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Regels op de groep komen allemaal voort uit Respect. 

Respect voor jezelf 

Respect voor een ander 

Respect voor je omgeving 

Respect voor ieder levend wezen 

 

Volgens Loris Malaguzzi, een van de grondleggers van de Reggio Emilia visie beschikken kinderen 
over honderd talen (ofwel talenten), hieronder het gedicht ter illustratie en verduidelijking 

 

Het kind bestaat uit honderd 

Het kind heeft 

honderd talen 

honderd handen 

honderd gedachten 

honderd manieren van denken 

van spelen, van spreken. 

Honderd, altijd weer honderd 

Manieren van luisteren 

Verwonderen en liefhebben 

Honderd vreugden 

Om te zingen 

En te begrijpen  

Honderd werelden 

Om te ontdekken 

Honderd werelden  

Om te verzinnen 

Honderd werelden  

Om te dromen. 

Het kind heeft honderd talen 

(en nog honderd honderd honderd meer) 

Maar ze pakken er negenennegentig af.  

De school en de samenleving 

Scheiden het hoofd van lichaam 

Zij zeggen tegen het kind: 

Dat hij zonder handen moet denken 

Zonder hoofd moet handelen 

Moet luisteren en niet praten 

Moet begrijpen zonder vreugde 

Alleen met Pasen en met kerst  

Mag lief hebben en verwonderen. 

Ze zeggen tegen het kind: 

Ik geef je de al ontdekte wereld  

en van de honderd 

pakken ze er negenennegentig af. 

Ze zeggen tegen het kind: 

Dat werk en spel 

Realiteit en fantasie  

Wetenschap en verbeelding 

Hemel en aarde 

Verstand en droom 

Dingen zijn 

Die niet bij elkaar horen. 

En dus vertellen ze het kind 

Dat de honderd er niet is. 

Het kind zegt: 

ZEKER DIE  

IS ER WEL!  

 

~ Loris Malaguzzi ~ 
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1 Inleiding 

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO Het Ruimtekasteel te Hengelo. De BSO Het 
Ruimtekasteel heeft als doel: Kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot het moment zij de basisschool 
verlaten, kwalitatief goede en verantwoorde opvang te bieden waarbij respect voor, en de 
ontwikkeling van het kind centraal staat. 

Deze verantwoordelijkheid vraagt om een duidelijke visie ten aanzien van ontwikkeling en 
opvoeding van kinderen. Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke visie Het Ruimtekasteel heeft 
op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en hoe deze visie binnen de BSO in praktijk wordt 
gebracht. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft welke uitgangspunten en werkwijze binnen de BSO 
Het Ruimtekasteel worden gehanteerd. 

Het pedagogisch beleidsplan werkt als een rode draad voor de werkwijze op de BSO. Voor de 
medewerkers van Het Ruimtekasteel is het een duidelijke houvast en het biedt handvatten voor het 
dagelijks handelen. Het beleidsplan is tevens bestemd voor stagiaires en nieuwe medewerkers. Zij 
kunnen hierdoor ook kennisnemen van onze uitgangspunten en werkwijze. 

Het pedagogisch beleidsplan is mede bedoeld voor ouders en kinderen die Het Ruimtekasteel 
bezoeken. Het geeft hen de gelegenheid inzicht te krijgen in onze visie en werkwijze. Voor ouders is 
het van belang te weten volgens welke pedagogische uitgangspunten er binnen de BSO wordt 
gewerkt. 

De uitgangspunten die staan omschreven in ons beleidsplan zijn uitgewerkt in ons pedagogisch 
werkplan. Hierin staat omschreven hoe wij onze visie in de praktijk toepassen. Het pedagogisch 
beleidsplan en werkplan kunnen we hiermee niet definitief afsluiten, het blijft in ontwikkeling. Het 
is niet de bedoeling dat het in de kast verdwijnt. In tegendeel, we zullen steeds kritisch blijven 
kijken naar de werkwijze van de BSO Het Ruimtekasteel en ons afvragen of onderdelen van het 
pedagogisch beleids- en werkplan nog voldoen. Wanneer nodig wordt het plan aangepast. Op deze 
wijze houden we het pedagogisch beleids- en werkplan een levend document. 

Het Ruimtekasteel werkt vanuit de volgende kernwaarden: 

• Eigen keuzes maken 

• Zien 

• Respect 

• Geborgenheid 

• Verbondenheid 

• Buiten 

Dit zie je in alles wat we doen terug. 
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2 Pedagogische visie 

We zien de BSO als één van de ‘opvoedingssferen’ waarin kinderen groot worden. Thuis, op de BSO 
en op school worden ze uiteindelijk wie ze zijn. Wij hebben een kwalitatieve visie die is gebouwd op 
de competentie van het kind. 

2.1 De functie van kinderopvang 

Een BSO heeft veel te bieden voor kinderen en ouders. Voor de leeftijdsgroep van 4 jaar, tot het 
moment zij de basisschool verlaten, is goede kinderopvang, naast de opvoeding door ouders thuis, 
de beste leeromgeving. Als een kind naar de BSO gaat, stapt het in een eigen wereld. Het kind komt 
al vroeg in aanraking met waarden en normen van andere kinderen en volwassenen. Dit geeft 
kinderen een brede, verrijkte opvoeding. 

We zien kinderopvang als een belangrijke bijdrage in de persoonsvorming van het kind in de eerste, 
belangrijkste jaren van zijn leven. 

BSO Het Ruimtekasteel biedt ouders de mogelijkheid de opvoeding van hun kind te delen. Als ouder 
kun je je pas met een gerust hart op andere activiteiten richten als je het volste vertrouwen hebt in 
de goede opvang van je kind. 

Als BSO hebben we een opvoedingsverantwoordelijkheid aanvullend op de opvoeding in het gezin. 
Dit vraagt om een duidelijke visie ten aanzien van kinderen en opvoeden. We zien het als onze taak 
als professionals verantwoord te handelen en zorg en begeleiding te bieden van hoge kwaliteit. We 
willen kinderen iets extra’s bieden in hun totale ontwikkeling als ze bij ons zijn. We zien de 
meerwaarde van onderlinge interacties tussen kinderen. Kinderen leren veel van elkaar, door 
imitatie, door feedback die ze elkaar geven, door elkaar te helpen, door conflicten, door samen 
dingen te doen en nog veel meer. 

Om te zorgen dat het kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen gaan we uit van 
een aantal basisdoelen. Naast deze basisdoelen ligt bij Het Ruimtekasteel het accent op: een 
respectvolle, positieve en bewuste omgang met het kind. Kinderen opvangen in een uitnodigende 
omgeving waar ruimte is voor ontdekken en ervaren en waar kinderen hun zelfstandigheid 
verwerven. Humor en samen plezier maken, zijn eveneens essentieel bij het werken met kinderen. 

BSO Het Ruimtekasteel laat zich wat betreft haar visie ten aanzien van de ontwikkeling en 
opvoeding van kinderen, inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler. 

2.2 Uitgangspunten van Reggio Emilia als onderdeel van onze visie 

Reggio Emilia is een welvarend stadje in het noorden van Italië. Het heeft een linkse, socialistische 
geschiedenis en het gemeenschap denken is er sterk ontwikkeld. De streek is beroemd om zijn 
vernieuwende bewegingen, bijvoorbeeld in de psychiatrie (de Antipsychiatrie) en de architectuur. 

Het eerste kindercentrum in Reggio Emilia werd door ouders opgericht, gebouwd en gefinancierd. 
Deze ouders wilden hun jonge kind een goede en positieve start in het leven geven na de ellende 
van de tweede wereld oorlog. 
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De opbouw van de maatschappij moest beginnen bij de kinderen. Het moest een kindercentrum 
worden die de kinderen zou leren om zelf kritisch na te denken. De oorlog had immers laten zien 
wat er gebeurt als je kinderen enkel en alleen opvoedt om te gehoorzamen. 

In dezelfde tijd werkte pedagoog, filosoof en politicus Loris Malaguzzi, met kinderen die door de 
oorlog getraumatiseerd waren. Zijn therapie bestond niet zozeer uit het praten met de individuele 
kinderen, maar veel meer uit de kinderen de gelegenheid geven om met elkaar dingen te maken, te 
doen en zich te uiten. De samenwerking die er in deze tijd ontstond tussen de ouders en Loris 
Malaguzzi vormde het begin van wat nu wereldwijd bekend is als de Reggiobenadering. 

