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VOORWOORD 

Voor u ligt het pedagogische werkplan van locatie Kiddoozz Sport BSO Zwervers. 

Dit werkplan geeft op overzichtelijke wijze een aantal belangrijke zaken weer 

over de opvang. U kunt in ons werkplan niet alleen praktische informatie over 

ons sport BSO lezen, maar ook hoe wij met de kinderen omgaan en waarom wij 

zo handelen.   

Wij van Kiddoozz sport BSO Zwervers zijn van mening dat het succes van de 

organisatie wordt bewerkstelligd door inzet, liefde, professionaliteit en geduld 

van de medewerkers. Hun betrokkenheid en motivatie zijn bepalend voor de 

kwaliteit van de zorg en activiteiten aan onze kinderen en ouders. 

Wij hopen dat dit werkplan u meer duidelijkheid biedt over de werkwijze van 

Kiddoozz Sport BSO Zwervers.  

Tot slot willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen u 

en uw kind een plezierige tijd bij Kiddoozz Sport BSO Zwervers.  

 

Veel leesplezier! 

 

HOOFDSTUK 1: DE LOCATIE 

Sport BSO de Zwervers is een buitenschoolse opvang die ligt in Rotterdam-Zuid 

in IJsselmonde. De locatie is gevestigd in het clubhuis van de voetbal verenging 

IJVV de Zwervers. De samenwerking met de IJVV De Zwervers is ontstaan uit de 

bewustwording dat kinderen na schooltijd meer kunnen bewegen en Kiddoozz 

draagt graag een steentje bij aan het gezond opgroeien van de kinderen uit de 

wijk.     

1.1 DE BINNENRUIMTE  

BSO Zwervers beschikt over een afgesloten ruimte binnen het clubhuis van 

voetbalvereniging IJVV de Zwervers welke kan worden verdeeld in twee groepen 

door middel van een scheidingswand. De twee stamgroepen van de BSO worden 

middels deze scheidingswand gescheiden tijdens het eetmoment. Daarnaast kan 

de BSO gebruik maken van de clubkantine. Na het eetmoment kunnen de 

kinderen zich vrij bewegen in zowel de clubkantine als in de groepsruimte. Vanaf 

17:00 uur trekken wij ons terug in de groepsruimte en/of buiten en bevinden 

onze kinderen zich niet meer in de kantine van het clubhuis.  

De groepsruimte is zo ingericht dat de kinderen ervaring kunnen opdoen met 

verschillende speelmaterialen. Daarnaast beschikt de groepsruimte over een 

loungebank waar de kinderen de mogelijkheid hebben om even uit te rusten of 

lekker een boek te lezen. Onze BSO ruimtes stralen een sfeer van warmte en 

geborgenheid, dit is passend bij de pedagogische benadering van Kiddoozz. 
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1.2 DE BUITENRUIMTE 

De BSO Zwervers maakt gebruik maken van het kunstgrasveld op de 

voetbalvereniging. Als de kinderen de velden willen gebruiken gaat een 

pedagogisch medewerker altijd mee en houdt toezicht op de kinderen. Op de 

BSO Zwervers hebben wij eigen materialen om buiten te spelen. Denk maar aan 

ballen, hockeysticks, en nog veel meer. Ook gewoon lekker in het zonnetje zitten 

en genieten van de mooie omgeving is een gewenste activiteit op de BSO. Dit 

kan ook prima in onze buitenruimte. 

1.3 DE SPORT BSO  

Onze algemene visie van Kiddoozz Sport BSO Zwervers is om kinderen te 

stimuleren en motiveren, doormiddel van verschillende thema’s en sport gerichte 

activiteiten. 

Bewegen is goed voor lichaam en geest. Sporten helpt bij het ontwikkelen van 

een aantal vaardigheden. Denk hierbij aan:  

• motorische vaardigheden: coördinatie, snelheid, uithouding en lenigheid 

• cognitieve vaardigheden: zien begrijpen oordelen en beslissingen te 

nemen.  

• sociale vaardigheden: leren omgaan met anderen, omgaan met win en 

verlies, omgaan met afspraken en regels  

In de 6 wekelijkse planning wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan het 

beiden van verschillende sport en spel activiteiten 
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HOOFDSTUK 2: DE BSO GROEP 

2.1 DE BSO  

Wij hebben bij de BSO plek voor 32 kinderen. Wij werken met 2 stamgroepen.  

Stamgroep 1 is voor de kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.  

Stamgroep 2 is voor de kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. 

 

2.2 DE DAGINDELING 

Op onze BSO worden kinderen gedurende de tijden voor en na school 

opgevangen. Het accent in deze leeftijdsgroep ligt voornamelijk op ontspanning. 

Op de woensdag en in de vakantie weken voegen wij samen met de BSO Mr 

Baars.  

 

Opvang op de woensdag en vakantieperiode  

Op de woensdagen en tijdens de vakantieperiodes voegen de BSO Zwervers en 

BSO Mr Baars samen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de pedagogische 

medewerker - kind - ratio. Per dagdeel is  een vaste medewerker van eigen 

locatie aanwezig.    

Tijdens de vakantie wordt het programma aangepast. Verder leest u meer 

hierover.   

 

VSO (voorschoolse opvang): Kinderen worden in de ochtend vanaf 7:00u 

opgevangen. Op woensdagen worden de kinderen vanaf 07:30 uur opgevangen. 

Er wordt wat gegeten, gespeeld en vanaf 8:00 uur (afhankelijk van de 

schooltijden) worden de kinderen lopend, met de bus of het met BSO bussie  

naar school gebracht. De medewerkers zijn allen getraind om dit BSO bussie te 

besturen en rijden alleen vooraf opgestelde veilige routes.   

 

NSO (naschoolse opvang): Als de kinderen aankomen op de groep (tussen 

14:30-15:30), wordt er gegeten en gedronken en kinderen krijgen de 

gelegenheid om hun verhaal te doen in hun eigen stamgroep.  

