
Pedagogisch werkplan BSO Westervriend  2019  Quadrant 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogisch werkplan 
BSO Westervriend 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogisch werkplan BSO Westervriend  2019  Quadrant 

  

Inhoud 

 
Inleiding 
 
1. Algemene informatie BSO Westervriend 
 
2. Pedagogische visie en doelstellingen op BSO Westervriend 
 
3. Pedagogische middelen op BSO Westervriend 
 

 
 



Pedagogisch werkplan BSO Westervriend  2019  Quadrant 

  

Inleiding 
 
Dit pedagogisch werkplan van BSO Westervriend is opgesteld als leidraad voor enerzijds het 
handelen van de pedagogisch medewerkers en anderzijds om inzicht te geven over dit pedagogisch 
handelen aan ouders.  
 
Dit werkplan wordt jaarlijks bijgesteld door de pedagogisch medewerkers in samenwerking met de 
manager. Door deze evaluatie worden pedagogisch medewerkers bewust van hun handelen. Op deze 
wijze wordt de pedagogische kwaliteit en eventuele acties om deze pedagogische kwaliteit te 
verbeteren in kaart gebracht. Ook is het pedagogisch werkplan een instrument om de eigen identiteit 
van de locatie te creëren, waarbij het initiatief, de creativiteit en de ideeën van de pedagogisch 
medewerkers en kinderen van groot belang zijn. Daarnaast worden er risico inventarisaties gemaakt 
betreffende Veiligheid en Gezondheid.   
 
Quadrant Kindercentra stelt het uniek zijn van ieder kind centraal. Dit wordt onder andere geuit door 
middel van de drie principes veiligheid, ruimte en respect. In de Wet Kinderopvang zijn vier 
pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, 
beschreven waar het pedagogisch handelen aan dient te voldoen. Deze visie en doelstellingen dienen 
als uitgangspunt voor dit pedagogisch werkplan.      
 
Het werkplan is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt de algemene informatie van de BSO 
beschreven. Vervolgens komt de pedagogische visie aan bod en wordt uitgelegd hoe de locatie de 
pedagogische doelstellingen op basis van de drie principes van Quadrant Kindercentra in de praktijk 
brengt. Als laatste worden de pedagogische middelen beschreven, die worden ingezet om de 
pedagogische visie en pedagogische doelstellingen te bereiken. Het gaat hierbij om een vijftal 
middelen: groep, pedagogische medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, activiteiten en 
spelmateriaal.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogisch werkplan BSO Westervriend  2019  Quadrant 

  

1. Algemene informatie BSO Westervriend  
 
Naam:   BSO De Westervriend  
Adres:    Jacob van Lennepkade 2-4 
Postcode:  2802 LH 
Plaats:   Gouda 
Telefoonnummer:  06 81157641 
Mail:   westervriend@quadrantkindercentra.nl 
 
Cluster:   Korte Akkeren/Kort Haarlem 
Manager:   Bea Bunt 
Telefoonnummer: 06 42645769 
Mail:    b.bunt@quadrantkindercentra.nl 
 
Locatie  
BSO Westervriend bevindt zich in de basisschool de Westerschool en ligt in de wijk Korte Akkeren. 
Deze locatie vangt kinderen op van basisscholen de Westerschool, de Goudakker, de KAS, de 
Vuurvogel, Park en Dijk en Auris (taalschool).  
 
In de omgeving zijn verschillende voorzieningen. Er zijn drie scholen op loopafstand, wijkcentrum de 
Walvis, een gezondheidscentrum met daarin het CJG, een winkelstraat, een verzorgingstehuis en een 
grote speeltuin vereniging “De Sluis”. 
 
Aangeboden diensten 
Deze locatie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.30 uur.  
 
De kinderen worden van school opgehaald door een pedagogisch medewerker, die een bodywarmer 
of groen hesje met het Quadrant logo draagt, en op een afgesproken verzamelplek staat. Het ophalen 
van school gebeurt lopend of met de fiets.  
 
Wanneer de BSO zich in een school bevindt, kan er ook afgesproken worden dat het kind zelfstandig 
naar de BSO komt. Wanneer een kind van een andere school zelfstandig naar de BSO komt, dient dit 
ondertekend te zijn in een schriftelijke overeenstemming.  
 
Personeel 
Binnen Quadrant Kindercentra wordt de pedagogisch medewerker-kindratio, zoals deze in de Wet 
Kinderopvang is beschreven, gehanteerd. Op BSO Westervriend verblijven maximaal 40 kinderen. Dit 
betekent dat er 4 pedagogische medewerkers op deze locatie staan op de dinsdag. Op maandag en 
donderdag 3 pedagogisch medewerkers op 30 kinderen. Er wordt gestreefd naar een vast team van 
pedagogische medewerkers op de locatie. Bij vakantie, vrije dagen en ziekte van pedagogische 
medewerkers worden er medewerkers vanuit de flexpool ingezet. Ook hier wordt gestreefd naar 
hetzelfde gezicht. 
 
Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma, zoals bepaald in de CAO Kinderopvang 
en zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Daarnaast hebben zij een BHV diploma 
of een Kinder-EHBO diploma. Op deze locatie hebben 2 pm’ers een BHV diploma. 
 
Ondersteunende medewerkers  
Op de locatie is naast de pedagogisch medewerkers een stagiaire aanwezig. Op maandag en dinsdag 
is de stagiaire Ouahiba. Op donderdag is de stagiaire Nadine aanwezig.    

 

Personeelsbezetting 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

14.00 – 18.30  
14.45 – 17.30 
14.30 – 18.30 
14.45 – 17.45 

Yoeri 
 
Kim 

Yoeri 
 
Kim 
 

 Yoeri 
 
Kim 

 

 
De derde vaste pedagogisch medewerker is Kenisha. Zij is BBL’er. Wanneer een vierde pedagogisch 
medewerker nodig is, wordt deze aangevraagd bij de flexpool. 
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Achterwacht  
Bij calamiteiten kan er een beroep worden gedaan op de clustermanager, Bea Bunt. Zij is bereikbaar 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij afwezigheid is Wendy van Adrichem, clustermanager 
van Goverwelle, te bereiken. Bij calamiteiten wordt er gebruik gemaakt van de locatie KDV de 
Petteflet. Tijdens het halen van kinderen van andere scholen is de Westerschool achterwacht voor de 
pedagogisch medewerker.  
 
Wenbeleid 
Ouders krijgen bij het toesturen van het contract een welkomstboekje met daarin uitgebreide 
informatie over beleid, afspraken en procedures van Quadrant. Twee weken voor de start van de 
opvang wordt door de locatie contact opgenomen met ouders voor een kennismakings- en 
intakegesprek. Ouders kunnen op eigen initiatief natuurlijk eerder contact opnemen voor het maken 
van een afspraak.  
 
