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Deel 4: Pedagogische en praktische afspraken van 
onze locatie 
 

PEDAGOGISCHE EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
 

Naam locatie: BSO de Heksenketel 

Adres locatie: Brabantweg 115, 6844 GA, Arnhem 
 

 
 

Naam groep Leeftijd Maximaal aantal kinderen 

Heksensoep 8 t/m 12 24 

Keteltjes 4 t/m 12 22 

   

   

   

   

 
 
Groep 1: Heksensoep 

 Afwijken BKR ‘s ochtends Afwijken BKR tussen de middag Afwijken BKR ‘s avonds 

Maandag Niet Van 14:30 tot 15:00 niet 

Dinsdag Niet Van 14:30 tot 15:00 niet 

Donderdag Niet Van 14:30 tot 15:00 niet 

Vrijdag  Niet Niet Niet 

 
Groep 2: Keteltjes 

 Afwijken BKR ‘s ochtends Afwijken BKR tussen de middag Afwijken BKR ‘s avonds 

Maandag Niet Van 14:30 tot 15:00 niet 

Dinsdag Niet Van 14:30 tot 15:00 niet 

Donderdag Niet Van 14:30 tot 15:00 niet 

Vrijdag  Niet Niet Niet 

 
In vakanties en studiedagen is het als volgt: 
 
Groep 1 en 2 zijn samen 

 Afwijken BKR ‘s ochtends Afwijken BKR tussen de middag Afwijken BKR ‘s avonds 

Maandag Van 08:00 tot 08:30 Van 12:00 tot 14:00 Van 17:00 tot 17:30  

Dinsdag Van 08:00 tot 08:30 Van 12:00 tot 14:00 Van 17:00 tot 17:30  

Donderdag Van 08:00 tot 08:30 Van 12:00 tot 14:00 Van 17:00 tot 17:30  

 
• De kinderen van BSO de Heksenketel gaan op de woensdagen in reguliere weken en op de woensdagen en 

vrijdagen in de vakanties naar BSO het Ruimteschip in Elderveld. Dit in verband met het nu nog lage 
kindaantal.  

• Op maandag, dinsdag en donderdag worden er onregelmatig kinderen opgehaald in de Schuytgraaf. Tijdens 
deze haalmomenten wordt er afgeweken van de BKR van 14:30 tot 15:00.  
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In vakantie periodes kan de Beroepskracht kind ratio (BKR) afwijken. 
Op onze locatie wordt voor de vakantie periodes de BKR vastgelegd. 
Per vakantie communiceren we deze via 

• Ouderportaal  

•  Nieuwsbrief 

• Tijdens de intakegesprekken wordt er een toelichting gegeven aan ouders.  

• De mentor draagt het mondeling over aan de ouder(s)/ verzorger(s). 
 
 

 
 
 

Op onze locatie is de leidinggevende Kim Sengers en zij wordt bijgestaan door Carola van der Molen de 
gebiedsmanager. 

 
 
 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio (BKR) is: 
 
In reguliere schoolweken: 
Zonder de kinderen van de Schuytgraaf: 
Ma, di en do van 14:30 uur tot 17:30 uur 
Vrijdag de hele dag 
 
Met de kinderen van de Schuytgraaf 
Ma, di en do van 15:00 uur  tot 17:30 uur 
Vrijdag de hele dag 
 
In vakantieweken en studiedagen: 
Van 08:30 uur tot 12:00 uur in de ochtend en van 14:00 uur tot 17:00 in de middag en van 17:30 tot 18:30 in de 
avond 

 
 
 

In de vakanties wordt er tussen 12.00 uur en 14.00 uur gepauzeerd en kan er worden afgeweken van de BKR.  
 
Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht dan maken we dit bekend via: nieuwsbrieven 
en mondelinge overdracht aan ouders. 
 

 
 
 

Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op: 
Reguliere schoolweken: 
Woensdag voegen onze kinderen samen met het Ruimteschip 
Op vrijdag voegen groep 1 en 2 samen op Heksensoep 
 
Vakantieweken en studiedagen: 
Voegen groep 1 en 2 samen op Heksensoep 
 
Indien het kind aantal laag is (bijvoorbeeld tijdens vakantie en dagen met een –structureel- lage bezetting) 
kunnen stamgroepen samengevoegd worden tot één groep, waarbij een vaste pedagogisch medewerker 
aanwezig is. In alle voorgenoemde gevallen zal voor zowel kinderen als ouders inzichtelijk gemaakt worden in 
welke ruimte dit is. Als basis is dit altijd de Heksensoep groep.  
 