Daarna kunnen kinderen vrij spelen en gebruik maken van de verschillende 

hoeken op de groepen, deelnemen aan een aangeboden sport activiteit/workshop 

of lekker buiten spelen.  

 

Naam  Groep  Leeftijd  Aantal 

kinderen  

Aantal PM’ers  

NSO Sport  BSO 4-12 jaar  21 2 

NSO Sport 2  BSO  4-12 jaar  11 1 
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2.3 ACTIVITEITENAANBOD: 

Sport BSO Zwervers werkt met een 6 wekelijkse activiteitenplanning. Hierin 

wordt ons aanbod aan activiteiten verwerkt. Denk aan: sportclinics, thema 

activiteiten, feestdagen en vakantie activiteiten. 

Sport  

Wij bieden zoveel mogelijk sport en spelactiviteiten aan. Zo motiveren wij de 

kinderen om in beweging te blijven en kennis te maken met verschillende sport 

disciplines. Wij hebben de mogelijkheid om de sportvelden en buitenruimte te 

gebruiken waar de kinderen buiten kunnen spelen. Ook maken wij gebruik van 

verschillende sport materialen. 

Thema’s 

Wij vinden dat onze kinderen recht hebben op een sportieve, leuke, gevarieerde, 

uitdagende en leerzame activiteiten aanbod en werken daarom met een 6 

wekelijkse thema gebonden planning. Voor aanvang van het nieuwe thema wordt 

de planning naar de ouders gemaild en deze hangt ook op de groepen zodat 

kinderen het zelf ook kunnen inzien.  

Voor het opstellen van deze planning vinden wij de inbreng van kinderen 

belangrijk. Wij stimuleren kinderen ook om met ons in gesprek te gaan over het 

activiteiten aanbod. Tevens stimuleren wij kinderen om zoveel mogelijk mee te 

doen met de activiteiten, echter is het geen verplichting en als kinderen iets 

anders willen doen is dat ook mogelijk. BSO tijd blijft vrije tijd en wij bieden 

graag leuke activiteiten in deze vrije tijd! 

Buiten spelen 

De kinderen zijn vrij in hun keuze om binnen of buiten te gaan spelen. Wij 

stimuleren ze wel om naar buiten te gaan. Als de kinderen buiten spelen, mogen 

ze zelf kiezen wat ze willen gaan doen. Wij hebben verschillende materialen en 

maken graag gebruik van de speeltuin op het terrein.  

 

Feesten 

Wij vieren de gebruikelijke feesten gevierd zoals, Pasen, Kerst en Sinterklaas. In 

de jaarplanning staat aangegeven welke feesten er binnen onze locaties gevierd 

worden. Wij vinden het belangrijk om dit aan te passen aan de samenstelling en 

behoefte van de groep. Hierdoor kan het feest aanbod per jaar verschillen.  

 

Huiswerk 

Als ouders vragen of hun kind huiswerk mag maken op de BSO, dan krijgt het 

kind de gelegenheid hiertoe en minimale extra begeleiding. Wij stimuleren het 

kind (op verzoek van ouders) om huiswerk te maken, maar dwingen het niet. 

 

Verjaardagen 

De verjaardag van uw kind wordt in overleg met de ouder(s) gevierd.  Wij 

hebben een standaard ritueel maar uw kind mag ook zelf bepalen hoe het 

gevierd wordt: rustig, of met een activiteit of spel. Uw kind mag trakteren. Wij 
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verzoeken u dringend om rekening te houden met ons voedingsbeleid en een 

gezonde traktatie mee te geven.  

 

Uitstapjes  

Gedurende de schoolweken worden er relatief weinig uitstapjes gepland. Indien 

er een uitstapje is worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en gaat het 

meestal om activiteiten in de buurt van de locatie zelf. Dit is anders in de 

vakantie periode.  

 

Vakantieopvang  

Wij willen onze kinderen het vakantie gevoel bieden in de vakantie weken. Het 

programma wordt hierop aangepast. Wij organiseren maximaal 2 keer per week 

een uitstapje en tevens wordt in de grote vakantie eenmalig een groter uitje 

georganiseerd naar bijvoorbeeld een museum of natuurgebied.  

Tevens kunnen wij in de vakantie periode ook op stap met andere bso-locaties 

van Kiddoozz of wij nemen deel aan de activiteiten die op de andere locaties 

aangeboden worden.  

In de vakantieperiode is het van belang om van tevoren te weten of uw kind 

naar de opvang komt. Dit in verband met ons vakantie programma maar ook 

voor de inzet van ons personeel. Voor aanvang van de vakantie ontvangt u de 

planning.  

2.4 ACHTERWACHT 

Het is voor u als ouder goed om te weten dat indien een calamiteit zich voordoet 

er altijd een persoon bereikbaar is als achterwacht. Dit betekent in de praktijk 

dat er altijd iemand oproepbaar is die zo snel mogelijk dan wel binnen 15 

minuten ter plaatse kan zijn, die de pedagogische medewerker kan ondersteunen 

en toezicht kan houden op de kinderen. Voor de BSO Zwervers is dit de locatie 

KDV Maaskids, de teammanager en team coördinator. Een overzicht met 

belangrijke telefoonnummers zijn aanwezig op locatie.  

2.5 3 UURSREGELING TIJDENS VAKANTIE 

Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije 

middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers 

worden ingezet. Dit halfuur is op woensdagen van 12:30-13:00 uur.  Naast dit 

half uur per dag is op lange dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling 

van toepassing. Op de BSO Zwervers kunnen wij in de vakantie afwijken tussen 

7:00 en 8:00 uur en/of tussen 12:30 en 14:30 uur.  