Het intakegesprek vindt plaats met de pedagogisch medewerker, die mentor van het kind wordt. Het is 
wenselijk om het kind mee te nemen naar het gesprek. In dit gesprek wordt naast de kennismaking 
ook gesproken over de bijzonderheden van het kind en de algemene werkwijze van de locatie. Tijdens 
het intakegesprek krijgen de ouders een pakket  met daarin informatie en een aantal formulieren, die 
getekend geretourneerd dienen te worden. Ook zijn er toestemmingsformulieren, zoals bijvoorbeeld 
zelfstandig naar de BSO/huis en alleen buitenspelen.    
 
In de eerste weken op de BSO is er veel contact tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders 
tijdens de overdracht bij het ophaalmoment. Op de locatie wordt er veel aandacht besteed aan het 
zich thuis laten voelen van het kind. Het kind wordt voorgesteld aan de andere kinderen en maakt 
kennis met de ruimte, het ritme van de middag en de regels van de locatie. Als het kind veel moeite 
heeft met wennen, dan kan er geadviseerd worden om het kind de eerste paar keren eerder op te 
halen. Na 6 weken is er de mogelijkheid voor een evaluatiegesprek tussen mentor en ouders. 
 
Mentorschap  
Elk kind krijgt een mentor. Ouders worden bij de uitnodiging voor het intakegesprek hiervan op de 
hoogte gebracht. Deze pedagogisch medewerker is aanspreekpunt voor ouders tijdens het 
intakegesprek, de wenperiode en de 10-minutengesprekken. De mentor is degene die het 
welbevinden en de ontwikkeling van het kind registreert via het KindVolgSysteem (observatie- en 
registratieprogramma Kijk!). Deze bevindingen worden jaarlijks tijdens een 10-minutengesprek met 
ouders besproken.   
 
Tenslotte is de mentor verantwoordelijk voor het registreren van afspraken die gemaakt zijn met de 
ouders van het kind en voor de overdracht daarvan naar andere teamleden.   
 
Overdracht bij verandering van locatie 
Wanneer het kind van locatie binnen Quadrant verandert, vindt er een eindgesprek plaats tussen 
ouders en mentor. De ‘oude’ mentor geeft een overdracht van informatie aan de ‘nieuwe’ mentor. Dit 
na toestemming van ouders. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de 
‘nieuwe’ mentor plaats.    
 
De overdracht van gegevens gebeurt met in acht neming van de wettelijke privacyregels.  De mentor 
van het kind is hiervoor verantwoordelijk.    
 
Ruilen van opvangdag 
Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid om incidenteel van opvangdag te ruilen. Ruilen is 

mogelijk als de wisseling binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag plaatsvindt. Het ruilen 

gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker en is onder andere afhankelijk van de 

pedagogisch medewerker-kindratio. Ruilen kan alleen bij identieke diensten. Nationaal erkende 

feestdagen komen niet voor ruilen in aanmerking.  

 

Incidentele opvang 

Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid tot incidentele opvang. Hiermee wordt niet-structurele 

opvang bedoeld op andere dagen dan die overeengekomen zijn in het contract. Ook de mogelijkheid 

tot incidentele opvang gebeurt in overleg en is afhankelijk van de pedagogisch medewerker-kind ratio. 
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Calamiteiten en studiedagen 

Quadrant Kindercentra biedt de mogelijkheid tot extra opvang. Dit kan onder de volgende 

voorwaarden. Er dient ingeschreven te worden op een inschrijflijst, deze hangt vanaf een maand tot 

twee weken voor aanvang van de desbetreffende datum op de locatie. De opvang kan alleen 

doorgaan bij minimaal 6 inschrijvingen. Als de opvang gerealiseerd wordt, geldt een afnameplicht.  

Bij een 52 weken contract zijn de studiedagen in principe inclusief. Er wordt wel gevraagd of ouders er 

gebruik van willen maken.   

 

Vakantieopvang 

Quadrant Kindercentra biedt opvang in de schoolvakanties aan. Ouders kunnen een contract aangaan 

voor 52 weken (schoolweken plus vakanties), 40 weken (schoolweken) of 3 tot 12 weken (alleen 

schoolvakanties). Ouders kunnen doorgeven van welke dagen zij gebruik willen maken in de 

vakanties. Dit kan ook bij een 40 weken contract als ouders toch opvang in de vakanties nodig blijken 

te hebben. Het ruilen en afnemen van incidentele opvang is ook mogelijk binnen de vakantie.   

 

Afhankelijk van het aantal kinderen vindt de vakantieopvang op eigen locatie plaats of wordt er 

samengevoegd met andere locaties. Het kan dus gebeuren dat in deze tijd het kind op een ander 

locatie wordt opgevangen.  

 

De locatie en planning van de activiteiten wordt twee weken voor de vakantie bekend gemaakt op de 

site van Quadrant Kindercentra.  

 
Ouders 

Een belangrijke basis voor vertrouwen tussen ouders en pedagogisch medewerkers is goede 
communicatie en samenwerking. In de relatie met ouders gaat Quadrant Kindercentra uit van 
gelijkwaardigheid. 
 
Bij Quadrant Kindercentra maken we bij het ouderbeleid onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie: 

• Ouderbetrokkenheid bestaat uit het informeren van en communiceren met ouders, en het 
verlenen van ondersteuning aan ouders in de manier waarop ze thuis hun kind kunnen 
stimuleren 

• Ouderparticipatie is het meedoen en de inspraak van de ouders in de organisatie 
 
Zorgbeleid 
Soms komt het voor dat een kind een ontwikkelingslijn volgt die afwijkt van het gemiddelde. Het kind 
heeft bijvoorbeeld net even meer aandacht en zorg nodig dan de andere kinderen op de groep. Als de 
ontwikkeling niet vanzelf loopt of dreigt verstoord te worden, loopt het kind het risico een 
ontwikkelingsachterstand te krijgen. Het zorgbeleid geeft antwoord op de vraag hoe binnen Quadrant 
Kindercentra met dergelijke kinderen wordt omgegaan. Tevens wordt hierin beschreven op welke 
manier ouders doorverwezen worden naar andere gespecialiseerde instanties en welke 
samenwerkingspartners Quadrant Kindercentra ondersteunen om het aanbod af te stemmen op de 
behoeftes van het kind. Pedagogisch medewerkers worden hierbij ondersteund door de manager. De 
manager bespreekt de hulpvraag van de pedagogisch medewerker en schept met ouders/verzorgers 
en de pedagogisch medewerkers de optimaal mogelijke begeleiding van het kind. Ook coördineert zij 
mogelijke verwijzingen en hulpvragen naar andere instanties.  
 