Op woensdag en vrijdag zijn de groepen/locatie samengevoegd vanwege een lage bezetting. De overige dagen 
zijn alle groepen geopend. Wanneer de bezetting het toelaat is het mogelijk om een extra dagdeel af te nemen of 
een dagdeel te ruilen. Als er op de eigen groep geen plaats is kan het kind voor dat dagdeel op een andere groep 
worden opgevangen. Ouders geven hiervoor vooraf toestemming. 
 
In principe worden alle kinderen in hun eigen stamgroep opgevangen, uitgaande van een kloppend 
BKR (beroepskracht-kind ratio). Bij de start van de opvang van het kind, kan met toestemming van de 
ouder/verzorger het kind ook gebruik maken van een 2e stamgroep en de daarbij behorende ruimtes (dit geldt 
niet voor kinderen met flexibele opvang of voor kinderen die een extra dag komen of hun opvang dag ruilen). 
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Soms wordt besloten, om aan het begin en aan het eind van de dag, kinderen in een andere ruimte te ontvangen 
of weer op te halen. Een vaste pedagogisch 
medewerker van de betreffende stamgroep is aanwezig. 
 
Voorschoolse opvang (VSO)  
VSO wordt aangeboden op de groep van de Heksensoep en verzorgd door een pm-er van de bso en/of eventueel 
van de dagopvang. VSO is er voor alle leeftijden van 4-13 jaar. Tijdens de VSO hebben de kinderen de 
mogelijkheid om nog even voor school een spelletje te spelen of om nog even te knutselen. De kinderen worden 
door de pedagogisch medewerker van de dagopvang naar school gebracht. 
 

 
 
 

Op onze locatie bieden we flexibele kinderopvang: ja 
Op de Heksenketel bieden wij flexibele opvang. Onder flexibele opvang wordt verstaan: een incidenteel, 
onregelmatig en onvoorspelbaar aanbod van kinderopvang in aanvulling op een vast aanbod of om een 
structureel aanbod wat door omstandigheden van klanten onregelmatig wordt afgesproken. Tijdens het afnemen 
van flexibele opvang zijn er een aantal afspraken waar ouders zich aan dienen te houden: 
 
• Minimale maandelijkse afname per maand is 4 dagdelen bij de dagopvang  
• Opvangdagen doorgeven kan door het versturen van een mail naar klantcontact@skar.nl.  
• Er is alleen opvanggarantie als dagdelen doorgegeven worden voor de 15e van de maand voorafgaand aan de 
maand waarin u kinderopvang wilt afnemen.   
• Extra dagdelen bovenop de minimale maandelijkse afname zijn aan te vragen via het ouderportaal en zijn niet 
op voorhand gegarandeerd.  
• De aanvragen die na de 15e van de maand binnenkomen, kunnen alleen worden gehonoreerd als het aantal 
kinderen en de groepssamenstelling dat toelaten.  
• Indien u extra kinderopvang aangevraagd heeft, brengen wij deze in rekening, ook wanneer hiervan geen 
gebruik wordt gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat deze plaats niet kan worden ingezet voor een ander 
kind.   
• U ontvangt een maand voorafgaande aan de opvang een factuur voor de opgegeven dagdelen. Voor de overige 
dagdelen en de eventueel extra afgenomen dagdelen ontvangt u achteraf een factuur.  
• Per locatie is er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor flexibele opvang. Is er veel vraag naar flexibele 
opvang op een bepaalde locatie, dan kunnen wij wellicht niet alle verzoeken honoreren. 
 
 
 

 
 
 

Op onze locatie hanteren wij een opendeurenbeleid: ja 
Vanaf 16:00 hanteren wij ons open deuren beleid. De kinderen hebben dan gegeten en buiten gespeeld. 
Wanneer zij van het buitenspelen binnen komen, mogen zij de stamgroep verlaten. Wel wordt dit altijd in overleg 
gedaan met de pedagogisch medewerkers die werken op de andere groepen. Wanneer een van de groepen een 
activiteit willen uitvoeren, blijven de kinderen op hun eigen groep.  
 

Kinderen krijgen zo meer en nieuwe mogelijkheden om:   
- Zich veilig en vertrouwd te voelen binnen de BSO: doordat de kinderen andere pedagogisch medewerkers en 
andere groepsruimtes leren kennen, voelen zij zich ook bij hen vertrouwd. De BSO kan op deze manier een 
leefgemeenschap worden waar iedereen elkaar kent, wat het gevoel van veiligheid en geborgenheid vergroot. 
   