2.2.1 Het competente kind 

In Reggio Emilia is een pedagogiek ontwikkeld waarin een krachtig en competent kindbeeld centraal 
staat. In deze pedagogiek ligt de nadruk op wat kinderen kunnen en zijn en niet op wat ze nog niet 
kunnen en zijn. Men vertrouwt erop dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld te 
leren kennen. 

Dit betekent niet dat een kind alles al kan, maar dat het alles al in huis heeft om zichzelf en de 
wereld te leren kennen. Dit staat lijnrecht tegenover het beeld van een zwak en afhankelijk kind. Dat 
wij als volwassenen alles voor het kind moeten beslissen. 

Het kind is nieuwsgierig, wil graag leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, 
maar uitgedaagd worden tot leren. 

Dit uitgangspunt geeft ons de opdracht om ervoor te zorgen dat elk kind competent kan zijn, kan 
ervaren wat hij zelf kan en wil. We moeten er voor zorgen dat kinderen waar mogelijk zelf kunnen 
eten, zichzelf aan kunnen kleden, zelf naar buiten kunnen gaan, zelf speelgoed en andere materialen 
kunnen pakken. Zelf kiezen waar je wilt spelen en zelf kiezen wat je wilt doen… 

2.2.2 Respect; Kijken en luisteren naar de kinderen 

Om vanuit het kind te kunnen werken, moet je oog hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het 
kind zich ontwikkelt en hem hierin respecteren. Als we uitgaan van een competent en krachtig kind, 
dan betekent dit een andere benadering van het kind. Wanneer het uitgangspunt is dat het kind zelf 
actief zijn ontwikkeling bepaalt, dan betekent het onderzoek doen naar zijn vragen, zijn ideeën; naar 
hem als uniek persoon. 

Om te weten waar het kind behoefte aan heeft, wat het van ons vraagt, zullen we heel goed naar het 
kind moeten kijken en luisteren. Het uitgangspunt hierbij is respect voor het kind. Dit betekent dat je 
een kind serieus moet nemen in alles wat het doet. Dat houdt in dat je nagaat wat een kind wil 
zeggen met bepaald gedrag. 

Wanneer je ontdekt hebt waar een kind mee bezig is, kun je hierop inspelen door materialen te 
verzamelen en activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de leefwereld en interesse van het kind. 
Op deze wijze helpen wij het kind zich verder te ontwikkelen. 

2.2.3 100 Talen 

Een ander belangrijk uitgangspunt in de pedagogiek van Reggio Emilia is, dat elk kind ‘100 talen’ tot 
zijn beschikking heeft. Hiermee worden de vele uitdrukkingsmogelijkheden van het kind bedoeld. 

Kinderen hebben van jongs af aan de mogelijkheden in huis om zich op heel veel verschillende 
manieren te uiten en te laten zien wie ze zijn. 
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De jongste kinderen kennen de volwassen taal nog niet, maar communiceren al wel. In Reggio 
zeggen ze: ‘Zij spreken een taal maar wij volwassenen verstaan die niet’. Kinderen kunnen zich uiten 
door de taal van beweging, mimiek, van klei, van muziek, van bouwen. Alle talen zijn gelijkwaardig 
en even belangrijk. We moeten het kind leren verstaan. Door te kijken en te luisteren kunnen we het 
kind leren ‘verstaan’ en leren kennen en hem zo begeleiden in zijn ontwikkeling. 

Naast het luisteren (en kijken) naar de 100 talen die het kind in huis heeft om te laten zien wie hij is 
en wat hij kan zien we het als een uitdaging om het kind met zoveel mogelijk talen in aanraking te 
laten komen. Dit houdt in dat we er naar streven het kind te omringen met 100 verschillende 
soorten creatieve materialen, 100 speelmaterialen, 100 schatten, 100 soorten muziek…… 

2.3 Uitgangspunten van Emmi Pikler als onderdeel van onze visie 

2.3.1 Visie op kinderen en opvoeden; Emmi Pikler 

Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren. Ze werd in het kinderziekenhuis van de Universiteit 
van Wenen opgeleid tot kinderarts door professor Von Pirquet en Kinderchirurg Salzer. Door hun 
invloed kwam Pikler tot inzichten over lichaam, beweging en preventie die bepalend waren voor 
haar latere werk. Preventie betekent voor Pikler vooral het creëren van een omgeving die een 
gezond leven en een gezonde ontwikkeling bevordert. 

In 1935 kreeg Emmi Pikler een vergunning om zich als zelfstandig kinderarts in Hongarije te 
vestigen. Tien jaar lang werkte Pikler in haar eigen kinderartspraktijk. Wekelijks bezocht ze gezinnen 
om hen te ondersteunen en concrete aanwijzingen te geven. Ze leerde ouders vooral te vertrouwen 
op de aangeboren competentie van het kind en het eigen ritme van het kind te respecteren. Emmi 
Pikler zag dat deze kinderen over het algemeen vrolijke, nieuwsgierige en coöperatieve kinderen 
werden. Gedurende die jaren hield ze al voordrachten over haar visie op de verzorging van baby’s en 
peuters. 

Na de tweede wereldoorlog werd ze gevraagd de leiding op zich te nemen van een kindertehuis in 
Boedapest. Dit huis wordt Lóczy genoemd, naar de straat waarin het gevestigd was, en kreeg later de 
naam Emmi Pikler Instituut voor Methodologisch Onderzoek. Hier kon zij haar pedagogische ideeën 
verder uitwerken en onderzoeken. Pikler leidde zelf de verzorgsters op. Zij deed dat vanuit haar visie 
dat de baby al vanaf zijn geboorte kan communiceren en leren, en dat het de taak van de 
volwassene is om de voorwaarde te creëren dat het kind daadwerkelijk kan communiceren en leren 
zodat hij steeds zelfstandiger zal worden. 

De twee belangrijkste uitgangspunten in de visie van Emmi Pikler zijn: respectvolle verzorging en 
vrije bewegingsruimte. 

2.3.2 Respectvolle verzorging 

Pikler ging ervan uit dat het verzorgen van een baby al opvoeden is. De verzorgingsmomenten 
tijdens het eten, het verschonen, het aan- en uitkleden biedt de mogelijkheid om regelmatig op een 
plezierige manier samen te zijn met het kind. Het is een belangrijke activiteit voor zowel leidster als 
kind. Door veel tijd, aandacht en energie aan dit éénop-één-contact te besteden, bouwen leidster en 
kind een hechte band met elkaar op. Het is het moment om samen te zijn en elkaar te leren kennen.  
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Wanneer de volwassene de tijd neemt om zich aan het tempo van het kind aan te passen, krijgt het 
kind de kans zich in te stellen op de handelingen en mee te doen aan het samenspel. Daardoor 
ervaart het, zo jong als het is, dat het invloed kan uitoefenen op situaties waar het deel aan neemt. 

Emmi Pikler hechtte veel waarde aan een zorgvuldige, aandachtige fysieke verzorging van het kleine 
kind. Dit geeft het kind een gevoel van geborgenheid. Het gevoel van veiligheid is een van de 
belangrijkste voorwaarden voor het kind om met plezier te kunnen bewegen en zelfstandig te 
spelen. 

Alleen wanneer het kind deze innerlijke zekerheid voelt het gevoel van geliefd te zijn, heeft hij de 
interesse en de energie om zichzelf en zijn omgeving te onderzoeken. 

Een vrije bewegingsontwikkeling is daarom altijd onlosmakelijk verbonden met een aandachtige, 
liefdevolle verzorging. 

2.3.3 Vrije bewegingsruimte 

Het onderzoek van Emmi Pikler toonde aan dat een baby niet alleen het actief samenzijn met zijn 
ouders/ verzorgers nodig heeft maar dat hij ook net zo veel tijd en ruimte nodigt heeft waarin hij 
zich vrij kan bewegen. 

De uitkomsten laten zien hoe belangrijk en zinvol spontane activiteiten zijn. Welke functie ze 
vervullen en aan welke voorwaarden de omgeving moet voldoen om vrije activiteit voor de baby 
mogelijk te maken. Bovendien wordt duidelijk hoe de sensomotorische ontwikkeling van een baby 
samenhangt met wat hij dagelijks aan nieuwe indrukken opdoet en zich eigen maakt. 