Opvallend gedrag bij kinderen kan ook te maken hebben met een zorg over huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het beleid over dit onderwerp is vastgelegd in de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
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2. Pedagogische visie en doelstellingen op BSO Westervriend 
 
In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische doelstellingen, die ontleend zijn aan het 
kwaliteitsmodel van Riksen-Walraven, beschreven waar het pedagogisch handelen van de 
pedagogisch medewerkers aan dient te voldoen. Hieronder staat beschreven hoe de pedagogisch 
medewerkers op BSO Westervriend deze doelstellingen op basis van de drie principes van Quadrant 
Kindercentra tot uiting brengt.  
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
Daarbij gaat het om een sensitieve en responsieve manier van omgang, respect voor de 
autonomie, grenzen stellen en structuur bieden. 
 
Een basisgevoel van veiligheid, in de brede zin van het woord. Emotionele veiligheid is de basis van 
elk handelen binnen de kindercentra en daarbuiten. Vanuit emotionele veiligheid kan een positieve 
ontwikkeling van een persoon worden ingezet. Een onveilig gevoel staat het realiseren van de andere 
pedagogische doelstellingen in de weg.  
 
….Veiligheid. De indeling van de ruimte is er op gericht om het kind zich veilig te laten voelen. Vanuit 
die veiligheid gaat het kind op zoek naar de grenzen van zijn eigen kunnen en durft hij uitdagingen 
aan te gaan.  
• In de ruimte zijn duidelijke hoeken gecreëerd. Voor elke fase van ontwikkeling en interesse is er 
ruimte tot ontdekken. 
• De stamgroepen openen de middag op een vaste plek, met vaste leiding en met leeftijdsgenootjes. 
De dag wordt op deze manier, op ieders eigen niveau, doorgenomen en de regels en activiteiten 
worden gezamenlijk besproken.  
 
….Respect. Respect voor elkaar, respect voor alles wat leeft, respect voor ouders, pedagogisch 
medewerkers en kinderen, voor spullen en afspraken. Een kind dat gerespecteerd wordt, voelt zich 
veilig en gewaardeerd zoals hij/zij is. De kinderen worden gerespecteerd door de pedagogisch 
medewerkers en zij vragen ook respect van hen. De gevoelens van het kind worden daarbij serieus 
genomen.  
• Iedereen wordt gezien en begroet en er heerst een transparante praatcultuur. 
• Aan kinderen wordt de ruimte gegeven om stap voor stap zich te ontwikkelen en hun speelgebied uit 
te breiden. Dit gaat in samenspraak met het kind, de leiding en de ouders. 
 
…..Ruimte. Binnen Quadrant Kindercentra wordt de ruimte voor kinderen belangrijk gevonden. De 
persoonlijke ruimte van iedereen wordt gerespecteerd en de fysieke ruimte op de locatie nodigt het 
kind uit om te gaan spelen en het stimuleert het kind in zijn ontwikkeling. Zowel het samenspelen met 
andere kinderen als het alleen zijn heeft zijn plek.  
• Elke middag is er een keuze in welke ruimte het kind wil zijn. Dit kan de gymzaal, de groep of buiten 
zijn. In elke ruimte is er een wisselend aanbod in rustig en actief spel of het spelen in grote groepen of 
in kleine aantallen.  
• Er zijn een aantal spelletjes en activiteiten die bewust voor tweetallen of juist grotere groepen 
bedoeld zijn. Hierin kan een kind kiezen naar de behoefte van dat moment. Wil het liever wat rustigs 
doen of juist even rauzen; het aanbod vervult in al deze behoeftes. Voor de 4-,5- en 6-jarigen is de 
groep van peutergroep Pino opengesteld. Hier kunnen zij op hun eigen tempo met leeftijdsgenoten 
ontdekken en spelen. 
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 
Daarbij gaat het om het spelenderwijs uitdagen van ontwikkeling van motorische, cognitieve, 
taal- en creatieve vaardigheden, zodat kinderen steeds zelfstandiger kunnen functioneren. 
 
Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om greep op de omgeving te 
krijgen. De inrichting van de ruimte, aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de 
pedagogisch medewerkers en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
….Veiligheid. Een veilig gevoel is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 
Binnen de vertrouwde omgeving wordt het kind gestimuleerd om zijn grenzen te verleggen. Het gevoel 
van veilig zijn, wordt gecreëerd door zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep te hebben. Kinderen 
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kennen de pedagogisch medewerkers en zij kennen de kinderen. Ze kennen de sterke punten van 
kinderen, maar ook hun onzekerheden. Hierdoor is het kind meer ontspannen en durft het stappen te 
nemen die anders moeilijk zijn.  
• De vaste gezichten op de groep en de vaste stamgroepen zorgen ervoor dat elk kind gezien wordt. 
De pedagogisch medewerkers kennen hierdoor het kind en zijn/haar behoeftes, onzekerheden en 
passies. Door een positieve benadering en het geven van complimenten groeit het gevoel van 
ontspannenheid. 
• Door middel van de Knaps en de Kinderparticipatie kunnen kinderen zelf aangeven wat zij willen en 
nodig hebben. Dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en het zelfvertrouwen. 
 
….Respect. Door de veiligheid die wordt geboden, wordt de persoonlijke ontwikkeling van het kind 
bevorderd. Het kind mag zijn eigen tempo bepalen, zijn sterke en zwakke punten. Het kind durft 
zichzelf te zijn en leert daardoor zichzelf en zijn mogelijkheden kennen. Het kind wordt geprikkeld door 
hem/haar uit te dagen met activiteiten en spel, maar beperken de negatieve ervaringen door de 
grenzen van het kind te respecteren. De pedagogisch medewerker staat achter het kind om zijn spel 
te ondersteunen en activiteiten aan te bieden die de ontwikkeling van deze persoonlijke kenmerken 
stimuleren. 
• Door middel van het activiteitenplanbord, geven kinderen zelf aan welke activiteiten zij willen doen. 
Hierdoor stimuleren zij elkaar tot het bedenken van prikkelende activiteiten en motiveren zij elkaar tot 
het meedoen van andermans activiteiten. 
• Met niet-resultaatgerichte activiteiten wordt het proces altijd positief beloond. Er zijn geen opgelegde 
grenzen waardoor kinderen kunnen stoppen wanneer zij willen of juist door willen gaan wanneer daar 
behoefte aan is.  
 