- Persoonlijke competenties te ontwikkelen: kinderen komen in aanraking met nieuwe activiteiten en/of materialen 
die zij in hun eigen groepsruimte niet hebben. Zij leren om zelfstandig ontdekkingen te doen en merken dat zij iets 
durven te ondernemen. Door meer en uiteenlopende ervaringen vergroten de kinderen hun leefwereld.   
 
- Sociale competenties te ontwikkelen: Kinderen maken kennis met andere kinderen en pedagogisch 
medewerkers. Zij zien hoe andere kinderen spelen, leren om zelf contacten te leggen en ontwikkelen voorkeuren 
voor bepaalde speelgenootjes. Er is voor de kinderen meer keuze in speelgenootjes met dezelfde leeftijd, 
interesses etc.   
 
Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  
Tijdens het open deuren beleid, in vakanties/studiedagen en tijdens uitstapjes. Daarnaast tijdens een 
gezamenlijke activiteit of vieren zoals sinterklaas en kerst. 
 

mailto:klantcontact@skar.nl
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Als kinderen de stamgroep verlaten, dan is dat als volgt geregeld: 
Ouders tekenen bij de intake voor een tweede stampgroep. Daarnaast wordt bij intake mondeling toegelicht dat 
de kinderen tijdens de bovenstaande activiteiten hun stamgroep verlaten. Er wordt altijd naar ouders 
gecommuniceerd via het ouderportaal en het memobord bij de ingang wanneer de kinderen op uitstapje gaan. 
 
Als er maar één beroepskracht aanwezig is, dan is de achterwacht als volgt geregeld: 
Op maandag is Maaike Rindersma (teamleider Ruimteschip en Speeldoos) achterwacht. Op dinsdag woensdag 
donderdag en vrijdag is dat Kim Sengers (teamleider Heksenketel en Tovertuin). De achterwacht is ten alle tijden 
telefonisch bereikbaar. In nood kan nog altijd Carola van der Molen (gebiedsmanager) gecontact worden. 
 

 
 
 
Wennen en overgaan naar een andere groep 
Nieuwe reguliere kinderen komen bij ons wennen naar behoeften. Desondanks streven wij naar één wenmoment 
waar ouders bij zijn (vaak in gesprek op kantoor) en één wenmoment zonder ouders waarbij zij kennis maken met 
hun eigen stamgroep en mentor.Toch leggen wij de keus altijd bij ouders neer omdat zij het kind het beste kennen.  
 
Gaan kinderen over naar een andere groep dan zullen zij 2 a 3 wenmomenten hebben tijdens bijvoorbeeld het 
eetmoment of tijdens een activiteit. Naar de kinderen benoemen wij dit als “oefenen”. Collega’s zorgen onderling 
voor de juiste overdracht. De huidige óf nieuwe mentor zal ouders hierover informeren.  
 
Door ons open deuren beleid zijn andere groepen en pedagogisch medewerkers niet onbekend voor het kind. 
Hierdoor is het wennen/oefenen op de nieuwe groep makkelijker en vertrouwd.  
 
 

 

De focus voor 2019 
De matrix ‘Ik ben in beeld’ laat een rijke invulling zien. Om gericht te kunnen werken zal de focus voor 2019 liggen 
op: 
     
1. Rijke uitdagende omgeving: ik vind materialen en activiteiten in mijn omgeving die aansluiten bij mijn interesse, 
leeftijd en ontwikkeling. 
2. Altijd in dialoog (sfeer en relatie): Er is veel aandacht voor het plezier om mijn lichaam te gebruiken, samen met 
anderen (bijv. sport, toneel en dans). 
3. Rijke uitdagende omgeving: Ik vind materialen en gereedschappen, die ik kan gebruiken om mijn ideeën te 
onderzoeken, te experimenteren en uit te voeren. 

 
  

Kind-volg-systeem 
Op BSO de Wervelwind worden alle kinderen een keer per jaar geobserveerd door middel van het invullen van 
het instrument welbevinden. Op deze locatie volgen we de ontwikkeling van kinderen aan de hand van het kind 
volgsysteem: De ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen door met 
elkaar in gesprek te gaan. Bij dit gesprek bespreken de mentor en de ouders de stand van zaken, evalueren de 
acties op de locatie en thuis en maken nieuwe afspraken voor de komende periode. De afspraken worden 
genoteerd in een kind dossier. Het welbevindengesprek met ouders wordt 1 x per jaar aangeboden. Het is dan 
zelf aan ouders of zij behoeften hebben aan dit gesprek. Tussentijds wordt er in sommige gevallen wel een 
tweede gesprek gepland wanneer er zorgen zijn vanuit de pedagogisch medewerkers of vanuit ouders. 
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OPLEIDINGSPLAN 
 