2.6 HET WENNEN 

Het is belangrijk dat uw kind kan wennen aan de nieuwe situatie. Daarom 

spreken wij graag een wenperiode met u af. Deze wordt gepland op de eerste 2 



 

1-11-2022 8 PEDW-0036 

dagen dat het contract ingaat. De pedagogische medewerker zal deze afspraak 

met u maken lettend op het belang van uw kind. Indien uw kind het heel moeilijk 

heeft tijdens de wendagen, zullen wij u benaderen om te kijken of u in de 

gelegenheid bent om uw kind te komen ophalen. Het kan ook zo zijn dat uw kind 

meer dan 2 wendagen nodig heeft om aan de situatie te wennen, wij zullen dit 

met u bespreken en verdere afspraken maken. Wij verzoeken u hiermee 

rekening te houden. Ook als kinderen intern doorstromen (van het kdv naar de 

bso), is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om te wennen. Deze gelegenheid 

biedt voldoende tijd en aandacht voor het kind en vergemakkelijkt de overgang 

naar de nieuwe situatie. De wenmomenten worden door de mentor van het kind 

met de ouders besproken.   
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HOOFDSTUK 3: PEDAGOGISCH KLIMAAT 

3.1 DE VIJF RICHTINGGEVERS VAN KIDDOOZZ 

Kiddoozz heeft 5 richtinggevers, die we erg belangrijk 

vinden. Deze laten we dan ook op ons BSO telkens 

terugkomen in ons handelen en onze manier van 

werken. Onze richting gevers zijn: Liefde, Aandacht, 

Spelen, Divers, Balans 

De begrippen kunnen vrij breed gelezen worden, maar 

op de BSO Zwervers geven wij er vooral op de 

volgende manier uiting aan: 

 

Liefde: Wij gebruiken de groepsdynamiek om de 

kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor dat ieder individueel kind 

gezien wordt.  

  

Aandacht: Wij zorgen dat de kinderen zich emotioneel, veilig, gerespecteerd, 

gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons. Wij proberen dit door persoonlijke 

aandacht voor de leef/en belevingswereld van het kind.  

 

Spelen: Wij motiveren en stimuleren de kinderen spelenderwijs om hun 

persoonlijke en sociale competenties op hun eigen wijze, in hun eigen tempo te 

ontwikkelen. Buiten spelen is op onze locatie essentieel, daarom spelen wij 

dagelijks buiten en bieden wij dagelijks sportactiviteiten. Wij zijn van mening dat 

kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd worden als ze in contact komen met 

de natuur.  

 

Divers: Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden en de 

cultuur van onze samenleving eigen te maken en kennis op te doen van andere 

culturen.  

 

Balans: Wij zorgen dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij 

met een plezierig gevoel op terug kijken en beter kunnen balanceren tussen 

school, thuis en de BSO.  

3.2 ONZE OPVOEDINGSDOELEN 

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de 

bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor 

J.M.A. Riksen-Walraven. De volgende 4 opvoedingsdoelen gelden naast onze 5 

richtingsgevers als een rode leidraad (algemene richtlijnen) in het pedagogisch 

werken met kinderen door de pedagogisch medewerkers van onze 

kinderdagverblijven.  
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1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid:                                   

De zogenaamde 3 R-en zal bij velen wellicht ouderwets klinken. Toch zijn wij van 

mening dat deze goede hulpmiddelen zijn in het pedagogisch handelen. 

Structuur en regelmaat brengen rust en duidelijkheid in de groep. Kinderen 

hebben er baat bij. Het is voor hen overzichtelijk. Ze weten waar de grenzen 

liggen en welke regels gehanteerd worden in de groep. Regelmaat en structuur 

geven de kinderen een zekere mate van emotionele veiligheid en geborgenheid. 

Het dagprogramma is een uitstekend middel om structuur en regelmaat te 

brengen in de dagelijkse praktijk van de groep. 

 

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: 

In ons werk moedigen we de kinderen aan om zo veel mogelijk zelf te doen. Het 

doel hiervan is dat het kind positief over zichzelf denkt en in staat is voor zichzelf 

te zorgen. Als het een keer voorkomt dat een kind iets niet wilt doen, dan 

dwingen we het kind niet, maar wij vertellen het kind waarom wij bepaalde 

dingen van hem/haar vragen. Hierbij spelen de leeftijd en de ontwikkelingsfase 

van het kind een belangrijke rol en deze houden wij goed in de gaten. 

 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties:           

De kinderen in onze Buitenschoolse opvang krijgen te maken met 

groepsopvoeding. Wat hier met name van belang is, is het sociaal wenselijk 

gedrag. Hieronder verstaan wij: het leren luisteren naar elkaar, het samen 

spelen, het leren omgaan met conflicten, het onderzoeken van de grenzen, het 

respecteren van een ander, enz. Kortom alles wat te maken heeft met het 

normaal functioneren in een groep. De pedagogisch medewerker zal proberen de 

kinderen duidelijk te maken dat er een verschil kan zijn tussen de thuissituatie 

en de buitenschoolse opvang. Bij de begeleiding van het kind in zijn/haar sociale 

en emotionele ontwikkeling wordt aandacht geschonken aan de pedagogische 

begrippen zoals zelfbeschikking (zelf kunnen kiezen), zelfhandhaving 

(assertiviteit), zelfcontrole (eigen begeleiding) en het bijdragen aan een positief 

zelfbeeld van het kind. Het kind leert, onder begeleiding, om te gaan met andere 

kinderen in een groep op de buitenschoolse opvang. 

 

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een 

samenleving eigen te maken: 

Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur 

van onze samenleving, eigen te maken. Binnen onze buitenschoolse opvang zijn 

er een aantal regels hoe je met elkaar en de groep om moet gaan. De regels 

worden op een spelenderwijs in de dagelijkse omgang aan de kinderen 

bijgebracht.  
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3.3 OMGAAN MET RISICO’S 

Er zijn verschillende risicofactoren binnen de buitenschoolse opvang die kunnen 

leiden tot ernstige ongevallen en incidenten. Om deze risico’s zoveel mogelijk te 

beperken zijn er aantal maatregelen van kracht. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de fysieke veiligheid, bijvoorbeeld, de schoonmaakmiddelen 

worden veilig opgeborgen in een kast die op slot kan, de sociale veiligheid denk 

hierbij aan het protocol vermissing van een kind en de gezondheid denk hierbij 

aan het binnen en buitenklimaat. Er zijn verschillende protocollen die richting 

geven aan het handelen van de pedagogisch medewerkers. Deze protocollen 

worden regelmatig besproken in het teamoverleg of ze worden geraadpleegd als 

de situatie hierom vraagt.  