… Ruimte. Het is belangrijk om een kind de ruimte te geven die hij/zij nodig heeft. Elk kind heeft een 
persoonlijke ruimte. Ruimte om te ontdekken, ruimte om aan te passen, ruimte om zichzelf te kunnen 
zijn. Ruimte om te ontwikkelen in zijn eigen tempo. De inrichting van de ruimte nodigt uit tot 
onderzoek, en daarmee tot het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
• Hoewel de verschillende hoeken ontwikkelings- en leeftijdsgericht zijn, zijn zij wel zichtbaar en open 
voor iedereen. Er is op deze manier ruimte tot onderzoek doordat er naar anderen gekeken en 
geobserveerd kan worden. Het kind beslist daarna zelf wanneer en of hij wil deelnemen. 
• De kinderen mogen een paar keer per jaar meedenken aan de inrichting en inhoud van de ruimtes. 
Waar hebben zij behoefte aan en wat hebben zij nodig? Dit gebeurt middels ‘overleg’ en het maken 
van een moodboard.  
 
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie 
Daarbij gaat het om begeleiding in interacties, waarbij spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, zodat kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen 
kunnen opbouwen en onderhouden. 
 
Een scala van sociale kennis en vaardigheden, zoals inleven in anderen, communiceren, 
samenwerken, anderen helpen, conflicten oplossen en ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. 
Interactie met anderen, deel zijn van een groep en deelnemen aan groepsgebeurtenissen helpen het 
kind zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen. De volwassene is belangrijk om de interacties tussen 
de kinderen te ondersteunen en waar nodig te begeleiden.  
 
….Veiligheid. In de groep is het kind in interactie met anderen. Hij/zij is een onderdeel van een groep, 
maar toch een uniek kind. Om te kunnen functioneren in de groep moet een kind zijn sociale kennis 
en vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, communiceren, conflicten oplossen en het 
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De aangeboden activiteiten stimuleren samenspel en 
de pedagogisch medewerker volgt en begeleidt de kinderen waar nodig in het spel. 
• Activiteiten zijn een mix van leeftijds-, en niet-leeftijdsgebonden groepjes.  
• Kinderen dragen zelf ook zorg voor de inhoud en de sfeer van een activiteit. Het meedenken wordt 
door middel van gesprekjes gestimuleerd en naar iedereen wordt geluisterd. 
 
…. Respect. Bij de sociale ontwikkeling is respect een belangrijk aspect van het omgaan met anderen 
en omgaan met spullen. In onze optiek één van de belangrijkste aspecten. Het kunnen inleven in 
anderen, conflicten oplossen en communiceren met elkaar zijn sociale vaardigheden, die wij 
gebruiken om respectvol met elkaar om te gaan. Kijken naar de ander en denken aan de ander helpen 
het kind om die vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.  
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• Bij conflicten worden beide partijen gehoord en wordt er naar elkaar geluisterd. Conflicten lossen wij 
altijd samen op en hierbij wordt de Gordon-methode ingezet.  
• Ook nemen wij als leiding een coachende rol in. Door zelf te benoemen en op te lossen, leert het 
kind naar zichzelf en de ander te luisteren. De pedagogisch medewerker stuurt bij wanneer nodig.  
 
….Ruimte. De inrichting van een ruimte is van invloed op de manier waarop kinderen spelen. De 
ruimte nodigt uit, lokt uit, leidt en begrenst. Sommige delen van de ruimte zijn ingedeeld om samen te 
kunnen spelen. Het kind leert om te gaan met anderen en deel te zijn van een groep. De inrichting 
nodigt uit tot verschillende soorten spel en de pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert dat 
met het oog op wat het kind wil en nodig heeft. Afwisseling van speelkameraadjes wordt gestimuleerd, 
maar het kind krijgt ook de ruimte om een eigen invulling aan het spel te geven.  
• Activiteiten zijn een middel en geen doel; dit betekent dat eigen inbreng van de kinderen tijdens een 
activiteit gevolgd mag worden. Wordt het spel aangepast, heeft er iemand een goed idee, is het spel 
te moeilijk op dat moment? Dan buigt het spel naar de behoefte van dat moment. 
• Het indelen van de groepsruimte wordt om de tijd herzien. Klopt de indeling nog met de huidige 
groepssamenstelling? Peutergroep Pino is grotendeels voor de kleuters bedoeld. In de BSO-ruimte is 
er een bar/keuken, participatiebord, 8+ hoek, podium, ateliertafel en bouwhoek.  
  
Gelegenheid bieden om normen, waarden en cultuur van een samenleving eigen te maken. 
Daarbij gaat het om het stimuleren om op een open manier kennis te maken met algemeen 
aanvaarde normen en waarden, met het oog op een respectvolle omgang met anderen en 
actieve participatie in de maatschappij.  
 
Een kindercentrum is een samenleving waar verschillende culturen, normen en waarden elkaar 
ontmoeten. Volwassenen zijn belangrijk voor de morele ontwikkeling van kinderen in verband met het 
omgaan met verschillende mensen, verschillende culturen en verschillende normen en waarden. Van 
de manier waarop volwassenen reageren en met elkaar omgaan leren kinderen de grenzen van goed 
en slecht, van anders mogen zijn, van mogen en moeten.  
 
Binnen de verscheidenheid van de groep leert het kind om te gaan met normen en waarden en 
verschillende culturen. Wij verdiepen ons in andere meningen, gebruiken, eetgewoontes en taal. Wat 
vindt iemand belangrijk? Waar staat hij voor? Dit zijn zaken die ontdekt moeten worden. Waar liggen 
de grenzen? We geven de kinderen ruimte om vragen te stellen en beantwoorden die zo goed 
mogelijk, met respect voor de vraag en voor het onderwerp. De specifieke regels met betrekking tot 
omgaan met elkaar zijn vastgelegd in de groepsregels van de locatie. 
 
In de veilige omgeving waarin er serieus wordt omgegaan met vragen en meningen durven kinderen 
vragen te stellen over het hoe en waarom van regels, omgangsvormen en zaken die vaak 
vanzelfsprekend worden gevonden.   
• Er wordt rekening gehouden met elkaars eetgewoontes, feestdagen en culturele uitingen, maar ook 
wordt er rekening gehouden met dagelijkse verschillen. Heeft een kind die dag iets grappigs aan, of 
wordt het opgehaald door oma in een rolstoel, heeft het haar haar geverfd of zijn medaille voor het 
afzwemmen meegebracht? Alles mag er zijn, zonder oordeel! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogisch werkplan BSO Westervriend  2019  Quadrant 

  

3. Pedagogische middelen op BSO Westervriend 
 
Om de pedagogische visie en pedagogische doelstellingen te bereiken kunnen een vijftal middelen 
worden ingezet: groep, pedagogische medewerker-kind interactie, binnen- en buitenruimte, activiteiten 
en spelmateriaal.  
 
