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Voorwoord 

SOOS:  van Samen Overblijven Op School naar Samen Opvang op school!  
 
Stichting SOOS is opgericht in 2004 en verzorgt in Nijmegen op 19 scholen dagelijks voor in totaal 
3200 kinderen de tussenschoolse opvang (TSO).  Een belangrijk uurtje waarin de kinderen rustig een 
boterham eten om daarna lekker te gaan spelen zodat zij weer fris aan het middagprogramma 
kunnen beginnen. 
Inmiddels is SOOS uitgegroeid tot een betrouwbare, betrokken en professionele organisatie die heel 
nauw samenwerkt met de scholen. Door de enorme vraag naar kinderopvang, zet SOOS de volgende, 
logische stap naar kinderopvang zowel voor- als na school. (VSO en BSO). 
SOOS ondersteunt op deze manier het onlangs gepubliceerde rapport, opgesteld door de Taskforce 
Kinderopvang en Onderwijs: BSO stelt ouders in staat om arbeid en zorg te combineren en levert 
daarnaast ook een bijdrage aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. 
Stichting SOOS geeft de voorkeur aan opvang in de school om een optimale sfeer voor de kinderen te 
creëren: vertrouwde gezichten en een eenduidige pedagogische aanpak door een goede afstemming 
hierover met de school.  
SOOS ziet de school en de kinderopvang als gelijkwaardige pijlers in de dagelijkse praktijk. De school 
als spin in het educatieve deel, de BSO als professionele expert op het gebied van spelend leren en 
lerend spelen. SOOS ziet de BSO als de eigen vrije tijd van ieder kind, met ruimte voor spelen en 
ontspanning. 
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Pedagogisch beleidsplan 

1.  Inleiding 

Het pedagogisch  beleidsplan is een leidraad voor de pedagogische medewerkers en biedt houvast bij 
hun dagelijkse omgang met de kinderen. Het pedagogisch beleid wordt in samenwerking met de 
pedagogisch medewerkers uitgewerkt in een pedagogisch werkplan per locatie. * 

 Het pedagogisch  beleidsplan informeert ouders van kinderen die de BSO (gaan) bezoeken 
over onze werkwijze en de omgang met de kinderen. 

 Andere betrokkenen (bijvoorbeeld gemeente, GGD) krijgen door het pedagogisch beleidsplan 
inzicht in onze pedagogische werkwijze. 

 Het pedagogische beleidsplan maakt het opvoedkundig werken binnen de BSO zichtbaar en 
toetsbaar.  

In dit pedagogisch beleidsplan werken we aan de hand van de pedagogische basisdoelen zoals 
genoemd in de Wet Kinderopvang. 

2.  Doelstelling 

Het bieden van kleinschalige en professionele kinderopvang in huiselijke en warme sfeer. SOOS wil 
de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven en de kans om een goede band op te 
bouwen met volwassenen en andere kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen de ruimte 
krijgen zich te ontwikkelen.  

3.  Algemene visie 

Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van het 
kind. De inbreng van het kind en de pedagogisch medewerker staat hierbij centraal.  
Bij het begeleiden is het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit een positieve houding, 
gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn 
eigen manier en in zijn eigen tempo. Een kind behoort geaccepteerd te worden zoals hij is. De 
pedagogisch medewerker heeft de taak de kinderen te stimuleren bij het ontwikkelen en ontdekken 
van hun mogelijkheden. 
 
Een kind leert door te kijken en te doen. Het is de taak van de volwassene het goede voorbeeld te 
geven, een duidelijke structuur te bieden en consequent te zijn in het hanteren van de regels en 
afspraken.   
Een kind leert van positieve aandacht en zal geneigd zijn het gewenste gedrag te herhalen.  
Een kind heeft behoefte aan duidelijkheid. Een vaste dagindeling geeft kinderen een gevoel van 
houvast en veiligheid.  