Op onze locatie dragen wij bij aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Naast een aanscherping 
in opleidingsbeleid onder de wet IKK (waarin de focus ligt op het verder professionaliseren van werken met 
baby’s en het doorontwikkelen van het taalniveau) zorgt onze locatie ook voor professionele ontwikkeling middels 
de inzet van trainingen en opleidingen die niet verplicht zijn. Dit doen wij vanuit een breed gedragen ambitie om 
nieuwsgierig te blijven naar onze eigen ontwikkeling, als mens én als professional.  
 
 
Naam locatie: BSO de Heksenketel 
 
 
Dit scholingsplan maakt samen met het pedagogische beleid onderdeel uit van de doelstellingen voor 2019.  
Evaluatie en check van het scholingsplan 2018 zijn hierop mede van invloed geweest. 
Het totaal moet voldoen aan de uitgangspunten en voorwaarden IKK: 
 

Naam opleiding/ 
training/cursus 

Naam organisatie 
die dit verzorgt 

Doelstelling/opbrengst  
(gerelateerd aan 
inspectiekader) 

Aantal pedagogisch 
medewerkers 

Planning 

Babypedagogiek RIJKT NVT   

Werken met baby’s RIJKT NVT   

Taalniveau 2F RIJKT NVT   

Taalniveau 3F RIJKT NVT   

VIB en coaching RIJKT NVT   

VIB overig RIJKT NVT   

VVE RIJKT NVT   

Kind-volg-systeem 

(Looqin K.O. – KIJK!)  
RIJKT NVT  

 

Techniek&Ik RIJKT NVT   

Training en coaching 
Pedagogisch Kompas 

RIJKT 
Kennis en vaardigheden op 
doen wat betreft 

pedagogische visie SKAR 

 
Bijeenkomsten 
afgerond 

Kinder-EHBO RIJKT  2 
Gepland op 21 
juni 

Bijeenkomsten Q-
functionaris 

 NVT  
 

BHV RIJKT  
1 
 

Gepland in juni 

 
Trainingen: 
Alle medewerkers zullen deelnemen aan de unitbijeenkomst over de verbeterde meldcode (18-6-2019) en 
verzuim (datum volgt nog). Deze avonden worden verzorgd door onze gebiedsmanager in samenwerking met 
onze pedagoog en HR adviseur. 
 
De BHV en kinder-EHBO wordt door medewerkers zelf gecontroleerd. Wanneer zij weer op herhaling moeten of 
hun EHBO/BHV verloopt, zullen zij zichzelf inschrijven via Insite. Tijdens openings/sluitingstijden is er altijd 
iemand aanwezig met BHV en kinder-EHBO. 
 
Pedagogisch kompas: 
De trainingen voor het pedagogisch kompas zijn verdeeld over 2018/2019. Dit zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur die 
plaatsvinden tijdens werktijd.  
 
Coaching on de job: Medewerkers gaan actief kinderen observeren op basis van welbevinden en betrokkenheid. 
Pedagogisch coach C. van der Eng ondersteunt dit en gaat daarnaast de scans opnieuw uitvoeren op de groepen 
en deze evalueren en bespreken op een gepland moment. 
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Stagebeleid 
 
Binnen onze locatie leiden wij ook nieuwe professionals op. 
 
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-stagiaires worden altijd boventallig geplaatst voor de verplichte BPV-uren 
vanuit de opleiding. Stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde beroepskrachten. Voor de 
boventallige plaatsing gelden uitzonderingen (uit de cao Kinderopvang): tijdens werkbesprekingen, 
oudergesprekken of vergaderingen kan de stagiaire voor korte tijd naast een beroepskracht werken (in dezelfde 
ruimte). Tijdens de pauzes mag de stagiaire onder supervisie van en met een beroepskracht werken. Als basis 
geldt de regel dat de stagiaire te allen tijde moet kunnen terugvallen op een professional. De stagiaire is nooit 
eindverantwoordelijk.  
 