Groep 
Elke BSO is uniek. Elke locatie maakt gebruik van basisgroepen. Een basisgroep is een vaste groep 
waar het kind verblijft bij rustmomenten. Daarnaast heeft elke locatie zijn eigen ritme, regels en 
tradities. Deze middelen geven het kind structuur en veiligheid en worden hieronder beschreven. 
 
De basisgroepen op BSO Westervriend zijn ingedeeld op basis van wat staat beschreven in Wet 
Kinderopvang. De algemene lijn in de pedagogisch medewerker-kindratio en groepsgrootte in de 
basisgroepen op de buitenschoolse opvang conform de Beleidsregels is de volgende:  
a. een basisgroep van kinderen in de leeftijd van vier jaar tot einde basisschoolleeftijd kan uit ten 

hoogste 22 kinderen bestaan 
b. een basisgroep van kinderen in de leeftijd van zeven jaar tot einde basisschoolleeftijd kan uit ten 

hoogste 30 kinderen bestaan 
c. de verhouding tussen aantal pedagogisch medewerkers en het feitelijk aanwezige aantal 

kinderen bedraagt tenminste één pedagogisch medewerker per tien kinderen in de leeftijd van 4 
tot 7 jaar, één pedagogisch medewerker per 11 kinderen in de leeftijd van 4 tot einde 
basisschoolleeftijd en één pedagogisch medewerker per 12 kinderen in de leeftijd van 7 tot einde 
basisschoolleeftijd 

 
De grootte en indeling van de locatie is mede bepalend voor de keuze van de basisgroepen.  
 
De basisgroepen op BSO Westervriend zijn als volgt ingedeeld: 
 
Basisgroep 1 (Peutergroep Pino-> Kim) 
Coole Kikkers 10 kinderen per dag van groep 1 en 2 
 
Basisgroep 2 (BSO-ruimte-> Kenisha) 
Smurfen 20 kinderen per dag groep 3 t/m +/- 9 jaar 
 
Basisgroep 3 (Bar-> Yoeri) 
Super Pubers 10 kinderen vanaf 9 jaar 
 
Een aangepast overzicht van de basisgroepen  wordt na ieder schoolvakantie aan de clustermanager 
gestuurd. 
 
Om de rust op de groep te waarborgen en de aandacht aan de kinderen te geven bij binnenkomst is 
er gekozen om de jongste kinderen van groep 1 en 2 in een basisgroep te zetten. Dit bevalt prima. Zo 
krijgen zij de volle aandacht die zij nodig hebben en zo kunnen ze in een klein groepje hun verhaal 
kwijt. Deze kinderen eten en drinken bij binnenkomst iets in de ruimte van peutergroep Pino. Daarna 
gaan ze spelen in de grote groepsruimte van de Westervriend waar alle andere kinderen zijn. 
Om 17.00 uur zitten alle kinderen in de vastgestelde basisgroepen in de grote groepsruimte om een 
cracker te eten. 
 
De indelingen van de groepsruimtes hangt op de kast voor zowel de kinderen als de ouders. 
  
Het dagritme van BSO Westervriend ziet er als volgt uit:  
 
14:00 uur 
Een pm’er komt binnen en zet drie of vier dienbladen klaar met daarop de benodigdheden voor het 
fruitmoment. De telefoon, IPad en computer wordt gecheckt op berichten en de groep wordt 
klaargezet voor gebruik. Deze pm’er haalt om 14:50 uur de Goudakker op. 
 
14:30-15:00 uur 
De tweede, derde en eventuele vierde pm’ers komen binnen, waarvan er een de Kas ophaalt en de 
andere achterblijft om de kinderen van de Westerschool en taxi’s van diverse scholen op te vangen. 
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Tijdens dit moment (14:50-15:10) is Marion Hoeksel, leerkracht van de Westerschool, de achterwacht 
voor calamiteiten. Om ca.15:15 uur is iedereen binnen en zijn de jassen en tassen opgehangen en de 
labels aan de ring gehangen. Ook zijn alle kinderen dan op de Ipad aangemeld.  
 
Omdat de kinderen van de Westerschool drie kwartier eerder uit zijn dan de andere scholen, wordt er 
een waterkan met bekers klaargezet om de eventuele eerste dorst te lesten. 
 
15:15 uur 
Zodra iedereen binnen is, worden alleen de tafels w.b. speelgoed opgeruimd, worden de handen op 
de eigen stamgroep gewassen en gaat iedereen aan tafel zitten. Het fruit wordt aan tafel bij de 
kinderen geschild en de kinderen helpen met drinken inschenken en bekers uitdelen. Tijdens dit 
moment wordt de planning en de activiteiten besproken en wordt er gevraagd naar de dag. Er wordt 
gezamenlijk opgeruimd en om 15:30 uur mag iedereen gaan spelen. 
 
15:30 uur 
Dit is een vrij spelmoment en het moment om de activiteiten klaar te zetten/voor te bereiden. Wij 
werken met een activiteitenbord waarbij de kinderen zelf voor input en uitkomst zorg dragen. Middels 
strookjes mogen de kinderen hun ideeën voor activiteiten aangeven. De activiteiten zijn in 
verschillende categorieën ingedeeld. Zo is er bijvoorbeeld een categorie koken, techniek of sport. 
Deze strookjes komen aan de linkerkant te hangen en aan het einde van de maand worden deze 
ideeën met de kinderen eraf gehaald en met een kinderoverleg besproken. Het meedenken en 
vergaderen bevordert de participatie skills en vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
kinderen. Ook leren zij inzicht krijgen in het bedenken en uitvoeren van een activiteit (wat komt daar 
allemaal bij kijken) en spreekt het hun fantasie aan. Tijdens het kinderoverleg wordt er gekeken welke 
activiteiten er die maand uitgevoerd kunnen worden. Is er een goede mix aan aanbod, voor wie is het 
geschikt en wat hebben wij ervoor nodig, zijn zaken die besproken worden. Iedereen mag aan een 
kinderoverleg deelnemen en dit wordt begeleidt door een pm’er. Van de gekozen ideeën wordt 
vervolgens een maandplanning gemaakt. De kinderen van wie de activiteiten gekozen zijn, mogen 
een deelnemerslijst ophangen en overleggen met de pm’er aan wie zij gekoppeld zijn, wat de 
taakverdeling is. Naast deze activiteiten worden er activiteiten door de pm’ers georganiseerd. Meestal 
zijn deze bedoeld voor de jongste groep die het planningsbord nog niet vaak gebruikt.  
 
16:00-17:00 uur 
Activiteitenuurtje. Er worden per dag twee activiteiten aangeboden, waarvan een in de speelruimte en 
een in het gymzaaltje (speellokaal). De andere pm’er houdt toezicht op de andere kinderen die binnen 
en buiten spelen en zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen die middag. Op deze manier kunnen de 
activiteitenbegeleiders alle zorg en aandacht aan de activiteit geven. 
 