 

Ons doel is om alle kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. 

Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren omgaan met 

kleine risico’s.  

 

Door regelmatig met de kinderen in gesprek te gaan over risico’s leren kinderen 

dat zij ook zelf invloed kunnen uitoefenen op onverwachte situaties. Daarbij is 

het ook belangrijk dat kinderen leren dat zij ook voor elkaar kunnen zorgen in 

risicovolle situaties.  

3.4 LEKKER FIT! 

Binnen Kiddoozz wordt er met ‘Lekker Fit!’ gewerkt. Wij letten op het bieden van 

gezonde maaltijden, veel water drinken, weinig zoet en veel bewegen op onze 

bso’s.  

 

Dit zijn de 5 Lekker Fit pijlers waar wij ons aan houden.  

1 Wij bewegen intensief minimaal 30 minuten per dag.  

2 Wij gaan elke dag naar buiten. 

3 Wij eten gezond: veel groenten en fruit 

4 Wij drinken veel water: geen sapjes, weinig siroop. 

5 Wij werken samen met ouders: wij informeren u over het programma en 

vinden het fijn als u met ons mee wilt denken over het fit maken van onze 

locatie 

 

Ook trakteren doen wij zoveel mogelijk lekker-fit! Bij een feestje hoort natuurlijk 

een lekkernij maar zoals lekker-fit zegt “één is genoeg en klein is oké! “ 
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3.5 KINDERPARTICIPATIE 

Kinderen hebben recht op inspraak. Wij vinden dit op de BSO ook belangrijk.  

Kinderparticipatie is de kinderen actief betrekken bij de opvang. 

Kinderparticipatie vergroot ook de betrokkenheid bij de kinderen. We gaan met 

de kinderen in gesprek over hun wensen en behoeften en proberen dit zoveel 

mogelijk terug te laten komen in ons activiteiten aanbod.  
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HOOFDSTUK 4: VOEDINGSAANBOD 

4.1 MAALTIJDEN EN SNOEP                                                   

De kinderen eten bij de BSO een keer per week een warme maaltijd, op de 

woensdagmiddag. Op de andere dagen kunnen kinderen een kleine versnapering 

nuttigen. In de vakantieperiode krijgen kinderen 2x een warme maaltijd en de 

andere dagen krijgen ze een broodmaaltijd. Dit is een onderdeel van onze goede 

dienstverlening. Wij stimuleren de kinderen om hun eigen brood, crackers en of 

beschuit zelfstandig te smeren. Vanuit een pedagogische aanpak kan het 

gezamenlijk eten een stimulans zijn voor kinderen die moeite hebben om een 

gebalanceerd eetpatroon te hanteren.  

Wij adviseren u om het snoepen tot een minimum te beperken. Wij staan achter 

het aanleren van een gezond eetpatroon. Wij zijn van mening dat snoepen niet 

per definitie slecht is, maar wel met mate aangeboden dient te worden aan de 

kinderen. Daarom raden wij u af om uw kind snoep mee te geven naar de BSO. 

Het meegeven van kauwgom is, vanwege veiligheid en hygiëne, ten strengste 

verboden.  

4.2 DE KANTINE 

De voetbalvereniging beschikt over een bar met een aangrenzende keuken. Deze 

bar is niet toegankelijk voor de kinderen en afgesloten met een plank. De 

aangrenzende keuken kan dicht door middel van een deur. Wij zorgen ervoor dat 

kinderen deze  ruimte niet betreden. Dit is eveneens beschreven in de RIE van 

de locatie.  

4.3 VERJAARDAG & TRAKTATIE 

Indien gewenst kan uw kind kan zijn of haar verjaardag vieren. Voor de invulling 

van het feestje dient u met de pedagogische medewerker te overleggen. Als u de 

andere kinderen wenst te trakteren, dan adviseren wij u om te zorgen voor een 

gezond alternatief zoals vers fruit of een gezonde snack.  

4.4 BIJZONDERE SITUATIES 

Bij de BSO wordt voor eten en drinken voor de kinderen gezorgd. Indien een 

kind een bepaalde allergie heeft, of door geloofsovertuiging bepaalde voeding 

niet mag, houden wij hier doorgaans rekening mee. Wij kunnen helaas niet voor 

speciale voeding zorgen. Indien uw kind speciale voeding nodig heeft dan is het 

wel mogelijk om deze aan de pedagogische medewerker te geven. Doorgaans 

worden deze zaken tijdens het intakegesprek met u besproken.  
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HOOFDSTUK 5: ONTWIKKELING VAN UW KIND 

5.1 OBSERVATIESYSTEEM “KIJK!”  

Onze BSO maakt gebruik van de observatiemethode “Kijk!”. Wij observeren de 

kinderen en registreren deze bevindingen. 

Bij ons ligt de nadruk met name op het welbevinden van uw kind; voelt uw kind 

zich veilig en vertrouwd, is uw kind nieuwsgierig, maakt uw kind goed contact 

met anderen. Na het invullen van de observatielijsten gaan wij met kinderen in 

gesprek over hoe zij de bso ervaren. Hiervoor kunnen kinderen zelf een 

vragenlijst invullen die gebruikt wordt tijdens het gesprek. Aan de allerjongste 

kinderen worden de vragen op een eenvoudige manier gesteld.  

Op school zal de nadruk daarnaast ook liggen op de ontwikkeling van uw kind 

zoals bijvoorbeeld de taal en rekenontwikkeling. 

5.2 MENTORSCHAP 

Wij werken met mentorschap, dat betekent dat elke pedagogisch medewerker 

een vaste groep kinderen heeft die hij of zij begeleidt.  