Na een introductiefase van zes weken gaan stagiairs vanuit de beroepsopleiding de opleidingsfase in. Daarin 
wordt met geplande opleidings- en begeleidingsactiviteiten naar 100% zelfstandigheid gewerkt in het kunnen 
uitvoeren van de werkzaamheden op het vastgestelde opleidings-jaarniveau. Het einddoel van de 
praktijkbegeleiding gedurende de opleiding is een volledig ingewerkte startbekwame pedagogisch medewerker, 
klaar om de verantwoordelijkheid als beroepskracht op zich te gaan nemen en verder door te ontwikkelen. De 
route naar startbekwaamheid wordt bepaald door de opbouw van de opleiding en aangevuld met specifieke 
pedagogische visie, protocollen, werkwijzen en systemen van Wij zijn JONG. De mate van begeleiding (instructie, 
afstand en controle) wordt afgestemd op de (leer)fase van de student. En in elke fase wordt een rijke, uitdagende 
omgeving geboden, met ruimte voor initiatief en altijd in dialoog. Welbevinden en betrokkenheid zijn ook bij 
stagiairs twee belangrijke pijlers in de begeleiding.  
 
Onderstaand schema vormt een leidraad voor de inhoud van de stage, fasering, begeleiding en beoordeling. 
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Op onze locatie werkt er 1 stagiaire:  
 
De stagiarie volgt de opleiding: gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 
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De pedagogische dienst en de pedagogisch beleidsmedewerker 
 
 
 
De pedagogische dienst en pedagogisch beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de opvang. 
 
 
 
De centrale pedagogische dienst zorgt  onder andere voor 

1. de ontwikkeling van pedagogisch beleid 
2. signaleren van ontwikkelingen, trends en wetenschappelijke inzichten 
3. databank  van kennis en inspiratie 
4. voorlichting, informatie en advies zowel intern als extern 
5. volgen van wet-en regelgeving en waar nodig vertalen naar beleid en protocollen 
6. zelfevaluatie instrumenten realiseren die bijdragen aan systematische cyclus 
7. ondersteuning van de locaties in de uitvoering van hun werkzaamheden 
8. doorontwikkeling pedagogische expertise 

 
De pedagogisch dienst wordt op centraal niveau verzorgd door Rijkt. 
 
 
 
Op lokaal niveau vindt de implementatie van pedagogisch beleid plaats waarbij de kwaliteitsbewaking van het 
pedagogische klimaat centraal staat. 
Onderdeel van de werkzaamheden van de leidinggevende van onze locatie is de kwaliteitsbewaking van het 
pedagogische klimaat.  
Deze kwaliteitsbewaking krijgt uitvoering in en sluit aan bij pedagogisch beleidsmedewerker volgens het IKK. 
*implementatie van het pedagogisch beleid voor de eigen locatie(s) 
*bespreken pedagogisch beleid met ouders en de oudercommissie 
*bewaken pedagogische kwaliteit middels evaluaties en tussentijdse bijstellingen 
*zorg dragen voor implementatie nieuwe protocollen 
*zorg dragen voor implementatie nieuwe wet-en regelgeving 
*(door)ontwikkeling vve-beleid  
*implementatie kind volg systeem 
*samenwerking doorgaande lijn 
*coachen van medewerkers en teams in hun pedagogische ontwikkeling 
 
In de werkzaamheden van de leidinggevende  is per locatie 50 uur beschikbaar voor voornoemde taken. 
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Alternatieve ouderraadpleging bij geen oudercommissie 
 
De locatieverantwoordelijke zal alles doen wat in haar/zijn macht ligt om een commissie aan te trekken. In de 
periode dat er nog geen (voltallige) oudercommissie is zal op onderstaande wijze de medezeggenschap van 
ouders worden georganiseerd. 
 
Er zijn 5 manieren om de inspraak te regelen: 
1. Minimaal tweemaal per jaar een oudervergadering waarop genoemde punten geagendeerd worden: 
- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het pedagogische beleid, hieronder vallen ook de spel- en 
ontwikkelingsactiviteiten. 
- Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid 
of gezondheid 
- Openingstijden 
- De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten 
- Wijziging van de prijs van kinderopvang 
- Het definitieve inspectierapport van de GGD 
  
2. Input van ouders ophalen via (digitale) enquêtes, email of mondeling contact 
3. Ouderwerkgroepjes op specifieke onderwerpen uit het adviesrecht; dit vergt minder tijdsinspanning van ouders 
waardoor ouders wellicht wel hiertoe bereid zijn 
4. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden 
5. Samenvoegen van bereidwillige ouders van verschillende locaties tot één oudercommissie. In de gevallen 
waarbij er verschillende locaties met 2 bereidwillige ouders zijn, is samenvoegen wellicht een goede keuze; 
adviesrecht op de prijs kan worden uitgevoerd zonder de gevoelige bedrijfsinformatie met alle ouders te hoeven 
delen. 

 