                                                           
*
  In eerste instantie wordt er een basiswerkplan opgesteld door de werkgroep Visie & Pedagogisch beleid 



Pedagogisch beleidsplan BSO SOOS juni 2010/V&P 3 

4.  Pedagogische basisdoelen 

Sociale en emotionele veiligheid: 
Door een positieve en kindgerichte benadering ontstaat er een vertrouwensband tussen het kind en 
de pedagogisch medewerker. De relatie straalt warmte en betrokkenheid uit, waardoor het kind zich 
veilig en prettig voelt en de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontplooien.  

Dit willen we onder meer op de volgende manier bereiken: 
Er is een duidelijke dagstructuur en er worden waar nodig  grenzen aangegeven. Er zijn afzonderlijke 
plekken voor druk en rustig spel. 
De kinderen worden gestimuleerd om elkaar in hun waarde te laten en elkaars kwaliteiten te 
waarderen. 
De emoties van het kind worden serieus genomen, waardoor het met die emoties leert omgaan en 
zich kan uiten zonder anderen te kwetsen of pijn te doen. 

Persoonlijke competentie: 
De pedagogisch medewerkers helpen de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en creativiteit van het kind 
te ontwikkelen en zij stimuleren de kinderen om elkaar te helpen.  

Dit willen we onder meer op de volgende manier bereiken: 
De pedagogisch medewerkers hebben een ondersteunende rol in het spel, zij hebben aandacht voor 
persoonlijke behoeftes, sluiten aan bij interesses en zij leren het kind om keuzes te maken. 
De inrichting van de ruimte stimuleert het kind om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en 
initiatieven te ontplooien. 

Sociale competentie: 
Iedereen maakt deel uit van de groep, er wordt rekening gehouden met elkaar en er is ruimte voor 
het individu.  
 
Dit willen we onder meer op de volgende manier bereiken: 
De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om samen te delen, samen te spelen, samen 
te werken en samen plezier te maken.  
De activiteiten en het spelmateriaal zijn uitdagend en afgestemd op de mogelijkheden van de 
kinderen.  
Er is ruimte voor individueel spel en individuele kwaliteiten en er is aandacht voor het ontwikkelen 
van het groepsgevoel en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.  In de Kinderraad denken de 
kinderen onder meer mee over de aanschaf van materialen en hebben ze inspraak in de te 
ondernemen activiteiten. 
 
Overdragen van normen en waarden: 
De pedagogisch medewerkers en de kinderen gaan bewust en respectvol met elkaar om. Er is zorg 
voor  het spelmateriaal , de ruimte, de natuur en het milieu. 
 
Dit willen we onder meer op de volgende manier bereiken: 
De pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld, benaderen de kinderen op een 
belangstellende, open, positieve wijze, met respect voor elkaar en ieders eigenheid, achtergrond en 
cultuur.  
Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet mag in bepaalde ruimtes, over de 
omgang met elkaar en over het gebruik van materialen. 
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5.  Ouders 
 
Contacten met ouders 
Ouders blijven de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen. De BSO speelt hierin 
een aanvullende rol. Daarom is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de leidinggevende 
een goed contact hebben met de ouders. 
In het intakegesprek nemen we de tijd om van u te horen wie uw kind is, wat belangrijk is voor uw 
kind en hoe de thuissituatie is. Daarnaast willen wij graag van u weten wat uw verwachtingen van de 
BSO zijn. 
Van belangrijke veranderingen in de thuissituatie worden de pedagogisch medewerkers graag door u 
op de hoogte gehouden. 
De pedagogisch medewerkers informeren u op verschillende manieren over de actuele zaken 
aangaande  uw kind en de BSO. 
 
Oudercommissie 
De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders. 

Minimaal twee en maximaal vijf ouders van kinderen die op de BSO geplaatst zijn, maken deel uit van 

de oudercommissie. De oudercommissie: 

- denkt mee over het pedagogisch beleid van de BSO, 

- kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of de directie 

- heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een verzwaard adviesrecht op diverse 

punten. 

 