Zoals hierboven beschreven observeert de mentor uw kind en de bevindingen 

worden geregistreerd. Daarnaast wordt uw kind een keer per jaar door de 

mentor geïnterviewd.  

Maar een mentor is veel meer dan alleen een aanspreekpunt. De mentor bouwt 

een hechte vertrouwensband op met uw kind. Er worden bijvoorbeeld regelmatig 

individuele activiteiten aangeboden; samen even lekker kletsen of een sport/spel 

activiteit, het ligt er maar net aan waar de interesses van uw kind liggen. 

Het is belangrijk dat uw kind ook weet wie de mentor is. Voor de oudere 

kinderen is dit makkelijker te begrijpen en kan er ook echt een gesprek hierover 

gevoerd worden. Voor de jongere kinderen maken we dit beeldend. 

Natuurlijk staan alle pedagogisch medewerkers klaar voor uw kind maar de 

mentor is wel de eerste vertrouwenspersoon. 

5.3 KIND BESPREKING 

De ontwikkeling van uw kind wordt besproken in de kind bespreking met 

pedagogisch medewerkers en pedagogische coach.  De kind bespreking gebeurt 

minimaal 1 keer per maand. Jaarlijks wordt uw kind geobserveerd in zijn/haar 

ontwikkeling door de pedagogisch medewerker(s). Naar aanleiding van de 

observatieverslagen wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek om de 

ontwikkeling van uw kind te bespreken. Hierdoor kunnen wij samen met u 

werken aan een goede begeleiding die afgestemd is op de behoefte van uw kind 

door een gezamenlijke informatie-uitwisseling.  
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5.4 CONTACT MET BASISSCHOLEN  

Wij proberen zo veel mogelijk dat een vaste pedagogisch medewerker een vaste 

school ophaalt. Dit is zowel prettig voor het kind als voor de leerkrachten. Wij 

hebben goede contacten met de scholen waarmee wij werken en indien wij/ of de 

school vragen heeft over een kind is er altijd mogelijkheid om, uiteraard met u 

toestemming, overleg te hebben met elkaar.  

Daarnaast beschikt ons team over een chauffeur die de pedagogisch 

medewerkers ondersteunt met het brengen en halen van de kinderen. Deze 

chauffeur beschikt net zoals de pedagogisch medewerkers over een VOG en is 

gekoppeld in het personenregister kinderopvang.  

5.5 ZORGPROTOCOL 

Wanneer er sprake is van een zorg bij een kind dan volgen wij ons zorgprotocol.  

Onder zorgkinderen wordt verstaan: kinderen van wie is vastgesteld dat zij in 

hun ontwikkeling bedreigd worden door eigen aanleg, gezinsfactoren, 

omgevingsfactoren of een combinatie hiervan. Het zijn kinderen met een 

lichamelijke of geestelijke beperking, een chronische ziekte, emotionele- of 

gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand en/of een problematische 

thuissituatie. Kiddoozz kan een belangrijke bijdrage leveren aan tijdige 

signalering, verminderen van de problematiek en voorkomen van erger.  

Signaleren 

Bij het signaleren gaat het in de eerste plaats om de zorg die je hebt over een 

kind, waarvoor je geen geruststellende verklaring kan vinden. Als blijkt dat 

andere medewerkers hetzelfde signaleren is het belangrijk hier iets mee te doen.  

De pedagogisch medewerkers hebben kennis van de ontwikkeling van kinderen. 

Ze zijn bij uitstek de deskundigen in het signaleren van afwijkend gedrag.  

Wanneer er zorgen zijn over een kind op één of meerdere van de verschillende 

ontwikkelingsgebieden is het belangrijk dat er actie ondernomen wordt.   

In sommige gevallen is er een verklaring bekend waardoor een kind in een 

ontwikkelingsgebied achterloopt, het kind is bijvoorbeeld te vroeggeboren of 

heeft een bepaalde afwijking. Soms is er geen (medische) verklaring bekend en 

zullen we verder moeten bekijken met welk ontwikkelingsgebied de zorgen te 

maken hebben.  

Soms kan het zijn dat er van tevoren wordt aangegeven dat er zorgen zijn om 

een kind. Ofwel het kind wordt aangemeld bij ons door bijvoorbeeld de GGD of 

een ouder geeft aan al hulp te ontvangen voor het kind. Wellicht is Bureau 

Jeugdzorg of een voogd betrokken. Wij zullen in alle gevallen het kind blijven 

volgen en indien nodig ouder doorverwijzen naar de juiste hulp.  
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5.6 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

Kiddoozz hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling voor kindercentra, waarin een duidelijke 

procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van 

kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Wilt u meer hierover lezen? Ga 

naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/inhoud/meldcode 

 

Waarom een Aandachtfunctionaris? 

Iedereen die beroepsmatig met kinderen en gezinnen werkt is sinds 2013 door 

de overheid verplicht om met een meldcode te werken. Aandacht voor 

kindermishandeling is belangrijk, de kinderen brengen veel tijd door op onze 

kindercentra en in geval van mishandeling dient er signalering plaats te vinden. 

De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen. Onze aandachtfunctionarissen zijn 

deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen 

collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling ondersteunen en 

tevens kunnen zij de ouders bij hulpvragen ondersteunen. 

 

Wat doet een Aandacht functionaris? 

Wanneer een pedagogisch medewerker afwijkend gedrag of onvoldoende 

ontwikkeling bij een kindje opmerkt, wordt dit in eerste instantie met de ouder 

besproken. Maar wanneer er geen verbetering optreedt, of wanneer er een 

vermoeden van kindermishandeling is, zal dit besproken worden met de 

aandacht functionaris. De aandacht functionaris zal de ouders uitnodigen voor 

een gesprek samen met de pedagogisch medewerker. Dit is een gesprek om te 

inventariseren wat er aan de hand is en om richting ouders aan te geven waarom 

wij ons als kinderopvang organisatie zorgen maken. 