16.55-17:00 uur 
Opruimen. Er wordt met elkaar opgeruimd waarbij iedereen elkaar helpt. 
 
17:00 uur 
Crackertijd. Ook tijdens dit eetmoment eten wij in stamgroepen. De kinderen krijgen iets hartigs te 
eten wat in aanbod varieert. Wij serveren afwisselend crackers met hartig beleg, ontbijtkoek, rauwkost 
of hetgeen wat er die dag gekookt is. Tijdens dit moment wordt er geen drinken geschonken. Op het 
aanrecht staan waterreservoirs of kannen met lauwe thee waaruit de kinderen de gehele middag naar 
behoefte kunnen drinken. Tijdens dit rustmoment wordt ook de activiteit besproken. Wat heeft 
iedereen gedaan en hoe vonden zij het. 
 
17:15 uur 
De kinderen worden opgehaald en de pm’ers zorgen voor een mondelinge overdracht. 
 
De volgende regels en tradities zijn afgesproken om het verblijf op BSO De Westervriend en 
Westervriend dependance plezierig te maken.  
 
Hoe gaan wij altijd met elkaar om 

- Iedereen is welkom op de BSO. 
- Je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom op BSO. Vraag wel even of het uitkomt 

in verband met de hoeveelheid kinderen. 
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- Met z’n allen helpen we de jonge of nieuwe kinderen om het op de BSO snel naar hun 
zin te krijgen. 

- We praten graag met elkaar, ook als we het niet eens zijn met elkaar. 
- Als er iets gebeurt tijdens het samenspelen wat je niet zo prettig vindt dan laat je dat 

weten aan de ander. Zeg dat je het niet leuk vindt. Lukt het niet om het zelf op te 
lossen dan helpen we je graag een handje. 

- Er is veel speelgoed op de BSO. We vinden het belangrijk om alles een vaste plek te 
geven zodat iedereen de spullen goed kan vinden. 

- Stoeien met elkaar op de BSO mag op de matten in de gymzaal, uiteraard als 
kinderen dat zelf willen. Als het stoeien niet leuk meer is roep je “stop hou op”. De 
anderen moeten dan stoppen.  

- Om iedereen genoeg ruimte te geven is het handig om spelletjes aan tafel te spelen.  
 
Ophalen van de kinderen 

- De kinderen van de Goudakker en de KAS worden door een pedagogisch 
medewerker opgehaald. De kinderen van de Westerschool komen zelfstandig naar de 
BSO toe. De leiding weet precies welke kinderen er moeten komen, dus wachten we 
even met lopen naar de BSO totdat iedereen er is.  

- Als je binnen bent mag je aan de ring je label doen. We weten dan precies wie er op 
welk moment is 

- De leerkrachten van de Westerschool hebben een lijst met de kinderen die naar de 
BSO gaan. Sommige kleuters worden uit de klas gehaald door een pedagogisch 
medewerker, andere kleuters worden gebracht door de leerkracht. Dit wordt vaak in 
overleg (met ouders) besproken. 

- Doe je fietssleutel in het fietssleutelbakje als je binnenkomt. Dan kun je hem gelijk 
pakken met je andere spulletjes als je opgehaald wordt.  

 
Bij het binnenkomen 

- De kapstok van de BSO staat in de gang. Daar kun je jouw jas en tas ophangen 
voordat je het lokaal binnen gaat. 

- We vinden het fijn om te weten dat je er bent, dus groeten we elkaar even bij 
binnenkomst.  

- Het is fijn als de jassen en tassen netjes op de kapstok hangen zodat iedereen daar 
kan lopen zonder te struikelen. Je schoenen kunnen op het randje van de kapstok 
gezet worden. Ook knutselwerkjes of post mogen in de tas.  

 
Bij het eten en drinken 

- Voordat we gaan eten en drinken is het fris om je handen te wassen.  
- We eten met z’n allen fruit aan tafel. Je mag stukjes fruit uitzoeken. 
- Probeer met het drinken op je billen te zitten. Zo heeft iedereen de ruimte. Als er 

limonade gemorst wordt dan mag je een doekje pakken om het op te ruimen.  
- Het is fijn als je ook je beker even in de wasbak doet als je klaar bent met drinken. 
- Zowel tijdens het inschenken en het eten en drinken is het gezellig om met elkaar te 

kletsen.  
- De superpubers mogen zelf smeren en mogen twee snacks.  
- Ben je klaar met fruit eten en drinken dan wachten we even totdat iedereen klaar is 

dan gaan we weer spelen. 
- Een jarige mag altijd zijn verjaardag vieren. Tijd voor een lied en een traktatie is er 

dan ook.  
 

Op de groep 
- Heb je zin om te rennen en te gillen doe dat lekker buiten of in de gymzaal, daar heb 

je veel ruimte.  
- Heb je zin in knutselen of om spelletjes te doen, dan mag je zelf spulletjes pakken  uit 

de open kast. De spullen op de bovenste planken pakken de leiding graag voor je. 
- Heb je plakband of verf nodig……..vraag het even aan een van de leiding. We pakken 

het graag voor je. 
- Met z’n allen ruimen we het lokaal op voordat we een cracker gaan eten. Iedereen 

helpt mee…want het is pas opgeruimd, als alles is opgeruimd. 
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- Er is een leeshoekje met boeken voor iedereen. Om de boeken netjes te houden is 
het fijn om ze daar te laten en in de boekenkast om te ruimen.  

  
Buiten spelen                                                                                                                                    

- We gebruiken de speelplaats en speelmateriaal van school. 
- Als je er iets van wilt gebruiken mag je het aan de leiding vragen. 
- Als je ouders afspraken gemaakt hebben met de leiding mag je alleen op het plein 

spelen. Als je niet weet of jij dat ook mag, vraag het dan even aan ons dan zoeken we 
dat even voor je uit. Je weet wel…het toestemmingslijstje. 

- Vertel het ons wel even als je gaat, dan hoeven we niet te zoeken.  
- In de maanden december en januari spelen we altijd onder begeleiding buiten. Dit 

geldt ook voor de kinderen die zelfstandig buiten mogen spelen. Na het fruit eten 
wordt er door niemand meer buiten gespeeld in deze maanden. 

 
In de gymzaal 

- Op de BSO Westervriend mag ook gespeeld worden in de gymzaal van school.  We 
mogen de spullen van de school lenen als we er zuinig op zijn. 

- Om te zorgen dat de vloer niet vies wordt, mag je jouw schoenen op de mat in de 
gymzaal neerzetten. 