De conclusies van het onderzoek tonen onomstotelijk aan hoe groot het belang van vrijheid van 
beweging en activiteit is op de persoonlijkheidsvorming van de baby. 

Emmi Pikler wist dat baby’s van ons afhankelijk zijn. Een tegelijkertijd zei ze : baby’s zijn niet alleen 
afhankelijk van ons. Ze komen op de wereld met veel mogelijkheden, de baby is volgens Pikler 
competent. 

Emmi Pikler wees op het belang dat het kind de bewegingsontwikkeling in zijn eigen tempo door 
kan maken. Een ontwikkeling zonder hulp en inmenging van volwassenen. Niet alleen beweegt een 
kind zich dan harmonieus; het beïnvloedt ook de algehele ontwikkeling, met name zijn 
zelfbewustzijn en zijn zelfvertrouwen komen hierdoor tot stand. 

2.4 Vier pedagogische basisdoelen. 

Sinds de nieuwe Wet op de Kinderopvang van toepassing is, is er een duidelijke omschrijving van 
wat verantwoorde kinderopvang is. In deze wet wordt goede kinderopvang gezien als opvang die 
bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Om deze 
omschrijving duidelijk te kunnen onderbouwen zijn er vier opvoedingsdoelen beschreven. Deze zijn 
gebaseerd op de theorie van Marianne Riksen-Walraven. Deze hebben een bepaalde volgorde, omdat 
er een ontwikkeling in zit; pas als een kind zich veilig voelt, zal het zijn omgeving gaan verkennen 
en zich verder ontwikkelen. 
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Zij heeft vier observeerbare termen vastgesteld waarop de kinderen en hun veiligheid gewaarborgd 
zijn. Deze luiden als volgt: 

1] Het bieden van een veilige basis waar de kinderen zichzelf kunnen zijn; 

2] Het bevorderen van persoonlijke competentie; 

3] Het bevorderen van sociale competentie; 

4] Het leren omgaan met waarden en normen uit de maatschappij 

In het pedagogisch beleid van BSO Het Ruimtekasteel zijn al deze vier opvoedingsdoelen te 
herkennen. In het volgende hoofdstuk worden deze basisdoelen uitgebreid besproken. 
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3 Opvoedingsdoelen als basis 

BSO Het Ruimtekasteel heeft alle aandacht voor de sociale en persoonlijke competentie van het 
kind. Hier krijgt het kind de ruimte om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen en op zijn eigen 
manier competent te zijn. 

Bij ons ligt de nadruk op wat een kind al kan. De belangrijkste taak van de pedagogisch 
medewerkers van Het Ruimtekasteel is het kijken en luisteren naar het kind om op deze wijze het 
kind te leren kennen, alle talen leren verstaan en aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het 
kind. 

Het kind wordt aangesproken op zijn zelfstandigheid en gezien als competent. Wat een kind zelf kan 
mag het zelf doen. We bieden het kind de niet al ontdekte wereld, maar geven hem de kans de 
wereld zelf te ontdekken. 

Dit houdt in dat de medewerker probeert afstand te nemen, het kind de kans te geven om competent 
te zijn, het de ruimte te geven en niet te snel in te grijpen in bepaalde situaties. 

Dit vraagt van ons dat we de fysieke en emotionele veiligheid van het kind moeten kunnen 
waarborgen. Hier zijn twee vragen van belang; 

• Wat is het ergste wat er kan gebeuren? 

• Vinden wij dat een aanvaardbaar risico? 

Alleen vanuit een veilige basis kan het kind op ontdekkingstocht en zich verder ontwikkelen. 

3.1 Een veilige basis waar de kinderen zichzelf kunnen zijn 

BSO Het Ruimtekasteel moet een plek zijn waar het kind zich lichamelijk en emotioneel veilig voelt. 
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor ontdekken en ontwikkelen. 

Als je wilt dat een kind zich maximaal kan ontplooien, moet een kind helemaal zichzelf kunnen zijn. 
De rol van de pedagogische medewerkers is hierin van groot belang. Zij scheppen de voorwaarden 
voor het kind om zichzelf te leren kennen en ontwikkelen. 

Veilig in de meest concrete vorm; de binnen- en buitenruimtes en de speelmaterialen zijn veilig en 
schoon. Alle aanwezige materialen zijn geschikt voor de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de 
kinderen van de groep. We hebben regels opgesteld en afspraken gemaakt gericht op hygiëne en op 
het voorkomen van onverwachte risico’s. 

Emotionele veiligheid creëren we door zo constant mogelijke en niet teveel verschillende 
pedagogische medewerkers. Door vaste medewerkers op de groep te hebben bouw je een 
vertrouwensrelatie op. En die vertrouwensrelatie is een uiterst belangrijke vorm van veiligheid. Een 
kind moet een fundamenteel vertrouwen hebben in de pedagogische medewerker en in zichzelf. Dat 
vertrouwen creëren wij door een goede lichamelijke verzorging, maar ook door het kind volledig te 
accepteren zoals het is, als competent te zien. 
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De kinderen van Het Ruimtekasteel moeten gezien en gehoord worden. We streven naar een relatie 
met kinderen, waarin veel mogelijk is, maar waarbij we wél bepaalde grenzen stellen. De vaste 
afspraken (regels) bieden de kinderen veiligheid en structuur. 

Een zo duidelijk mogelijke communicatie naar het kind toe vinden wij belangrijk. Van jongs af aan 
praten wij met het kind, verwoorden we handelingen van het kind en van ons zelf. Hierdoor creëer je 
een emotionele ondersteuning en voelt het kind zich serieus genomen. 

Ieder kind is uniek, de medewerkers van de BSO spelen in op het karakter, de stemming en de 
interesses van het individuele kind. Met het ene kind gaan ze een boekje lezen en met de ander 
maken ze een grapje. 

De medewerkers van de BSO kijken en luisteren aandachtig naar het kind en laten merken dat ze 
hem begrepen hebben. Ze zijn geïnteresseerd in wat het kind beleeft en doet. 

Door actief luisteren, open vragen te stellen, te verwoorden wat je doet en echt te kijken naar het 
kind geven de pedagogische medewerkers het kind emotionele ondersteuning en veiligheid. Zo 
leren de medewerkers het kind kennen en kunnen zij inspelen op de interesses en het 
ontwikkelingsniveau van het kind. 

3.2 Persoonlijke competentie 

Vanuit een veilige basis kan een kind zich ontwikkelen en competent zijn. Het gaat dan zowel om de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind als om de ontwikkeling van zijn talenten/ zijn 
eigen 100 talen. 

Binnen BSO Het Ruimtekasteel ontwikkelt een kind zich op veel verschillende wijzen. Zijn 
persoonlijke competenties. Het kind vormt zelf, actief en creatief, in wisselwerking met anderen en 
de wereld om hem heen, een eigen identiteit. Dit is een heel proces. Hoewel het kind vele 
mogelijkheden in zich draagt, betekent dit niet dat het proces van zelf gaat. Dit proces is afhankelijk 
van de mogelijkheden die de volwassenen het kind biedt, om zich op zijn eigen unieke wijze te 
ontwikkelen. 

De begeleiding van Het Ruimtekasteel probeert het kind zoveel mogelijk ruimte te bieden zodat het 
zichzelf en de wereld om hem heen kan ontdekken en hij zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. 
Voldoende ruimte bieden, betekent ten eerste heel goed te kijken en te luisteren naar het kind en 
vervolgens aanbieden wat een kind aangeeft nodig te hebben. Het kind zelf te laten doen wat het 
aangeeft zelf te kunnen doen, het kind begeleiden waar het aangeeft begeleiding/hulp nodig te 
hebben. 

In de persoonlijke ontwikkeling van het kind hanteren we als belangrijkste uitgangspunt ‘Respect’. 
De medewerkers van BSO Het Ruimtekasteel hebben oog voor de eigen, unieke wijze waarop het 
kind zich ontwikkelt en het kind wordt hierin gerespecteerd. 

