiten de groep (op het 
terrein van Huize Zeldenrust of elders). 
 
De pedagogisch medewerker stimuleert het kind tot zelfstandig spelen en initiatieven nemen. 
Naarmate het kind ouder wordt, laat de pedagogisch medewerker het kind meer los.  
Over meer vrijheid (zoals alleen naar huis gaan) worden afspraken gemaakt met ouders. Deze 
worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de ouders. 
 

4.  De ontwikkeling van kinderen m.b.t. de ontwikkelingslijn en het contact 

met de ouders  
 
4.1  Bijzonderheden signaleren  
Tijdens activiteiten worden de kinderen geobserveerd door de pedagogisch medewerkers, 
bijvoorbeeld tijdens het buiten spelen, vrij spel en kringmomenten. Bijzonderheden binnen de 
ontwikkeling worden op die manier snel gesignaleerd en er wordt gezamenlijk over gesproken met 
de collega’s. Binnen het kindercentrum zijn medewerkers in dienst die scholing hebben gehad in VVE 
en (kinder)coaching. Zij kunnen de overige medewerkers ondersteunen bij het signaleren en 
herkennen van bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt er nauw 
samengewerkt met scholen. Bij eventuele vragen wordt er contact met de betreffende school gelegd.  
 
Wanneer er in de praktijk bijzonderheden in de ontwikkeling gesignaleerd worden welke ook 
bevestigd worden door de geschoolde medewerkers, wordt er in overleg met directie een gesprek 
aangevraagd met ouders. In dit gesprek wordt met ouders besproken welke bijzonderheden in de 
ontwikkeling gesignaleerd zijn, of zij deze signalen herkennen en of deze signalen op d. Daarna wordt 
er met ouders gesproken naar welke instanties zij eventueel kunnen gaan voor verdere hulp, denk 
hierbij aan consultatiebureau, logopedie (m.b.t. taal/spraak), fysiotherapie (m.b.t. 
motoriek/bewegen), etc.  
 

4.2  Contacten met de ouder(s)  
Een goed contact met de ouders is de basis voor het welzijn van het kind. Ouders moeten de 
gelegenheid krijgen om de pedagogisch medewerkers goed te informeren over het kind. De 
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pedagogisch medewerker staat open voor deze opvattingen en past deze toe, voor zover mogelijk 
binnen het groepsverband van de buitenschoolse opvang.  
De aard en intensiviteit van het contact met ouders hangt af van de behoefte van de ouders en in 
welke mate de pedagogisch medewerkers dit wenselijk achten. Wij bieden alle gelegenheid tot een 
gesprek met de ouders. Het zelf door ouders halen en brengen van het kind wordt door ons 
gestimuleerd, mede vanwege het belang van deze contacten.  
 
Kindercentrum Huize Zeldenrust heeft een oudercommissie. Deze oudercommissie heeft als doel: 

• De belangen van de kinderen en de ouders van kindercentrum Huize Zeldenrust zo goed 
mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen bij de directie. 

• Kindercentrum Huize Zeldenrust te adviseren ten aanzien van kwaliteit. 
Voor verdere informatie over de oudercommissie: zie reglement oudercommissie.  
Zie www.HuizeZeldenrust.nl/documenten 
 
 

5.  Klachtenregeling  
 
Om de communicatie open en via korte lijntjes te laten verlopen, stimuleren wij ouders om met 
zaken waar zij niet tevreden over zijn of liever anders zouden zien, in eerste instantie met de 
pedagogisch medewerkers zelf te bespreken in de hoop op deze manier tot een oplossing te 
komen. Mocht dat niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid om samen met bedrijfsleidster 
Linda Verstegen-Hoezen te zoeken naar een oplossing.  
Wanneer ouders met ons als organisatie niet komen tot een gewenste oplossing kan het 
klachtenloket van de Geschillencommissie ingeschakeld worden. Bij het Klachtenloket Kinderopvang 
kan de ouder of oudercommissie proberen de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en 
procedurele informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation. 
Indien dit ook niet het gewenste resultaat biedt, kan de Geschillencommissie ingeschakeld worden. 
Zij zullen kijken of het een klacht is die thuishoort bij de Geschillencommissie. Wanneer dit het geval 
is, zullen beide partijen voor een zitting uitgenodigd worden. Aan het einde van de zitting kan de 
Geschillencommissie een bindende uitspraak doen. 
 