- Als je het prettig vindt, mag je ook gymschoenen aantrekken. 
- Als we in de gymzaal gaan spelen, gaat er altijd iemand van de leiding mee. 

  
Regels voor het gebruik van het podium 

- Er mogen maximaal 4 kinderen tegelijk op het podium. 
- Schoenen mogen onder de kapstok voordat je het podium betreedt.  
- Op het podium mag je chillen, toneelstukjes en dansjes opvoeren of gewoon lekker 

verkleden.  
- Ander speelgoed nemen we niet mee naar het podium.  
- Je mag de soundmix-machine of radio aandoen, maar overleg even met de pm’ers 

hoe hard hij mag en of het uitkomt in combinatie met andere activiteiten.  
 

Regels voor het gebruik van de voetbaltafel 
- De balletjes kun je bij de leiding halen en je mag op de voetbaltafel als je in groep 3 of 

hoger zit. Zorg dat je na gebruik het balletje weer terug brengt. 
- Je mag meedoen en toekijken, maar de tafel is niet bedoeld om onder te kruipen. 

 
Regels voor het gebruik van de mini-pooltafel 

- De keu’s (of keuen �) mogen bij de leiding worden gehaald. Als je in groep 3 of 

hoger zit, mag je aan deze tafel spelen.  
- De keu’s zijn alleen bedoeld om mee te biljarten.  

 
Op de toiletten 

- Plassen en poepen gaat het snelst als je alleen op het toilet zit. 
- De kinderen van de Coole Kikkers gaan naar de W.C op Peutergroep Pino. 
- De kinderen van de groepen Smurfen en Super Pubers gaan naar de grote W.C’s in 

de hal richting grote voordeur. Je herkent de W.C aan de sticker op de deur. 
- Ook al heb je haast, trek even de W.C door. Vergeet niet je handen te wassen voor je 

naar de groep terug gaat of was ze even op de groep voordat je weer gaat spelen. 
 
Bij het weggaan 

- Ruim je het speelgoed op waarmee je hebt gespeeld, dan kunnen andere kinderen 
het makkelijk vinden. 

- Begroet je de leiding, zodat we weten dat je naar huis gaat en haal je label van de 
ring af. Dit is erg belangrijk…als je dit vergeet (3 keer) dan verwachten we een 

heerlijke traktatie �.  

 
Een afgeleide van deze groepsregels hangt in het lokaal. Deze worden regelmatig met de kinderen 
besproken net als de basisgroepen. 
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Groepsregels BSO Westervriend (in communicatie met de kinderen) 
 
Iedereen is welkom 
 
Als je binnenkomt graag  je jas en tas aan de kapstok. Als je ook je schoenen uit wil dan kun je die er 
bij zetten op het randje. 
 
Laat even weten dat je er bent en hang je label aan de ring. Dan weten we op elk moment van de dag 
hoeveel kinderen er zijn. 
 
De ipad is alleen bedoeld voor de leiding. Ook jullie leren hiermee hoe om te gaan met privacy. 
 
Als we gaan eten en/of drinken dan wassen we onze handen. Dit kan in de keuken en we doen dit per 
groep. Zo heeft iedereen de ruimte. 
 
Bij het eten en drinken zitten we bij onze eigen basisgroepen. Je kunt zien in welke basisgroep je zit 
door te kijken op de indeling die hangt aan de deur. Als je het even niet meer weet, dan kun je het 
altijd vragen aan de leiding. 
 
We wachten met het eten en drinken totdat iedereen iets heeft. Als je klaar bent met het drinken is het 
fijn als je de beker op het aanrecht neerzet. Wie zin heeft om af te wassen moet dat zeker even 
aangeven. Het is erg gezellig om dit met elkaar te doen. 
 
Het is fijn om met elkaar te praten of naar elkaar te luisteren wanneer: 

• Je graag iets wil 

• Als je geholpen wil worden 

• Als je iets niet fijn vindt, is het wel zo duidelijk als je dit aangeeft. Als je zegt ”stop daar mee, ik 
wil het niet” is het duidelijk voor de ander. Heb je hulp nodig om dingen op te lossen kun je dit 
natuurlijk altijd even vragen aan de leiding. 
 

We zijn erg blij met al het speelgoed en knutselmateriaal dat we hebben. Het is fijn om alles heel en 
compleet te houden. Als je klaar bent met het een wil je dan eerst opruimen voordat je met iets nieuws 
begint? Dat is ook fijn voor de volgende die er mee wil spelen. 
 
We willen graag weten waar jullie zijn. De W.C’s, de gymzaal en de buitenruimte zijn uit het zicht van 
ons eigen lokaal. Laat even weten waar je naartoe wil. Dan kunnen wij mee naar buiten of de gymzaal 
en  weten we waar iedereen is. Handen wassen graag bij de toiletten of in de groep voordat je weer 
gaat spelen. 
 
Het is fijn om lekker te bewegen en te rennen. Dat doen we buiten en in de gymzaal.  
 
Als je naar huis gaat kom je dat even aan de leiding vertellen. Daarna graag je label van de ring 
afhalen en natuurlijk wensen we elkaar een fijne  avond en tot de volgende keer. 
 
Tot slot zijn er regels voor de WII en spelcomputer  

• 2 kinderen per beurt 

• 15 minuten per beurt (20 minuten voor de spelcomputer op Westervriend dependance) 

• 1x per week 

• Van te voren inschrijven op de WII-lijst (alleen voor WII) 

• Polsbandje van de WII controller om je pols (alleen voor WII) 

• Leiding stelt de computer in  

• Je kiest samen welk spel jullie gaan spelen 

• Andere kinderen gaan spelen, niet meekijken 

Pedagogisch medewerker-kind interactie 
Binnen Quadrant Kindercentra wordt voor de communicatie de visie van ontwikkelingspsycholoog 
Thomas Gordon gebruikt. Thomas Gordon gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Op deze wijze 
krijgen kinderen gelegenheid tot zelfontplooiing en groei op sociaal en emotioneel gebied. De rode 
draad binnen zijn visie is de taal van de acceptatie, kinderen worden serieus genomen en in hun 
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waarde gelaten. In de praktijk betekent dit dat pedagogisch medewerkers een actieve kijk en 
luisterhouding aannemen, zodat het kind zich begrepen en gehoord voelt. Er wordt gesproken vanuit 
de ik-boodschap. Het kind wordt aangesproken op zijn gedrag en niet op zijn persoon. Wij willen het 
volgende hiermee bereiken: 

• Bijdragen aan een positief zelfbeeld 

• Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor je eigen behoeften 

• Luisteren naar wat het kind eigenlijk bedoelt en wil 

• Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind 

• Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren 

• Het kind helpen bij het oplossen van problemen 

• Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van waarden en normen 
 
De volgende situatie kan zich op de groep voordoen: Een kind mag niet meedoen met een groep 
andere kinderen en komt huilend naar de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker 
kan, volgens de visie van Thomas Gordon, het volgende zeggen: ‘En dat vind je hartstikke 
oneerlijk………’.   
 