Het gaat er bij ons niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat een kind al wel is 
en al wel kan! Door op deze wijze naar het kind te kijken voelt het zich gewaardeerd en 
gerespecteerd en groeit zijn zelfvertrouwen. Het begrip respect zorgt er tevens voor dat ieder kind 
competent kan zijn en zich competent kan voelen. 
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3.3 Sociale competentie 

Voorop staat dat wij er vanuit gaan dat kinderen het meest leren van elkaar. Kinderen zijn voor 
elkaar de 1e pedagoog, de 2e pedagoog zijn de volwassenen en de 3e pedagoog wordt gevormd 
door ruimte. 

Kinderen leren van elkaar; 

Wij gaan ervan uit dat het kind het meest leert van de ervaringen die het opdoet met betrekking tot 
zichzelf en de andere kinderen. Kinderen kunnen ontzettend veel van elkaar leren, doordat ze naar 
elkaar kijken, naar elkaar luisteren, elkaar stimuleren, imiteren en motiveren. Door hun onderlinge 
verschillen en door hun conflicten kunnen ze elkaar verrijken en leren zij zichzelf kennen. Onbewust 
voeden kinderen elkaar op. 

Kinderen leren van volwassenen; 

Naast het leren van elkaar, leren kinderen ook van de volwassenen. 

Kinderen zijn de hoofdrolspelers van hun eigen ontwikkeling. Maar er is geen ontwikkeling als 
volwassenen hiervoor geen mogelijkheden en voorwaarden scheppen. Het is aan de medewerkers 
van de BSO situaties te creëren zodat de kinderen van elkaar kunnen leren, kunnen spelen en 
kunnen communiceren. 

De medewerkers van Het Ruimtekasteel zien zichzelf als de tweede pedagoog. De BSOmedewerkers 
treden op als zogenaamde onderzoekers en als begeleiding in plaats van als leiding. Dit houdt in dat 
de begeleiding als het ware naast of achter het kind staat en samen met het kind bekijkt wat hij zijn 
behoeften zijn. De volwassenen vormen niet het middelpunt maar scheppen voorwaarden. 

Het kind geeft bij ons voornamelijk zelf richting aan zijn ontdekkingstocht en wordt hierin gevolgd 
en gestimuleerd door de medewerkers van Het Ruimtekasteel. 

Kinderen leren van de omgeving; 

De ruimte is een inspiratiebron, waar kinderen door worden geïnspireerd. We gaan er vanuit dat het 
kind leert van de omgeving waarin hij zich bevindt. Met omgeving bedoelen wij de geboden binnen- 
en buitenruimten, materialen, kleuren etc. We streven naar een verzorgde en voorbereide omgeving 
die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. 

Bij Het Ruimtekasteel besteden wij veel aandacht aan de omgeving. Om kinderen de wereld te laten 
ontdekken moet er wel iets te ontdekken zijn. 

De ruimtes zijn van en voor de kinderen en voorzien in hun behoeften. De ruimtes zijn aangekleed 
met hun versieringen, knutselwerkjes, foto’s etc. Om de omgeving uitdagend te houden, veranderen 
de indeling en de geboden materialen waar nodig. 

Om echt te kunnen ervaren wat kinderen zien, kijken we goed naar de kinderen we proberen in de 
huid van de kinderen te kruipen door zelf door de ruimten te kruipen en met andere ogen naar de 
ruimten te kijken. Op deze wijze kunnen we de ruimte zo goed mogelijk in zetten als eigen 
pedagogische waarde. 
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3.4 Het leren omgaan met waarden en normen vanuit de maatschappij 

Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van kinderen een centrale rol. Een 
kind moet leren dat niet alles mag en kan. We streven er naar dat een kind bij ons leert dat het 
eigen normen en waarden heeft en dat een ander kind dat ook heeft. We streven er naar dat ieder 
kind elk levend wezen met het nodig respect behandelt. 

Om dit te bereiken, bieden we een omgeving aan waarin het kind kan leren omgaan met anderen. 
Kinderen van de eigen leeftijd, oudere en jongere kinderen en andere volwassenen. 

Een omgeving waarin een kind kan ontdekken. Waar grenzen liggen en aan welke regels en 
afspraken het zich moet houden. 

Wij brengen kinderen bij ieder leven wezen met respect te behandelen. 

 



 

Pedagogisch beleidsplan BSO Het Ruimtekasteel – Versie 1.2 – 20-04-2017 15 

4 BSO Het Ruimtekasteel: Reggio Emilia in de praktijk 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe BSO Het Ruimtekasteel in praktijk vorm geeft aan de visie en 
uitgangspunten van Reggio Emilia, Emmi Pikler en de beschreven opvoedingsdoelen. 

4.1 BSO Het Ruimtekasteel 

BSO Het Ruimtekasteel beschikt vooralsnog over 1 locatie in Hengelo (OV) aan de Jan van 
Galenstraat 302. 

BSO Het Ruimtekasteel heeft als doel: Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kwalitatief goede en 
verantwoorde opvang te bieden waarbij respect voor, en de ontwikkeling van het kind centraal staat. 

Wij bieden plaats aan maximaal 20 kinderen op de BSO-groep. 

4.1.1 Opvangmogelijkheden 

BSO Het Ruimtekasteel biedt verschillende opvangmogelijkheden: 

De BSO van KITS biedt verschillende opvangmogelijkheden: 

• Opvang op basis van 49 weken 

Naast de opvang na schooltijd wordt uw kind in de vakantieperiode of op margedagen hele 
dagen opgevangen op Het Ruimtekasteel gedurende 49 weken per jaar.  

Indien er wordt gekozen voor 49 weken opvang, wordt het mogelijk 2 aaneengesloten 
weken in de schoolvakanties aan te wijzen, waarin u geen gebruikmaakt van kinderopvang. 

• Buitenschoolse opvang inclusief vakantieopvang (52 weken);  

Opvang na schooltijd en ook in de vakantieperiode en op margedagen hele of halve dagen. 

• Buitenschoolse opvang exclusief vakantie opvang (41 weken); 

Opvang na schooltijd en niet in de vakantie en op margedagen. 

• Vakantieopvang (11 weken); 

Opvang tijdens de vakantieperiode en op margedagen, hele of halve dagen. 

• Voorschoolse opvang; 

Opvang voor schooltijd. 

• Vervroegde opvang 

Wanneer u structureel of incidenteel eerder opvang nodig hebt, kunt u kiezen voor de 
vervroegde opvang van 7.00-7.30 die u aanvullend op de Voorschoolse opvang (VSO)kan 
afnemen.  

Daarnaast biedt BSO Het Ruimtekasteel ook de mogelijkheid voor kinderdagopvang, hierover vindt u 
meer in het informatieboekje en het beleidsplan van het Kinderdagverblijf. 

BSO Het Ruimtekasteel haalt en brengt de kinderen indien mogelijk van school. 
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4.1.2 Openingstijden 

BSO Het Ruimtekasteel is geopend van einde schooltijd tot 18.00 uur. In overleg is het mogelijk 
structureel dan wel incidenteel hiervan af te wijken, met inachtneming van alle wet- en regelgeving. 

De BSO van KITS is tijdens de vakantieweken (margedagen) geopend van 7.30 tot 18.00 uur. 
Vervroegde opvang van 7.00-7.30 is mogelijk. 

4.1.3 Sluitingsdagen 

BSO Het Ruimtekasteel is 52 weken per jaar geopend. 

Het Ruimtekasteel is gesloten op de reguliere feestdagen: 

• Nieuwjaarsdag 

• Maandag tweede paasdag 

• Koningsdag 

• Donderdag Hemelvaartsdag 

• De vrijdag na Hemelvaartsdag 

• Maandag tweede pinksterdag 

• Eerste en Tweede Kerstdag 

Eens in de vijf jaar is Het Ruimtekasteel gesloten op 5 mei Bevrijdingsdag (2020, 2025, …). 

4.2 Accommodatie 

De BSO van Het Ruimtekasteel bevindt zich aan de Jan van Galenstraat 302. Het pand is rustig 
gelegen nabij een groot grasveld met speeltuin. Het is een kleinschalige BSO. 

Aan de voorkant van het pand bevindt zich de tuin die rondom met een hekwerk is afgeschermd. 
Middels een kind veilige draaiknop kunnen ouders de toegangspoort openen en door de tuin de 
voordeur bereiken. 