Voor verdere informatie over de interne en externe klachtenprocedure kan de website van Huize 
Zeldenrust geraadpleegd worden, onder www.HuizeZeldenrust.nl/documenten staan allerlei 
documenten, waaronder ook de klachtenprocedure. 
 
 
 
 
  

http://huizezeldenrust.nl/documenten/
http://huizezeldenrust.nl/documenten/
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Bijlage 1: Uitleg pedagogische basisdoelen en uitvoering in onze praktijk 
 

Basisdoel 1: Een gevoel van (fysieke en emotionele) veiligheid bieden 
Er is een onderscheid aan te brengen tussen fysieke en emotionele veiligheid: 

• Fysieke veiligheid: de inrichting van zowel de binnen- als de buitenspeelruimte is erop 
gericht dat het kind zich veilig voelt, ongestoord kan spelen en 
ontplooiingsmogelijkheden heeft. 

• Emotionele veiligheid:  
• De relatie tussen kind en pedagogisch medewerker 

Dit is de basis voor het gevoel van veiligheid voor het kind. Dit gevoel van veiligheid is 
noodzakelijk om te kunnen spelen, ontmoeten en ontwikkelen.  
Het kind moet bekend zijn met de plaats en de manier van opvang. Het is van belang 
dat de pedagogisch medewerker het kind accepteert zoals het is. Veiligheid wordt 
ook geboden door structuur en grenzen. Als het kind weet waar het aan toe is en wat 
het kan verwachten, draagt dit bij aan de basisveiligheid. Ook moet een kind zich 
veilig voelen bij verdriet, angst of pijn. De pedagogisch medewerker begeleidt het 
kind hierin. 

• De relatie tussen de kinderen onderling 
Aanwezigheid van bekende kinderen geeft een groepsgevoel en daarmee veiligheid. 
Dit vormt een goede basis om te kunnen spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Ook 
hierbij speelt het open-deuren-beleid van Huize Zeldenrust een rol. Kinderen van de 
BSO mogen (mits de situatie op de groep dit toelaat) bij eventuele jongere 
broertjes/zusjes op de dagopvanggroepen spelen. Bijvoorbeeld tijdens vrij spel 
momenten, zowel buiten als binnen. Ook al bestaat het kindercentrum uit meerdere 
opvanggroepen, de groepen samen vormen toch één geheel. Bij het open-deuren-
beleid wordt altijd de beroepskracht-kind-ratio in acht genomen, het kind moet 
namelijk ten allen tijde naar de eigen stamgroep terug kunnen gaan. 

 
Gelijkwaardigheid tussen kinderen is erg belangrijk.  
Als er sprake is van ongelijkwaardige verhoudingen in spelsituaties is er geen sprake van veiligheid 
voor iedereen. Dit vraagt dan om ingrijpen van de pedagogisch medewerkers. Door het stellen van 
regels en grenzen door de pedagogisch medewerkers wordt er voor kinderen duidelijkheid en 
daarmee ook veiligheid gecreëerd. 
 
Hoe doen wij dat in de praktijk? 
De aanwezigheid van vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers is de basis om een goede 
relatie tussen kind en pedagogisch medewerkers te kunnen laten ontstaan.  
Het kind wordt opgevangen in een vaste basisgroepen. Eén basisgroep bestaan uit het maximaal 
aantal van 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.  
Binnen het kindercentrum zijn ruimtes waar vaste activiteiten plaatsvinden. Het is een vertrouwde 
plek voor het kind. Er wordt in de praktijk uitgegaan van de beroepskracht-kind-ratio en maximale 
omvang per basisgroep die door Ministerie van SZW in samenwerking met Boink is vastgesteld. 
 
De structuur van de (mid)dag ligt vast: vaste activiteiten op vaste momenten biedt het kind 
overzicht en structuur. Vaste rituelen zoals praten tijdens de fruitmoment over wat het kind heeft 
meegemaakt op school, na de fruitmoment naar het toilet en daarna gelegenheid tot vrij spel. Een 
nieuw kind welkom heten etc. zorgt voor duidelijkheid en dit zorgt weer voor een gevoel van 
veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen liefde en structuur krijgen. Op deze manier krijg je 
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een goede band met de kinderen. Ze voelen zich veilig en geborgen. Een kind wat zich prettig voelt, 
kan zich goed ontwikkelen. Het spelmateriaal is zo opgesteld dat kinderen de mogelijkheid krijgen 
zelf te kiezen en er zelfstandig gebruik van kunnen maken. De regel is dat ze dit in overleg met de 
pedagogisch medewerkers doen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen bij het kiezen 
van nieuw, spannend en uitdagend materiaal. 