 

Uiteindelijk streven we naar het vinden van een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld 

betekenen dat we intern hulp bieden, maar ook dat we extern hulp vragen. Bij 

ernstige gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij het AMK, Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling. 

5.7 SIGNALERINGSYSTEEM SISA 

Indien wij ons (ernstige) zorgen maken over een kind zijn wij verplicht een 

signaal af te geven in het Sisa systeem. In dit systeem komt alleen te staan dat 

wij ons zorgen maken over een kind. Er wordt verder niet gemeld wat de zorg is.  

De Sisa heeft als doel professionals die zich zorgen maken om hetzelfde kind in 

contact met elkaar brengen zodat er veel sneller adequate hulp geboden kan 

worden aan u en uw kind. Wilt u meer hierover lezen? Ga naar 

http://www.sisa.rotterdam.nl  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
http://www.sisa.rotterdam.nl/
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U bent altijd op de hoogte 

Voor het inschakelen van externe hulp zullen wij altijd eerst uw toestemming 

vragen. Hiervoor tekent u het toestemmingsformulier. Wij houden u verder op de 

hoogte van de ontwikkelingen en zullen u adviseren in de vervolgstappen.  

 

Betreft het een signaal afgeven in de Sisa systeem dan zullen wij u altijd van 

tevoren op de hoogte stellen voordat wij het signaal afgeven.  
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HOOFDSTUK 6: OUDERS 

6.1 OUDERBETROKKENHEID 

Contact met u als ouder en verzorgers vinden wij erg belangrijk. Informatie over 

uw kind die van belang kan zijn voor een goede opvang, kunt u met ons 

bespreken. Zijn er lastige, moeilijke situaties thuis of andere gevoelige zaken en 

u wilt dit met ons bespreken, dan kunt u gerust een afspraak met ons maken. 

Wij hebben een beroepsgeheim, en alle informatie uwerzijds wordt in alle 

vertrouwelijkheid behandeld. Ook zijn wij benieuwd hoe u en uw kind het verblijf 

op onze BSO beleeft. Tijdens het halen en brengen is er altijd ruimte voor een 

overdrachtsgesprek. 

 

Naast de mogelijkheden voor een gesprek met de pedagogische medewerker 

organiseren wij bij voldoende belangstelling, jaarlijks, een themabijeenkomst 

voor de ouders. De themabijeenkomsten gaan over diverse opvoedingszaken 

zoals straffen en belonen, spel en speelgoed, affectie geven enz. Als u behoefte 

heeft aan bepaalde thema’s of onderwerpen kunt u dit gerust aangeven bij de 

pedagogisch medewerkers.  

6.2 NIEUWSBRIEVEN (APP) EN WEBSITE                                                           

U kunt onze website raadplegen voor diverse informatie denk hieraan 

bijvoorbeeld de algemene voorwaarden, actuele GGD-rapporten, 

klachtenregeling of nieuws over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie. 

Tevens ontvangt u 2 maandelijks een nieuwsbrief met informatie over de locatie 

of organisatie. Ook communiceren wij met u via de Ouderapp. 

6.3 OUDERCOMMISSIE (OUDERRAADPLEGING) 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder mee kunt denken en adviseren over het 

beleid van Kiddoozz. U kunt dat doen via de oudercommissies. Heeft u interesse 

en wilt u meer weten, dan kunt u bij de locatie vragen naar informatie over de 

oudercommissie of kijk op www.boink.nl. 

Conform de wet Kinderopvang heeft Kiddoozz zich aangesloten bij de landelijke 

klachtenkamer Oudercommissie te Baarn. Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar de website van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 

www.klachtkinderopvang.nl 

 

Op het moment hebben wij geen oudercommissie op onze BSO. Daarom maken 

wij gebruik van de ouderraadpleging. Dit betekend dat alle ouders benaderd 

worden op het moment dat er een advies gegeven moet worden over de 

verschillende thema’s waar ouder over mee mogen denken.  

 

http://www.boink.nl/
http://www.klachtkinderopvang.nl/
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6.4 KLACHTENREGELING 

Interne klachtenprocedure 

Als team en organisatie houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. 

Toch kan het zijn dat ergens iets niet naar uw wens gaat waarover u vragen 

heeft of verder over wilt praten. U kunt altijd met uw vragen en zorgen bij de 

pedagogische medewerker terecht en indien u niet gerustgesteld bent kunt u 

altijd bij de leidinggevende of wijkmanager terecht. 

 Bent u na het contact met de leidinggevend of wijkmanager nog steeds niet 

tevreden dan kunt u      kiezen voor het formeel indienen van een klacht.  

 

Externe klachtenprocedure/Geschillencommissie 

Komen wij samen niet uit op locatie dan ben u altijd vrij om informatie en advies 

te vragen bij het Klachtloket Kinderopvang gevestigd in Maartendijk.  

Meer informatie over onze interne klachtenregeling en de geschillencommissie 

vindt u in ons folder ”Als u niet (helemaal) tevreden bent” die te vinden is op 

locatie. U kunt ook onze website raadplegen. 

 

Klachten van de oudercommissie  

Ook voor mogelijke klachten van de oudercommissie is Kiddoozz aangesloten bij 

de Stichting Klachtencommissie kinderopvang. Meer informatie vindt u op onze 

website 
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HOOFDSTUK 7: HET TEAM 

7.1 OPLEIDINGSEISEN VAN DE PEDAGOGISCHE MEDEWERKERS 

Het personeel beschikt over minimaal een SPW3 of 4 diploma, een sport en 

begeleiding diploma of en door de overheid erkende diploma om te werken in de 

kinderopvang op een BSO groep (bij het laatste kunt u denken aan bijvoorbeeld 

een kunstenaar met bepaalde diploma die door de overheid erkend wordt om te 

werken op een BSO). Echter is het voor onze sport BSO wenselijk dat onze 

medewerkers een sport en spel opleiding hebben.  