De voordeur bevindt zich aan de voorkant van het pand en is beveiligd middels een 
toegangscontrolesysteem. De code is alleen bij de ouders en medewerkers van de BSO van Het 
Ruimtekasteel bekend.  

Aan de entree grenst een centrale hal van het kinderdagverblijf en de BSO. De deur in het verlengde 
van de entree geeft toegang tot de BSO-ruimte. Verder rechtdoor geeft een deur toegang tot het 
atelier. De deur naar rechts in de centrale hal geeft toegang tot de kamer van het kinderdagverblijf. 
Via een facilitaire ruimte, welke bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de verschoning van baby’s, is 
eveneens zowel ruimte van de BSO als de ruimte van het Kinderdagverblijf te bereiken.  

4.3 Het team 

Alle medewerkers van BSO Het Ruimtekasteel werken volgens de ideeën en uitgangspunten van de 
visie Reggio Emilia en Emmi Pikler, die zijn omschreven in ons pedagogisch werkplan. 

Ons team is een mix van talenten. Iedere medewerker heeft een passie of specialiteit ‘een taal’ zoals 
dit in de visie van Reggio Emilia genoemd wordt. Hier kunnen de kinderen van profiteren. 
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Het Ruimtekasteel gaat uit van de kwaliteiten en competenties van haar medewerkers. We streven 
ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de passies en competenties van de medewerkers 
en deze ook onderling uit te wisselen. Op deze manier proberen we het beste uit onze medewerkers 
te halen. Ze kunnen elkaar aanvullen, van elkaar leren en de kinderen hun 100 talen aanreiken. 

Alle teamleden zijn communicatief ingesteld en getraind in het kijken en luisteren naar de kinderen. 
“Wie is dit kind? Wat heeft dit kind nodig? Wat vraagt het kind van mij? Wat wil een kind met dit 
gedrag zeggen? Wanneer moet ik ingrijpen?” Deze vragen staan centraal in onze werkwijze. 

Om kwaliteit, continuïteit en veiligheid te waarborgen binnen BSO Het Ruimtekasteel, wordt er 
gewerkt met vaste medewerkers per groep. Het aantal medewerkers per groep is afhankelijk van het 
aantal kinderen. Bij de BSO geldt (volgens de wettelijke richtlijnen) dat er per 10 kinderen 1 
gediplomeerde pedagogische medewerker aanwezig is.  

Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag / Continue screening). 
Daarnaast zijn de pedagogisch medewerkers minimaal in het bezit van een SAW 3 MBO-Diploma.  

Bij ziekte en vakantie maken wij gebruik van een vaste invalpool. De invalkrachten zijn in dienst bij 
Het Ruimtekasteel en worden op de verschillende groepen ingezet. Voor de invalkrachten gelden 
dezelfde richtlijnen als voor de vaste medewerkers van Het Ruimtekasteel. 

Naast de gediplomeerde pedagogisch medewerkers bieden wij stagiaires de mogelijkheid om 
passende werkervaring op te doen. Wij hebben stage plaatsen beschikbaar op verschillende niveaus 
van MBO-2 tot HBO. Stagiaires zijn boventallig en werken altijd onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van de aanwezige pedagogisch medewerkers. 

Medewerkers van de BSO hebben een voorbeeldfunctie. Zij leven de regels en afspraken na en 
hanteren in principe het Algemeen Beschaafd Nederlands als voertaal. 

4.3.1 De pedagogisch medewerker als begeleider 

De medewerkers van Het Ruimtekasteel treden op als zogenaamde onderzoekers en als begeleiding 
in plaats van als leiding. Dit betekent dat de begeleiding als het ware naast of achter het kind staat 
en samen met het kind bekijkt wat hij nodig heeft. De volwassenen vormen dus niet het middelpunt, 
maar scheppen voorwaarden. Het kind geeft bij ons voornamelijk zelf richting aan zijn 
ontdekkingstocht en wordt hierin gevolgd en gestimuleerd door de medewerkers van BSO Het 
Ruimtekasteel. 

De medewerker helpt en begeleidt kinderen niet vanuit eigen belang (omdat iets bijv. zo leuk is) of 
onnodig. De pedagogisch medewerker bekijkt of en wanneer een kind haar hulp/begeleiding nodig 
heeft. Alle kinderen worden persoonlijk benaderd en geobserveerd. De pedagogisch medewerker 
houdt zoveel mogelijk bij wat een kind per dag heeft gedaan, zodat de pedagogisch medewerker 
hier een volgende keer bij kan aansluiten en goed aan ouders kan vertellen wat het kind bezighoudt. 

4.3.2 Achterwacht en Vier ogen principe 

Het streven is dat er te allen tijde meerdere (minimaal twee) pedagogisch medewerkers in het pand 
aanwezig zijn. 

Indien slechts één beroepskracht in het pand aanwezig is, dan is ondersteuning van deze 
beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld. Het ‘boventallige’ 
personeel wat in het gebouw aanwezig kan zijn is de eigenaar, locatiemanager, schoonmaker of 
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administratie. Om de veiligheid van kinderen en medewerkers te waarborgen zijn alle medewerkers 
zich bewust van het belang van het vierogenprincipe. 

Bijna alle groepen zijn met elkaar verbonden zodat medewerkers elkaar kunnen zien en horen. Dit 
maakt het ook makkelijker om groepen samen te voegen, iets wat we vaak doen als mensen alleen 
werken. Medewerkers die met z’n tweeën zijn kunnen met elkaar overleggen, elkaar coachen en 
elkaar feedback geven.  

De kamers die zijn verbonden met de groepsruimtes hebben een raam in de deur zodat hier 
voortdurend toezicht mogelijk is. Er is dagelijks iemand aanwezig van het kantoor die regelmatig 
binnenloopt en mensen indien nodig aanspreekt. Waar mogelijk zijn ramen aangebracht om 
openheid te bevorderen. Medewerkers stemmen onderling af over pauzes en toezicht. 

4.4 De stamgroepen 

BSO Het Ruimtekasteel biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot het moment waarop zij 
naar de middelbare school gaan. De opvang is ingedeeld in verschillende stamgroepen, met ieder 
vaste pedagogisch medewerkers. 

4.4.1 Gebruik van stamgroepen 

Bij Het Ruimtekasteel worden kinderen in een vaste stamgroep geplaatst. 

4.4.2 Groepsgrootte en begeleiding 

De grootte van de BSO-groep is maximaal 20. De inzet van pedagogisch medewerkers wordt 
gepland minimaal volgens de wettelijke vereisten (beroepskracht/kind-ratio) en met behulp van de 
Bkr-rekentool van 1ratio.nl. 

Op bepaalde momenten kan het zo zijn dat wij afwijken van de beroepskracht/kind-ratio. 

In afwijking op de vereiste beroepskracht/kind-ratio kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd, 
alsmede gedurende vrije middagen voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten 
worden ingezet, met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten 
wordt ingezet. 

Op vrije dagen of tijdens de schoolvakanties kan, indien per dag ten minste tien aaneengesloten 
uren buitenschoolse opvang wordt geboden, de in de vorige alinea bedoelde afwijkende inzet van 
beroepskrachten ten hoogste drie uur bedragen en met uitzondering van de uren tussen 9.30 en 
12.30 uur en 15.00 en 16.30 uur, minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande dat 
ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten, wordt ingezet. 

In de periode vóór 9.30 uur en na 16.30 uur kan de voornoemde afwijkende inzet van 
beroepskrachten ten hoogste anderhalf uur aaneengesloten bedragen en in de (pauze)periode 
tussen 12.30 uur en 15.00 uur, ten hoogste twee uren aaneengesloten en niet langer dan de 
daadwerkelijke duur van de middagpauze. 

4.4.3 Samenvoegen van de groepen 

Kinderen zijn over het algemeen in hun eigen stamgroep bij hun vaste begeleider. Door ziekte, 
vakantie etc. kan het voorkomen dat de groepen niet vol zitten. Op die momenten kan het 
voorkomen dat groepen worden samengevoegd of dat een kind voor een dagdeel naar een andere 
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groep gaat. Samenvoegen van groepen geldt in dit geval voor KDV én BSO. Ouders worden hiervan 
op de hoogte gesteld als dit zich voordoet. Zonder een door de ouder(s) en/of verzorger(s) getekende 
toestemmingsverklaring zullen wij groepen niet samenvoegen. 

