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Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe  
 
Naam  locatie:.       BSO Zaza 
Ingevuld door        Anneliek Lamers 
Datum:                  8 november 2017 
 

Onderwerp Algemeen beleid Knelpunten locatie 
(Bespreekpunten met 

team/oudercie) 

Mogelijke oplossingen 
 

Afspraken (Wie doet 
wat, wanneer?) 

 
A.Transparant 
gebouw en 
omgeving 
 
 
 

 
Maximale transparantie: volwassenen kunnen in 
elke groeps-, verschoon-, slaap- en algemene 

ruimte naar binnen kijken (geen verborgen 
hoeken).  
Uitstapjes in de directe omgeving en door één 

pedagogisch medewerker zijn mogelijk (geen 
protocol). 

 
geen 

  

 
B. Inzet 
personeel 
 
 
 
 

 
We houden ons aan de Rekentool 

Maximaal 3 uur per dag zijn er minder pm’ers op 
de groep. 
Flexwerkers werken zoveel mogelijk op de zelfde 

locatie. 
Stagiaires en uitzendkrachten staan niet alleen op 
een groep. 

 
We houden ons ruim aan deze tool, 

omdat we beschikbaar willen zijn voor 
overdrachten hebben we hier een 
ruimere marge op genomen. 

 
We werken met min-max contracten 
en een interne flexibele schil, zodat 

medewerkers zoveel als haalbaar een 
vast gezicht zijn. 
 

  

 
C. Mee kunnen 
kijken/luisteren 
(kans op 

meekijken/luisteren 

zo groot mogelijk) 

 
In situaties waarin pm’ers alleen staan, kunnen 
anderen altijd meekijken/ meeluisteren.  

 
In bijna alle ruimten is glas, zodat de 
groepen  van buitenaf zichtbaar zijn. 

 
Daarnaast zitten we samen met de 
dagopvang onder één dak en kan er 

altijd iemand binnen lopen.  
 

  

 
D. 
Deskundigheid 
en kennis 
pedagogisch 
medewerkers 
 

 

Vierogenprincipe is opgenomen in pedagogisch 
beleid en de uitwerking in de pedagogisch 
werkplannen. Pm’ers zijn op de hoogte van: 

Meldcode kindermisbruik en huiselijk geweld. 
Er is een vertrouwenspersoon. 
Beleid is in ontwikkeling op het gebied van 

seksuele ontwikkeling  

   

 
E. (Aanspreek)-

 
Toepassing Gedragscode met o.a. afspraken over 

 
In de werkoverleggen die de temleider 

  



 
                      2/4 

cultuur 
 
 
 
 

niet oppassen bij ouders en fotogebruik. 

Onderzoek oorzaken van een ‘niet-pluis’ gevoel 
altijd, neem passende maatregelen. 
Eventueel verwijzen naar de 

vertrouwenspersoon/Klokkenluiderregeling. 
Clustermanager bespreekt klachten en 
klantsignalen met team en oudercommissie 

heeft met de pedagogisch 

medewerkers is een vast agenda punt 
kind bespreking. Hierin wordt door de 
teamleider specifiek gevraagd (en 

doorgevraagd) of er zorgen zijn. 
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Bijlage 2 Locatie in beeld 

Pedagogische en praktische afspraken 

 

Naam locatie Zaza 

Adres locatie Colenbranderstraat 15 Arnhem 
 

  Naam groep leeftijd Maximaal aantal kinderen 

Duizeltjes 4-6 jaar 10 

Krullevaars  4-6 jaar 10 

Krullevaars 2  5- 7 jaar 20 

Heen en weer wolven 6- 12 jaar 20 

 
Op onze locatie is de Teamleider : Mirjam Zwartkruis 
Deze wordt bijgestaan door de gebiedsmanager Anneliek Lamers 
 

 

De uren waarop we gegarandeerd voldoen aan de Beroepskracht-Kind-ratio (BKR) is: 
 
Van 9.00 uur tot 13.00 uur in de ochtend en van 15.00 uur tot 17.00 uur in de middag. 
Bij ons wordt er tussen 13.00 uur en 15.00 uur gepauzeerd en kan er worden afgeweken van de BKR. 
Aan het begin en eind van de dag kunnen minder Beroepskrachten aanwezig zijn i.v.m. breng en haal 
tijden. 
Wanneer er veranderingen in het basisrooster worden aangebracht dan maken we dit bekend via 
onze nieuwsbrieven of middels het groepslogboek in het ouderportaal. 
 
Op onze locatie voegen we groepen structureel samen op: 
Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen en in vakanties voegen we vestigingen en groepen 
samen. 
Vestigingen; Het Podium, Houtveste en Heksenbos.  
 

 

Is er flexibele kinderopvang? Zo ja, dan is dat als volgt geregeld: 
Sommige kinderen hebben een flexibel contract op de locatie. Zij geven tijdig de opvang dagen door. 
Waar haalbaar plaatsen we de kinderen op dezelfde stamgroep en in uitzondering op de tweede 
stamgroep. 
 
Bij de volgende (spel)activiteiten verlaten de kinderen de stamgroep:  
Bij het buiten spelen of een activiteit buiten het plein, zoals uitstapjes of achter op het speelveld bij de 

school. 

Is er maar één beroepskracht aanwezig? Dan is de achterwacht als volgt geregeld: 
Dit komt op deze locatie niet voor, doordat de dagopvang de Petteflet ook gevestigd is in hetzelfde 
pand.  

 

Wennen en overgaan naar een andere groep: 
 
Tijdens het intake gesprek met ouders van een nieuw kind kijken we naar de mogelijkheden voor het 
wennen. Dit is minimaal twee dagdelen, echter kan het voorkomen dat er meer nodig is. 
 
Wanneer en kind er aan toe is om naar de volgende groep te gaan maken we wen afspraken op de 
opvangdag van het kind. Ouders worden hierover geïnformeerd. Er vind een warme overdracht plaats 
en praktische afspraken kunnen middels een intern logboek overgedragen worden. Daarnaast kan de 
collega van de nieuwe groep bij alle gegevens in ons ouderportaal. 
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De focus voor 2018 
De matrix ‘Ik ben in beeld’ laat een rijke invulling zien. Om gericht te kunnen werken zal de focus voor 
2018 liggen op: 
 
 

 

 
 

ik
 b

en
 in

 b
ee

ld
 

Ik mag kiezen waar ik mijn ervaringen mee 
op wil doen, om zo de wereld om mij heen 

te  leren begrijpen. (kinderparticipatie)

Ik heb de beschikking over materialen, 
boeken, spelletjes, activiteiten en digitale 
middelen om mijn honger naar kennis te 

voeden. (activiteiten gericht werken)