Al onze medewerkers zijn verplicht om een verklaring omtrent het gedrag (de 

zogenaamde VOG-verklaring) te kunnen overhandigen voor aanvang 

dienstverband. Daarnaast moeten zij zich vanaf 1 maart 2018 registeren in het 

personenregister kinderopvang. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers worden 

dan continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken 

met kinderen. 

Wij hanteren voor de bezetting van de groepen de leidster/kind-ratio 

(verhouding pedagogisch medewerker op het aantal kinderen) de richtlijnen 

zoals vastgelegd in het convenant kinderopvang. 

Op locatie werken de pedagogisch medewerkers direct onder de leiding van de 

teammanager. Regelmatig hebben de teammanager en medewerkers een 

overleg waarin zij diverse onderwerpen bespreken voor een soepel verloop van 

de werkzaamheden op de locatie. 

Kiddoozz biedt diverse, soms op maat, cursussen aan de pedagogisch 

medewerkers, zoals kinder-EHBO, Bedrijfshulpverlening (BHV), VE training, 

communicatietraining etc. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een studiedag 

waarin verschillende aspecten van het werkproces besproken kunnen worden of 

een actueel thema behandeld wordt. Tevens worden er workshops gegeven en 

aan teambuilding gewerkt. 

7.2 INVAL VANUIT HET FLEXTEAM 

Wanneer een vaste medewerker op vakantie gaat, ziek is, of een vrije dag heeft, 

is dit soms op te lossen door een medewerker van een andere groep in haar 

plaats te laten werken of door iemand uit ons flexteam. 

Kiddoozz heeft een flexteam met vaste invalkrachten. Zo zijn de invallers toch 

vaak al een bekend gezicht voor de kinderen en ouders. Wanneer er inval is op 

een groep, staat hier te allen tijde een vaste pedagogische medewerker bij voor 

de kinderen, dus een vast en vertrouwd gezicht. Alle medewerkers dragen bij 

Kiddoozz een poloshirt met het logo erop.  
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7.3 STAGIAIRES 

Er zijn stagemogelijkheden op de locaties voor korte of langere periodes. U zult 

zo nu en dan stagiaires aantreffen die in het kader van hun stage diverse 

opdrachten en ondersteunende groepstaken op de locatie zullen uitvoeren. De 

stagiaire wordt in de praktijk dagelijks begeleid door een pedagogisch 

medewerker.  

7.4  DE PEDAGOGISCHE COACH 

Iedere pedagogische medewerker ontvangt jaarlijks coaching. Binnen Kiddoozz is 

ieder locatie verbonden aan een van de pedagogische coaches. De pedagogische 

coach biedt coaching aan de individuele medewerker met als doel het verbeteren 

van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele 

ontwikkeling. 

7.5 OPEN EN PROFESSIONEEL WERKKLIMAAT 

Onze medewerkers kenmerken zich door hun professionele en liefdevolle inzet. 

Met veel enthousiasme en motivatie die bepalend is voor de kwaliteit van de 

opvang en de activiteiten die worden aangeboden aan de kinderen en hun 

ouders. Wij voelen ons verbonden met de kinderen en hun ouders. Binnen de 

locatie heerst een open aanspreekcultuur. Wij maken thema’s bespreekbaar en 

geven nemen feedback op een respectvolle manier. Zo werken wij samen een 

veilig en fijn werkklimaat. 
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HOOFDSTUK 8: PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE DAGELIJKSE 

OPVANG 

8.1 OPENINGSTIJDEN   

Voorschoolse opvang  

Ma, di, do en vrij: 07.00u - 08.30 uur 

Woe:   07:30-8:30 uur (vanaf 07:00 bespreekbaar)  

 

Naschoolse opvang 

Ma-di-do-vr:  15:00u - 18:30 uur 

Wo:   12:00u - 18:30 uur 

 

Vakantie opvang  

Ma t/m vr:  07:00u - 18:30 uur 

8.2 UW KIND AFMELDEN 

Vriendelijk verzoeken wij u om uw kind(eren) minimaal een dag van tevoren af 

te melden bij een pedagogisch medewerker indien uw kind(eren) niet naar de 

BSO gaat. Dit kunt u doen door u kind af te melden in de ouderapp.   

8.3 BRENGEN EN HALEN 

Afspraken bij ophalen en brengen van kinderen tijdens schoolweken 

▪ Heeft u voorschoolse opvang? Dan kunt u uw kind tussen 7:00u en 8:00u 

brengen naar de opvang. 

▪ Heeft u alleen naschoolse opvang? Dan wordt uw kind op de reguliere uit 

tijden door de pedagogische medewerker opgehaald.  

▪ Kinderen worden lopend, met de bus of met het BSO bussie naar school 

gebracht en van school opgehaald. 

▪ Kinderen dienen netjes twee aan twee in een rij te lopen tijdens het naar 

of van school gaan.  

▪ In de bus zitten kinderen op eigen plekje met een gordel om en maken 

wij gebruik van een stoel-verhoger.  

▪ Kinderen mogen alleen op teken van de pedagogische medewerkers de 

straat oversteken.  

▪ Kinderen mogen niet de straat op rennen. 

▪ Kinderen die in de groepen 1 en 2 zitten worden naar hun klas gebracht 

en in de middag weer uit hun klas opgehaald.  

▪ Vanaf groep 3 lopen kinderen zelfstandig naar hun klas. Deze kinderen 

worden ook, na schooltijd, opgehaald bij een gezamenlijke afspreekpunt 

op het schoolplein.  

▪ Ophalen: u kunt uw kind op de locatie ophalen tot uiterlijk 18:30u.  
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▪ Vriendelijk verzoeken wij u om regelmatig even tijd te nemen om een 

praatje te maken met de medewerker over het welbevinden van uw kind.   

▪ Bij regenachtige dagen verzoeken wij u uw kind een paraplu of regenjas 

mee te geven. 

▪ Kinderen die zelf naar huis mogen: indien u wilt dat uw kind zelfstandig 

naar huis loopt na de naschoolse opvang dan dient u en 

toestemmingsformulier te ondertekenen. Verder vragen wij u om ons te 

laten weten dat uw kind thuis veilig is aangekomen.  