4.4.4 Atelier 

BSO Het Ruimtekasteel laat zich inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia. Een belangrijke 
pijler in deze pedagogiek is de gedachte dat kinderen 100 talen hebben om te laten zien wie ze zijn 
en wat ze kunnen. Een uitgelezen plek hiervoor is het atelier. Op deze manier proberen we deze 
kinderen wat meer uitdaging te bieden.  

Hier mogen kinderen zelf bepalen wat ze maken en welke spullen ze nodig hebben. Alles wat een 
kind maakt, wordt tentoongesteld en er wordt bij geschreven wat ze erover verteld hebben. Het 
eindproduct is hier niet het belangrijkste. Het proces en de ervaring, daar leert een vind van. 

4.4.5 Spelen buiten de stamgroep 

Buiten de stamgroepen om bestaat er voor de kinderen ook de mogelijkheid om te spelen of aan 
activiteiten mee te doen in andere, gezamenlijke ruimtes. Op deze wijze kunnen we kinderen meer 
mogelijkheden bieden en in aanraking laten komen met extra talen. We hanteren een 
opendeurenbeleid. 

In de praktijk betekent dit dat groepen regelmatig worden samengevoegd en de kinderen samen 
kunnen spelen en van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen, enzovoorts. Zonder een door de 
ouder(s) en/of verzorger(s) getekende toestemmingsverklaring zullen wij groepen niet samenvoegen. 

4.4.6 Activiteiten buiten de stamgroep 

Soms worden er (spel)activiteiten gedaan buiten de stampgroep. Dit kan binnen of buiten zijn of 
zelfs in de vorm van een ‘uitstapje’. Voor uitstapjes vragen wij vooraf schriftelijke toestemming. 

4.4.7 Incidenteel extra dagen afnemen? 

Soms kan het wel eens handig zijn: een extra dag afnemen, omdat u bijvoorbeeld extra moet werken 
of omdat er andere omstandigheden zijn waardoor u tijd voor uzelf nodig heeft. Wij van BSO Het 
Ruimtekasteel begrijpen dat en werken graag mee aan een passende oplossing. 

4.4.7.1  Extra  dagen  

Zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) de 
mogelijkheid om extra dagdelen af te nemen. Op de BSO kunt u een halve of hele dag afnemen. 
Omdat wij altijd rekening houden met het aantal kinderen per pedagogisch medewerker kunnen wij 
niet zomaar toestemming geven. Indien u een extra opvangdag of -dagdeel wenst af te nemen, 
gelden de volgende voorwaarden: 

• U dient uw verzoek tot een extra dag of dagdeel schriftelijk of per e-mail in bij de planning; 

• Het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de 
personele bezetting mogelijk is; 

• Indien in de groep van uw kind geen plaats beschikbaar is, kan uw kind (in overleg) ook in een 
andere groep geplaatst worden; 
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• Het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak. 
Deze wordt schriftelijk vastgelegd (via mail). 

4.4.7.2  Ruilen  

Dagen kosteloos ruilen is op aanvraag mogelijk. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

• U dient uw ruilverzoek schriftelijk in bij de planning; 

• Het ruilen van een dag is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de 
personeelsbezetting mogelijk is; 

• Een ruildag is alleen mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak.  

4.4.7.3  Vergoeding  

De extra afgenomen losse uren/dagen vallen wel onder de kinderopvangtoeslag, mits u voldoende 
uren werkt. De extra afgenomen uren/dagen moet u t.z.t. wel zelf aangeven bij de belastingdienst. 
De extra uren die u heeft afgenomen worden ook opgenomen in de jaaropgaaf die u jaarlijks van ons 
ontvangt. 

4.5 De dagindeling 

Wij werken niet met vaste tijden, maar er zit qua eetmomenten wel een ritme in de dag. ’s Morgens 
fruit en drinken. Tussen de middag brood en drinken. ’s Middags komkommer, tomaat en paprika. En 
aan het einde van de middag een cracker en drinken. Uiteraard is er ook de ruimte voor het nuttigen 
van een van thuis meegenomen warme hap. 

Voor alle maaltijden geldt dat wij de kinderen niet dwingen tot eten. Kinderen mogen zelf bepalen 
wanneer ze genoeg hebben gehad. Als ze klaar zijn met eten mogen ze van tafel. Zo zitten de 
kinderen die nog willen eten rustig aan tafel en de kinderen die klaar zijn, zijn rustig aan het spelen. 
Eenmaal van tafel af, dan ben jij klaar met eten. 

4.6 BSO tijdens de vakantie 

Tijdens de vakanties en op margedagen worden de kinderen van de BSO van KITS hele (of halve) 
dagen opgevangen. Het vakantieprogramma is anders dan het middagprogramma. De kinderen zijn 
veel langer samen en hebben naast de BSO geen school of andere bezigheden. Dat betekent meer 
tijd voor uitstapjes en activiteiten met zijn allen maar ook meer uitdaging in het programma. Er is 
alle tijd om eropuit te trekken, een activiteit af te maken en met de kinderen en samen te zijn. 

4.6.1 Vakantieprogramma en uitstapjes 

Tijdens de vakanties wordt er gewerkt aan de hand van een thema die gezamenlijk met de kinderen  
wordt bepaald. De hele vakantie of een periode (week) staat in het teken van hetzelfde thema. De 
ruimtes worden versierd rondom het thema en er worden activiteiten aangeboden passend bij het 
thema. Tijdens de vakanties nodigt de BSO regelmatig een ‘gastdocent’ uit. Hierbij valt te denken 
aan een dansleraar die de kinderen een dansje aanleert, een dokter die iets vertelt over het 
ziekenhuis, een bioloog die met de kinderen op zoek gaat naar insecten etc.  
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Tijdens de vakanties worden er ook uitstapjes georganiseerd voor de kinderen. Te denken valt aan 
een bezoekje aan het bos, de kinderboerderij of een speeltuin.  

Voor de uitstapjes wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders. De ouders kunnen 
gevraagd worden of zij mee willen helpen bij één van de geplande uitstapjes. 

Tijdens de uitstapjes gaan alle kinderen die willen mee, tenzij ouders hiervoor geen toestemming 
hebben gegeven. Kinderen die niet mee mogen of willen worden opgevangen in een andere 
stamgroep van de BSO of op één van de aanwezige kinderdagverblijfgroepen. 

4.7 Zorgdragen voor gezondheid 

4.7.1 Voeding 

Tijdens de broodmaaltijd wordt fijn volkorenbrood geserveerd met verschillende belegsoorten. 
Kinderen krijgen de vrijheid om te kiezen wat ze op hun brood willen. Hartig beleg is niet per se 
gezonder dan zoet.  

Als tussendoortjes wordt de kinderen paprika, tomaat, komkommer, maar soms ook kleine koekjes, 
bijv. Lange vingers of theebiscuit, volkoren cracottes of rijstwafels aangeboden. Ook wordt er 
dagelijks vers fruit aangeboden aan de kinderen, waar in regelmatig gevarieerd wordt. 

Bij de tussendoortjes wordt water, thee of aangemaakte vruchtenlimonade aangeboden. Als 
kinderen tussendoor dorst hebben, mag er altijd tussendoor een glas water gedronken worden. 

Op verzoek van ouders kan uiteraard worden afgeweken van het standaard voedingsbeleid bij het 
kind.  

Wij proberen zoveel als mogelijk biologisch eten aan te bieden. Dit zal echter altijd afhankelijk zijn 
van de financiële middelen en de mogelijkheden die er zijn. Mochten wij om wat voor reden dan ook 
voor sommige producten een andere keuze maken, dan zullen we alsnog altijd bewust kiezen. Voor 
zover mogelijk laten wij ons adviseren door voedingsdeskundigen, waarvoor wij een vast 
contactpersoon hebben en met wie wij op regelmatige basis overleggen. 

Iedere dag zullen wij in ieder geval fruit en als tussendoortje bovendien komkommer, wortel en 
tomaat aanbieden. Kinderen vinden dit in de regel heerlijk en het is nog gezond ook! 