 
Basisdoel 2: Gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van persoonlijke 
competenties 
Door het stimuleren van de zelfstandigheid van kinderen wordt er een bijdrage geleverd aan het 
vergroten van het gevoel van eigenwaarde en vertrouwen. Er wordt geprobeerd om het vermogen 
van kinderen om voor zichzelf op te komen te bevorderen door niet voor hen problemen om te 
lossen, maar waar nodig met hen. Zo kan een kind groeien in zijn ontwikkeling. 
 
Hoe doen wij dat in de praktijk? 
De pedagogisch medewerkers stimuleren een kind door grenzen te ontdekken en te verleggen van 
wat een kind kan, wil of durft.  
De pedagogisch medewerkers maken het kind bewust van eigen mogelijkheden en kwaliteiten, gaat 
in op initiatieven van het kind, beloont het kind en geeft complimentjes. Door het stellen van 
duidelijke regels en grenzen weet het kind wat wel en niet mag in het kindercentrum. We accepteren 
elkaar zoals we zijn: respect voor de kinderen, elkaar en de ouders. We respecteren ook de eigen wil 
van ieder kind. Een kind wil groeien en wij stimuleren het in het proces dat leidt naar zelfstandigheid 
door een begeleidende rol aan te nemen. Pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan 
de kinderen en hierdoor krijgen de kinderen respect voor zichzelf en anderen.  
 

Basisdoel 3: Gelegenheid bieden tot ontwikkeling en bevorderen van sociale competenties 
Binnen de groepsopvang wordt het welzijn van het kind bevorderd door positieve interacties 
tussen kinderen.  
Door deze positieve ervaringen wordt de sociale competentie van elk individueel kind vergroot. De 
pedagogisch medewerkers beschikken over vaardigheden om de interacties tussen kinderen op een 
positieve manier te beïnvloeden. 
Onder sociale competentie verstaan we de sociale kennis en vaardigheden. Te denken valt aan: zich 
in een ander kunnen verplaatsen, communiceren met anderen, met elkaar samenwerken, anderen 
helpen, conflicten voorkomen/oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.   
 
Hoe doen wij dat in de praktijk? 
Wij moedigen de kinderen aan elkaar te helpen, samen te spelen en te delen en zelfstandig 
conflicten met elkaar op te lossen. 
De rol van de pedagogisch medewerkers bij het stimuleren van de sociale ontwikkeling van kinderen 
is afhankelijk van de situatie: ondersteunend, sturend of corrigerend 
 

Basisdoel 4: Socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen en het 
bieden tot de gelegenheid om deze eigen te maken 
In groepsverband maakt het kind kennis met normen en waarden die zijn gericht op veiligheid, 
respect voor elkaar en ontplooiingsmogelijkheden. De pedagogisch medewerkers hebben hierin een 
voorbeeldfunctie. Op basis van een goede relaties met de pedagogisch medewerkers leert het kind 
waarden en normen die buiten de gezinssituatie voorkomen. Vanuit deze veilige startpositie kan het 
kind de samenleving gaan verkennen. 
 
Hoe doen wij dat in de praktijk? 
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Er zijn binnen het kindercentrum algemene regels en deze worden de kinderen aangeleerd. De 
kinderen wordt verteld wat de afspraken binnen ons kindercentrum zijn in de omgang met elkaar. 
Daarnaast houden wij ook rekening met waarden, normen en wensen van ouders, bijvoorbeeld met 
diëten of eetgewoontes vanuit thuis. Dit alles onder voorwaarde dat het uitvoerbaar is binnen ons 
kindercentrum en aansluiting mogelijk is binnen onze visie. Ook de kinderen worden op deze 
verschillende waarden en normen die kunnen bestaan binnen een gezin gewezen en ook van hen 
wordt verwacht dat ze hier mee om leren gaan. 
 

 