Afspraken bij ophalen en brengen van kinderen tijdens vakantieperiode 

▪ Brengen: U kunt uw kind tijdens de vakantieperiode brengen vanaf 07.30 

uur tenzij u een contract vanaf 07:00 uur heeft.  

▪ Halen: uiterlijk om 18:30u kunt u uw kind ophalen. Houd rekening met de 

vakantieplanning. Het kan voorkomen dat wij later op locatie terug zijn 

van een uitstapje dan u gewend bent uw kind op te halen.  

▪ Kinderen met een VSO-contract kunnen vanaf 07.00u uur op de BSO 

terecht.  

▪ Kinderen moeten in de ochtend voor 09.30u worden gebracht, dit in het 

kader van het goed laten verlopen van ons vakantieprogramma. 

Afspraken bij ophalen van kinderen bij bijzondere activiteiten 

(schoolreisjes, sportmiddag) 

Bij incidenteel afwijkende school uittijden zoals een schoolreisjes of sportmiddag 

kunnen wij de kinderen eventueel eerder of later ophalen. U dient dan contact op 

te nemen met de leidinggevende van de locatie. De leidinggevende zal 

beoordelen of het mogelijk is om uw kind op afwijkende tijden op te halen. Wij 

zijn altijd bereid hierin met u mee te denken maar geven geen garantie.  

8.4 EXTRA OPVANG BIJ ADV-/ STUDIEDAGEN VAN SCHOLEN 

Indien u gebruik wilt maken van de opvang tijdens ADV-/studiedagen van 

scholen, dient u dit aan te vragen via de ouderapp. Wij verzoeken u vriendelijk 

om dit ruim op tijd te doen zodat wij de opvang van uw kind kunnen 

organiseren. Ten alle tijden houden wij de jaarplanning van de school aan.  

8.5 RUILEN VAN DAGEN 

Het kan gebeuren dat u in een bepaalde week andere dagen opvang nodig heeft 

voor uw kind. Deze aanvraag kunt u in de ouderapp plaatsen. Dit kan alleen als 

de bezetting het toelaat. Aanvragen omtrent ruildagen en/of extra opvang 

worden elke dinsdag en donderdag behandeld voor max. 2 weken vooruit.  
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8.6 INTERNE OVERDRACHT 

Indien u uw kind(eren) naar een andere locatie bij Kiddoozz wenst over te 

plaatsen, dan dient u altijd eerst contact op te nemen met onze afdeling kind 

planning. Zij zullen uw aanvraag verder in behandeling nemen. Indien uw 

kind(eren) daadwerkelijk naar een andere locatie overgeplaatst kan (kunnen) 

worden, dan vindt een intakegesprek plaats en worden de wendagen besproken. 

8.7 EXIT-GESPREK 

Wanneer de opvang van uw kind beëindigd wordt  stelt Kiddoozz het op prijs als 

u ons evaluatieformulier in wilt vullen. U ontvangt het evaluatieformulier van de 

pedagogisch medewerker. Graag maken wij met u een afspraak om kort met u te 

bespreken of u tevreden bent geweest over de geboden opvang. Wellicht dat u 

suggesties heeft ter verbetering van onze dienstverlening. Wij danken u bij 

voorbaat voor uw medewerking. 

8.8 SIERADEN, MOBIELE TELEFOONS, COMPUTERSPELLETJES 

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om uw kind met sieraden naar 

BSO te brengen. Mobiele telefoon en of computerspelletjes zijn ook niet 

toegestaan. Kiddoozz is niet aansprakelijk voor ongelukken met sieraden en ook 

niet bij het kwijtraken van sieraden, mobiele telefoons en of computerspelletjes. 

Wij vragen uw begrip hiervoor. 

8.9 ROKEN   

Roken is in alle ruimtes inclusief de buitenspeelplaatsen ten strengste verboden. 

Wij zijn van mening dat roken niet hoort binnen een verantwoorde pedagogische 

aanpak. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden wanneer u 

onze locaties bezoekt. 
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HANDIG OM TE WETEN 

9.1  BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Prinses Margrietschool    https://www.margrietsportlaan.nl/ 

  

De Paus Joannes school             https://www.pausjoannes.nl/wordpress/ 

De Paus Joannes school dependance  https://www.pausjoannes.nl/wordpress/ 

(Elschotstraat 9, 3076 EA Rotterdam) 

Petrus Datheenschool   https://www.petrusdatheen.nl/ 

De RSV     https://www.rsv.nl/ 

 

9.2  BEREIKBAARHEID 

Locatie gegevens 

Sport BSO de Zwervers 

Smeetslandseweg 15 

3079 CR Rotterdam 

010-3105055 

06-44627142 

LRKP 647385879 

Teammanager:  claudine.fernald@kiddoozz.nl  

  

Kantoor Rotterdam: 

Sliedrechtstraat 62-66      

3086 JN Rotterdam      

Tel. 010-2041820               

Email: info@kiddoozz.nl 

Site: www.kiddoozz.nl 

 

9.3  SOCIAL MEDIA 

Voor verdere informatie over de organisatie en de locatie verwijzen wij u naar: 

www.kiddoozz.nl en de locatiepagina.  

 

 

  

http://www.margrietsportlaan.nl/
https://www.margrietsportlaan.nl/
https://www.pausjoannes.nl/wordpress/
https://www.pausjoannes.nl/wordpress/
https://www.petrusdatheen.nl/
https://www.petrusdatheen.nl/
http://www.rsv.nl/
https://www.rsv.nl/
mailto:sandra.diaz@kiddoozz.nl
mailto:info@kiddoozz.nl
http://www.kiddoozz.nl/
http://www.kiddoozz.nl/
https://kiddoozz.nl/locaties/buitenschoolseopvang-sport-de-zwervers/
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BIJLAGE 1 PEDAGOGISCH MEDEWERKER/KIND RATIO 

Buitenschoolse opvang 

 

 

 

 

 

 

 