 

4.7.1.1  Traktaties  

Kinderen die jarig zijn mogen een kleine traktatie meebrengen eventueel in de vorm van eten, bijv. 
een koekje, rozijntjes, toetjes. De medewerkers bepalen afhankelijk van de traktatie op welk moment 
van de dag de traktatie het beste gegeven kan worden. 

Traktaties zijn meestal even anders en dat mag ook. Soms iets vetter, soms een stuk vetter en 
calorierijker dan wij als BSO wensen, maar over het algemeen meer een uitzondering.  

Als er getrakteerd wordt, verzoeken we ouders dan ook om de traktatie klein en gezond te houden. 
Als er te veel wordt aangeboden of bestaat de traktatie alleen uit snoepgoed, geven we een deel 
ervan aan de kinderen mee naar huis. 
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4.7.2 Ziekte 

Wanneer een kind ziek is, heeft het meestal extra aandacht en rust nodig. Dit is in de groep niet 
altijd te garanderen. We vinden dat zieke kinderen door de ouders opgevangen dienen te worden en 
adviseren hen voor noodgevallen een reserveoppas te regelen. Sommige kinderziektes zijn erg 
vervelend voor een kind, ze bouwen echter wel hun eigen immuniteit op. 

Kinderziekten waarmee ieder kind in aanraking zal komen, zoals waterpokken, zijn vaak moeilijk 
buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, voordat de uiterlijke kenmerken zichtbaar 
zijn, heeft plaatsgevonden. Ouders worden gewaarschuwd als er een bepaalde kinderziekte heerst. 
Deze informatie wordt door de medewerkers van Het Ruimtekasteel op de deuren van de groepen 
gehangen. Ook hebben wij de mogelijkheid om de digitale map van de GGD te raadplegen. 

Voor het weren van kinderen met een kinderziekte houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. 

Wij vragen ouders voor 9.30 uur te laten weten als hun kind niet kan komen wegens ziekte. Is er 
geen berichtgeving van de ouders en is het kind voor 10 uur nog niet gebracht, dan zullen we zelf 
de ouders bellen. Bij afwezigheid door ziekte is er geen restitutie mogelijk. 

Als kinderen ziek worden terwijl ze op de BSO zijn, bellen we altijd de ouders om te overleggen. Het 
belang van het kind staat hierbij voor ons steeds voorop. Dat wil zeggen, dat als we het zieke kind 
niet die aandacht kunnen geven die het vraagt of de aandacht voor de andere kinderen in het 
gedrang komt, wij van de ouders verwachten dat zij hun kind komen halen. We beschikken niet over 
extra personeel en aparte ruimtes om zieke kinderen te verplegen. 

Mocht een kind koorts hebben, 38,5 graden of hoger, vragen we de ouders hun kind op te komen 
halen. Een andere reden kan zijn dat het kind zichzelf zo ziek voelt dat wij vinden dat het papa of 
mama nodig heeft. 

In acute situaties en bij ongevallen kunnen we terecht bij de huisartsenpost. De eigen huisarts van 
het kind blijft echter de behandelende arts. Op het intakeformulier dienen de medische gegevens 
van het kind te worden ingevuld. 

Dagelijks zijn er medewerkers aanwezig die in het bezit zijn van een (kinder-)EHBO-diploma en zij 
kunnen zodoende direct adequaat handelen. Is de verwonding of het ziekteverschijnsel ernstiger, 
dan wordt het alarmnummer gebeld of gaan wij naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. 

4.8 Samen met ouders 

Als BSO hebben wij een opvoedingsverantwoordelijkheid aanvullend op de opvoeding in het gezin. 
Wij zien de BSO als één van de ‘opvoedingssferen’ waarin kinderen groot worden. Thuis, op de BSO 
en op school worden kinderen uiteindelijk wie ze zijn. Voor ouders biedt BSO Het Ruimtekasteel de 
gelegenheid de opvoeding van het kind te delen. Als ouder kun je pas met een gerust hart op andere 
activiteiten richten als je het volste vertrouwen hebt in de goede opvang van je kind. 

Het uitwisselen van ‘pedagogische’ informatie tussen de medewerkers Het Ruimtekasteel en ouders 
vormt het principe van gezamenlijk opvoeden. Binnen Het Ruimtekasteel zijn er veel verschillende 
momenten waarop er informatie tussen de medewerkers van de BSO en de ouders wordt 
uitgewisseld. 
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4.8.1 Rondleiding op de BSO 

Elke plaatsing start met een rondleiding op BSO Het Ruimtekasteel. De rondleiding geeft de ouders 
de mogelijkheid sfeer te proeven en vragen te stellen. We stimuleren ouders hun kind mee te nemen 
om te kijken hoe hun kind reageert. Tijdens deze eerste kennismaking krijgen de ouders inhoudelijke 
informatie over de BSO en ontvangen ze een informatieboekje en aanmeldingsformulier. 

4.8.2 Intake gesprek 

Circa een maand voor de plaatsing van het kind wordt er met de ouders een intakegesprek gepland 
door de leiding van de locatie. Tijdens dit gesprek staat het kind centraal. Wie is hij, wat vindt hij 
fijn, wat niet. Ook is er ruimte voor praktische vragen van de ouders. Daarnaast krijgen ouders 
tijdens het intakegesprek een versie van het pedagogisch beleidsplan van de BSO. 

Het intakegesprek wordt gevoerd aan de hand van een intakeformulier die aan de ouders verstrekt 
wordt met de vraag deze in te vullen. Tijdens het eerste wenmoment zal het formulier ingevuld bij 
Het Ruimtekasteel afgegeven worden. Zodoende zijn alle belangrijke gegevens bekend bij de 
medewerkers van Het Ruimtekasteel voordat de opvang gaat starten. Tijdens de intake worden de 
wendagen afgesproken, die plaats vinden voorafgaand aan de plaatsingsdatum. 

4.8.3 Wenperiode 

De wenperiode is altijd in overleg en kan bijvoorbeeld bestaan uit 3 momenten. 

• Tijdens het eerste wenmoment worden ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kind, 
een ochtend of middag te komen wennen. 

• Het tweede wenmoment komt de ouder het kind brengen bij Het Ruimtekasteel en draagt het kind 
over aan één van de medewerkers van de groep. 

• Het derde wenmoment nemen de BSO medewerkers het kind mee vanuit school met de taxi en 
worden de ouders gevraagd het kind tussen 17.00 en 18.00 op te halen. 

Op deze manier kunnen kinderen langzaam wennen aan het reilen en zeilen op BSO Het 
Ruimtekasteel, ze kunnen kennismaken met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers 
van de groep. Voor de ouders is de wenperiode ook belangrijk om vertrouwd te raken met de 
pedagogisch medewerkers en afscheid te nemen van hun kind. 

4.8.4 Haal en brengmomenten 

Wanneer kinderen worden gebracht en gehaald is er tijd om even met de pedagogisch medewerkers 
te spreken en aan te geven wat voor de dag belangrijk is. Voor de pedagogische medewerkers is het 
van belang op de hoogte te zijn van wat er in het leven van het kind speelt, zodat ze hierop in 
kunnen spelen. Andersom is het voor ouders van belang te horen hoe het met hun kind gaat op de 
BSO. Bijzonderheden die zijn voorgevallen op de BSO worden daarom altijd besproken met de 
ouders. Als het kind door iemand anders wordt gehaald dient de ouder dit van te voren door te 
geven aan de pedagogisch medewerker. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand 
meegegeven. 
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4.8.5 Ouderavonden 

Wij streven ernaar minimaal 1 keer per jaar een ouderavond te organiseren, variërend van workshop 
tot een inhoudelijke discussie over vragen van ouders. De oudercommissie vervult in het organiseren 
van deze avonden vaak een belangrijke rol. 

4.8.6 Oudercommissie 

BSO Het Ruimtekasteel beschikt over een oudercommissie, van elke groep is er tenminste één ouder 
actief in de oudercommissie. De oudercommissie heeft een signalerende en stimulerende functie op 
de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft zij ook adviesrecht met betrekking tot: prijsstijgingen, 
beleid ten aanzien van de groepsgrootte, voeding, veiligheid, hygiëne en pedagogisch beleid. 