Binnen- en buitenruimte  
BSO Westervriend beschikt over een binnen- en buitenruimte. De ruimte heeft invloed op het 
welbevinden en gedrag van het kind. De ruimte dient te stimuleren en uit te dagen, tot alleen kunnen 
zijn en samenspel. 
 
In de binnenruimte zijn er verschillende hoeken gecreëerd, zoals poppenhoek, winkelhoek, bouwhoek 
en chillhoek. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de gymzaal en de daarbij behorende 
spelmateriaal.   
 
De buitenruimte beschikt over een kleuterplein en voorplein. Er is eigen buitenspelmateriaal, zoals 
waveboard en bal. Daarnaast mag er gebruik worden gemaakt van het buitenspelmateriaal van de 
school, zoals fietsen en zandbakspelmateriaal.  
 
Kinderen spelen onder toezicht van een pedagogisch medewerker buiten tenzij de overeenkomst 
‘zelfstandig buitenspelen’ door de ouder is getekend.   
 
Activiteiten 
Op BSO Westervriend worden verschillende activiteiten aangeboden. Er zijn dagelijkse activiteiten, 
vrije activiteiten en georganiseerde activiteiten. Dagelijkse activiteiten zijn de activiteiten die elke 
middag terugkomen, zoals het eet- en drinkmoment. Vrije activiteiten kiezen kinderen zelf, zij nemen 
initiatief tot spel en gaan zelfstandig aan de slag. Georganiseerde activiteiten worden georganiseerd 
door pedagogisch medewerkers of door externe deskundigen. Hierbij wordt gekeken naar wat het kind 
nodig heeft. Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingsstimulering bij het 
kind. Het ontwikkelingsgericht werken is gebaseerd op de theorie van Vygotsky. Dit betekent dat de 
pedagogisch medewerker het kind stimuleert en begeleidt om hem/haar  een stap verder te brengen 
in zijn/haar ontwikkeling.     
 
Op de locatie wordt gewerkt met thema’s waar de activiteiten aan gekoppeld zijn. De thema’s en 
activiteiten komen tot stand door in gesprek te gaan met de kinderen, kinderparticipatie. De thema’s 
en activiteitenplanning worden op de locatie zichtbaar gemaakt voor kinderen en ouders. Dit wordt 
gedaan door posters op te hangen in het lokaal. Themaplanning: rondom de vaste thema’s van 
seizoenen en feesten wordt er zoveel mogelijk gewerkt met de KNAP methode en hebben kinderen 
met hun ideeën een grote rol in het activiteitenaanbod. 
 
Quadrant Kindercentra zorgt voor een rijke leer- en leefomgeving door een gevarieerd, uitdagend 
activiteitenaanbod aan te bieden waarbij elk kind de kans heeft op zijn eigen manier te ‘leren’ en te 
ontwikkelen. Hierbij staat meervoudige intelligentie, groenbeleving en kinderparticipatie centraal. 
 
Meervoudige intelligentie betekent dat er voor ieder kind iets aangeboden wordt wat zijn/haar 
ontwikkeling verder prikkelt. Volgens Howard Gardner heeft elk mens acht verschillende intelligenties 
(woordknap, rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, mensenknap en 
zelfknap). Ieder mens heeft deze alle acht, maar men heeft er slechts vaak enkele sterk ontwikkeld. 
De sterk ontwikkelde intelligenties bepalen voor een groot deel de manier waarop de mens leert, 
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informatie tot zich neemt en bepaalt de voorkeuren voor activiteiten. Om elk kind de kans te geven 
zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij zijn/haar belevingswereld past, wordt er gewerkt 
met meervoudige intelligentie. Op deze locatie komt dit tot uiting door verschillende spelmateriaal op 
de groep te hebben en verschillende activiteiten aan te bieden, die aansluiten bij de verschillende 
intelligenties.  
 
Quadrant Kindercentra vindt de zorg voor natuur, mens en milieu belangrijk. Groene kinderopvang is 
kinderopvang die zich in haar activiteiten laat leiden door de mogelijkheden van de natuur. Door te 
spelen, te beleven en te ontdekken in de natuur worden alle ontwikkelingsgebieden positief beïnvloed. 
Daarmee wordt het welbevinden en de bewustwording van kinderen vergroot. Dit komt tot uiting door 
activiteiten aan te bieden met betrekking tot de natuur. Hierbij denkend aan het oogsten van eigen 
kruiden en hiermee te koken.   
 
Kinderparticipatie is het samen met de kinderen nemen van beslissingen. Kinderen worden actief 
betrokken bij de opvang, hun mening doet er toe en er wordt naar ze geluisterd. Kinderparticipatie 
leidt er toe dat kinderen initiatieven leren (durven) nemen wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld. 
Kinderparticipatie kan op verschillende niveaus worden vormgegeven: luisteren naar kinderen, 
aanmoedigen van kinderen hun mening te geven, rekening houden met de mening van de kinderen, 
betrekken van kinderen in de besluitvorming en samen beslissen en uitvoeren. Deze kinderparticipatie 
wordt op de volgende wijze op deze locatie vorm gegeven. Kinderen hebben een grote rol in het 
verzinnen en organiseren van activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd, zoals koken, knutselen en 
sporten. Kinderen hangen zelf deelnemerslijsten op en dragen zorg voor de activiteit. 1x Per maand 
wordt dit planbord door de leiding en kinderen bijgewerkt. 
 
Spelmateriaal 
Er wordt voldoende en afwisselend spelmateriaal aangeboden om de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Op BSO De 
Westervriend is het volgende spelmateriaal aanwezig. 
 
Spelend bewegen (bewegen met het lichaam): Ballen, fietsen, matten, hoepels en materialen voor in 
de gymzaal 
 
Sensopatisch spel (gebruik maken van zintuigen): Klei, zand scheerschuim en slijm maken  
 
Spelend hanteren (materiaal gebruiken waarvoor deze bedoeld is): Auto’s, leesboeken, puzzels en 
WII 
 
Constructiespel (iets bouwen van materiaal): Kapla, lego, treinbaan, strijkkralen en knutselmateriaal 
 
Verbeeldend spel (doen als-of spel): Verkleedkleren, barbies en playmobil 
 
Sociaal/regelspel (spel met minimaal 2 mensen met regels): Gezelschapsspellen, tafelvoetbal, poolen 
en levend stratego 
 
 
 
 
 
 
 