Op de website van Het Ruimtekasteel is een onderdeel gewijd aan de oudercommissie en haar 
werkzaamheden. Daar vind je bovendien hoe je je hiervoor aan kan melden. 
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5 Continue kwaliteit 

Het pedagogisch beleidsplan werkt als rode draad door de werkwijze op Het Ruimtekasteel. Ons 
pedagogisch beleidsplan blijft in ontwikkeling omdat onze kinderen en de medewerkers in 
ontwikkeling blijven en de zienswijzen en ontwikkelingen in de kinderopvang niet stil blijven staan. 
Om hierop in te kunnen blijven spelen zullen wij aan een aantal voorwaarden moeten voldoen; 

5.1 Overlegstructuren 

Op diverse plaatsen en vanuit verschillende invalshoeken bespreken wij zaken als de plaats van de 
Kinderopvang in de maatschappij, visies over opvoeden, Reggio Emilia, Emmi Pikler, de kinderen in 
de groep. 

5.1.1 Groepsoverleg 

Om de 6 á 8 weken vindt er een groepsoverleg plaats, waar altijd een leidingevende bij aanwezig is. 
Tijdens dit overleg worden de kinderen en mogelijke activiteiten binnen de groep besproken. Ook 
worden de afspraken geldend voor de groep en de RI (risico inventarisatie ten aanzien van veiligheid 
en hygiëne) doorgenomen en wordt overlegd over de onderlinge samenwerking. Tevens worden er 
punten verzameld voor teamvergaderingen en worden overige punten uit teamvergaderingen of het 
pedagogisch werkoverleg teruggekoppeld. 

5.2 Klachtenregeling 

Uw kind is bij BSO Het Ruimtekasteel in goede handen. Echter er kan iets misgaan in de opvang van 
uw kind of in de organisatie van de kinderopvang. Als u een klacht wilt indienen kunt u dit melden 
bij de pedagogische medewerker of leidinggevende van de locatie. Wij adviseren u om eerst uw 
klacht te bespreken met de vaste medewerker van de groep van uw kind, mocht dit niet mogelijk of 
afdoende zijn raden wij u aan onderstaande stappen te volgen: 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en alle gegevens samenhangend met uw klacht. 

 
Indienen klacht 
 

• Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke 
termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt 
gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel 
de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus 
een omschrijving van de klacht. 

• Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode 
huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee 
afgesloten.  

 
Behandeling klacht 
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• De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van de 
klacht.  

• De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de 
ouder. 

• De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling 
van de klacht. 

• Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 
• Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de 

gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 
• De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt 

zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat 
geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.  

• De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete 
termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.  
 

Externe klachtafhandeling 
 

• Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft 
de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de 
Geschillencommissie.  

• De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een 
klacht bij de houder indient. 

• Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden 
voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

• De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig 
gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

Jaarlijks zal er een openbaar jaarverslag klachten worden opgesteld en in de nieuwsbrief van Het 
Ruimtekasteel worden gepubliceerd. Een kopie van het verslag zal jaarlijks voor juni van elk jaar 
worden verzonden naar de GGD. 

Risico-inventarisatie 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat elk BSO jaarlijks een uitgebreide risico- inventarisatie 
uitvoert. 

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. 
Daarbij zien ze weinig gevaar, dit moeten ze leren. Omdat het voor pedagogisch medewerkers 
onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige 
omgeving van groot belang. Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische 
aspecten. Niet alle veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel 
voorkomen worden. De GGD- inspecteur controleert de veiligheid en de gezondheidsaspecten van de 
BSO aan de hand van actieplannen en voert ieder jaar een aangekondigde of onaangekondigde 
inspectie uit. 

Ieder jaar wordt een RI van de veiligheids- en gezondheidsaspecten uitgevoerd door de 
medewerkers, waar bij vooral door de ogen en vanuit het gedrag van kinderen gekeken wordt. De 
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inventarisatie van de BSO is gericht op: Welke risico’s lopen de kinderen? Hoe groot is daarbij de 
kans op ernstig letsel voor een kind? De combinatie kans en ernst is een maat voor urgentie. De door 
de pedagogisch medewerkers ingevulde RI vragenlijsten worden door de leidinggevende van de 
locatie omgezet in actieplannen. De actieplannen omvatten de volgende onderdelen: risico, 
maatregel, door wie de maatregel genomen moet worden, streefdatum en datum waarop het is 
gerealiseerd. 

De actieplannen worden in de groepsoverleggen besproken en teruggekoppeld naar de 
leidinggevende. De leidinggevende controleert of de actiepunten, huisregels en protocollen zoals 
deze zijn gecommuniceerd naar de pedagogisch medewerkers werkelijk worden uitgevoerd. 

5.3 Gezondheid en hygiëne 

Om gezondheid en hygiëne zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hebben wij protocollen voor 
gezondheid, schoonmaak en veiligheid ontwikkeld. Deze protocollen zijn te vinden in de map 
protocollen, in de groepsmappen van de medewerkers en op de website onder het inloggedeelte. 

5.4 Signaleren van problemen 

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en voortdurend. Hierin verschillen kinderen van elkaar. Elk 
kind heeft het recht om op zijn eigen wijze de wereld te beleven en te ontdekken en zich in zijn 
eigen tempo te ontwikkelen. Bij BSO Het Ruimtekasteel creëren wij een veilige, liefdevolle en 
vertrouwde omgeving waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen brengen. In deze 
omgeving krijgen kinderen de ruimte zichzelf te zijn en de kans om zich optimaal te ontwikkelen. 

5.4.1 De rol van de pedagogisch medewerkers 

De pedagogisch medewerker volgt dagelijks de ontwikkeling van het kind. Hij/zij vergelijkt de 
kinderen met leeftijdsgenootjes en veel ontwikkelingskenmerken vallen juist op in een grote groep. 
Hierdoor heeft de pedagogisch medewerker een signalerende en adviserende rol. 

Om op de hoogte te zijn van de ontwikkeling, het gedrag en het welbevinden van het kind, is een 
goede observatie door de pedagogisch medewerker noodzakelijk. Zo verzamelt de pedagogisch 
medewerker informatie over de kinderen. Aan de hand van deze informatie wordt tijdens het 
teamoverleg, de werkwijze op de groep besproken en waar nodig aangepast en de juiste activiteiten 
gepland en uitgevoerd. 

5.4.2 Ondersteuning van de pedagogisch medewerker 

In het teamoverleg worden de kinderen besproken. Zo kan informatie of zorg over de ontwikkeling, 
het gedrag of welbevinden van een kind worden gedeeld met collega’s en directie. Vervolgens 
stemmen pedagogisch medewerkers met elkaar af hoe ze hier in de praktijk mee omgaan. 

Ook kan het zo zijn dat de pedagogisch medewerker handvatten nodig heeft over hoe hij/zij kan 
handelen in bepaalde situaties met kinderen op de groep. Collega’s en/of directie bieden hierin 
ondersteuning. 
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5.4.3 Zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of welbevinden van het kind 

Bij zorgen van de pedagogisch medewerker over de ontwikkeling, het gedrag of het welbevinden 
van een kind, wordt gehandeld volgens het protocol Signaleren opvallend gedrag. Hierin worden de 
volgende stappen beschreven: 

Stap 1: Signaleren 

Stap 2: Overleg met collega’s 

Stap 3: Overleg met ouders 

Stap 4: Observeren 

Stap 5: Vervolggesprek met ouders 

Stap 6: Vervolg n.a.v. 2e overleg met ouders 

Stap 7: Evaluatie 

Stap 8: Afsluiting 

In eerste instantie worden zorgen altijd gedeeld met de ouder en samen met de ouder worden 
afspraken gemaakt over een goede aanpak. Als de ouder toestemt, vindt er overleg plaats met de 
intern begeleider van de basisschool, een intern pedagogisch begeleider van de gemeente, een 
orthopedagoog of met de Jeugdgezondheidszorg. 

5.4.4 Vermoeden van kindermishandeling, (huiselijk) geweld 

Alle werknemers in de kinderopvang zijn verplicht om bij een vermoeden van huiselijk geweld, 
kindermishandeling of seksueel geweld (ook door een collega, een ander kind of zelfs de 
leidinggevende) dit te melden. Wij maken hiervoor gebruik van het protocol: 

- Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling van de Brancheorganisatie 
Kinderopvang 

 


