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Inleiding 
 
Onze organisatie biedt kleinschalige buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijdscategorie 4 
tot 13 jaar, die wij praktisch gezien kunnen begeleiden. Ongeacht het geslacht, cultuur, religie en 
een eventuele lichamelijke of verstandelijke beperking of stoornis. Bij blink kennen we één 
verticale groep. Dit betekent dat alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar worden opgevangen 
in dezelfde ruimte. Blink hanteert 1 verticale groep. Er is ruimte voor 38 kinderen per dag. Vanaf 11 
kinderen wordt een tweede pedagogisch medewerker ingezet en vervolgens vanaf 22 kinderen de 
derde pedagogisch medewerker. Met elkaar streven we ernaar om een tweede thuis te zijn voor de 
kinderen. Je vindt blink in Muziekwijk in Almere Stad. 
 
Blink voldoet uiteraard aan de eisen van de Wet Kinderopvang en is continu bezig met ontwikkelen. 
Kwaliteit ligt hoog in het vaandel en wordt indien nodig verbeterd. Dit document, het pedagogisch 
beleid, geeft een beeld van wat je kunt verwachten bij blink. Binnen dit document worden 
kinderen aangeduid in de mannelijke vorm en medewerkers in de vrouwelijke vorm. Dit betekent 
uiteraard niet dat wij alleen jongens opvangen, net zoals wij niet uitsluitend vrouwelijke 
medewerkers hebben. Wanneer er binnen dit document over ouders gesproken wordt, worden 
hiermee ook eventuele verzorgers/opvoeders bedoeld.  
 
Voor een nog beter beeld nodigen we je uit een afspraak te maken om de sfeer te komen proeven. 
Graag tot ziens bij blink. 
 
Debbie  
Manager blink 
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Algemeen 
 
Locatie 
Je vindt blink in Muziekwijk op de Wessel Ilckenstraat 233 in Almere Stad. Wij zijn bereikbaar op 
ons algemeen nummer; 0615537258 
 
Openingstijden 
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 geopend. 
 
Brengen en halen 
Ouders kunnen hun kinderen brengen en halen op de dagen en tijden die zijn afgesproken met 
blink. Als ouder maak je afspraken met blink over de opvangdagen die worden vastgelegd in een 
contract. Wil je je kind eerder ophalen, dan raden wij aan om eerst even te bellen in verband met 
eventuele activiteiten buiten de deur. Het is belangrijk om bij het brengen en halen informatie uit 
te wisselen over je kind met de pedagogisch medewerkster. Mocht iemand anders dan normaal het 
kind komen halen, dan is het nodig dit als ouder voortijdig door te geven. Ook is de doorgegeven 
persoon die het kind komt halen, verplicht zich te legitimeren. Indien dit niet doorgegeven is of de 
persoon in kwestie zich niet kan legitimeren, zal de pedagogisch medewerkster het kind niet 
meegeven. 
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1. Corona maatregelen 
 
 
Wij zorgen dat onze medewerkers op de hoogte zijn van de vernieuwde maatregelen zoals deze 
worden vrijgegeven door het RIVM. Momenteel maken wij gebruik van de versie die is uitgegeven op 
15 november 2021. Hierin staat het volgende beschreven: 

1. Hygiënevoorschriften 

Bij blink zorgen we ervoor dat de medewerkers hun handen wassen volgens de richtlijnen van het 
RIVM. Wij wassen onze handen als deze vuil zijn, naar het klaarmaken van eten, na aanraking met 
rauw vlees, na toiletbezoek, na hoesten/niezen in ellenboog, na het neussnuiten en als we van 
buiten naar binnen komen en na het schoonmaken. 

Ook zijn de medewerksters op de hoogte hoe wij onze handen moeten wassen volgens de richtlijnen 
en hangen deze instructies bij de kranen. 

Gedurende de hele dag zorgen de medewerksters dat contactpunten schoon gemaakt worden zodat 
verspreiding beperkt blijft binnen blink. 

2. Besmetting op locatie 

Mocht er bij een medewerkster/kind een positieve uitslag geconstateerd worden, worden de 
betrokkenen op de hoogte gesteld. Hierdoor willen wij de verspreiding van het coronavirus zoveel 
mogelijk beperken. Verder zullen wij bij een degelijke constatering handelen in overeenstemming 
met de instructies van de GGD. 

3. Maatregelen voor kinderen 
Kinderen blijven welkom bij blink als ze last hebben van verkoudheidsklachten. Mits het 
kind last heeft van andere corona klachten zoals: koorts, benauwdheid (tenzij dit medisch 
te verklaren is), meer dan incidenteel hoesten, plotselinge verlies van reuk en/of smaak, 
het huishouden corona klachten heeft en als ze in aanraking geweest zijn met iemand die 
positief is getest op corona. Als iemand uit het huishouden een positieve uitslag heeft moet 
u de adviezen van de GGD overnemen. Uw kind moet thuis in quarantaine blijven tot 10 
dagen na het laatste contact met de besmette persoon en alle huisgenoten. Ook kunt u 
ervoor kiezen om na 5 dagen na het laatste contact uw kind te testen mits uw kind geen 
corona klachten heeft. Als u dan een negatieve uitslag heeft mag uw kind weer naar blink 
toe komen. Wel is het dan belangrijk om alert te blijven als er toch klachten ontwikkelen. 

Mocht u terugkomen van vakantie uit een land of gebied met een code oranje of rood reisadvies 
geldt het advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan, dit geldt ook als het reisadvies 
veranderd tijdens de reis. Kinderen tot 12 jaar blijven welkom bij blink, wel moet uw kind 24 uur 
klachtenvrij zijn voordat hij naar blink toe mag komen. 
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4. Maatregelen voor medewerkers 

Voor alle medewerksters gelden de volgende regels: iedereen met corona-gerelateerde klachten 
moet zich laten testen. Hiervoor kunnen ze zelf een afspraak maken bij de GGD, als een 
medewerker een test laat afnemen wordt dit gemeld bij Debbie Peeterse. Als een medewerker zich 
laat testen zal deze niet aanwezig zijn op de locatie, de desbetreffende collega moet wachten op 
de uitslag. Als de uitslag negatief is mag de desbetreffende collega weer aan de slag. Maar als deze 
positief is moet de desbetreffende collega ten minste 10 dagen thuis zitten en uitzieken. Als na 
deze periode de medewerker 24 uur klachtenvrij is mag de medewerker weer aan het werk. Als 
iemand in het huishouden van de collega positief is getest op corona wordt dit doorgegeven aan 
Debbie Peeterse. Vervolgens moet de desbetreffende medewerker 10 dagen in quarantaine, ook kan 
de medewerker ervoor kiezen om na 5 dagen een test af te nemen mits hij/zij klachtenvrij is.  Als 
de uitslag negatief is mag de medewerker weer werken. 

Mocht u terugkomen van vakantie uit een land of gebied met een code oranje of rood reisadvies 
geldt het advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan, dit geldt ook als het reisadvies 
veranderd tijdens de reis. Kinderen tot 12 jaar blijven welkom bij blink, wel moet uw kind 24 uur 
klachtenvrij zijn voordat hij naar blink toe mag komen. 
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2. Pedagogische visie en doelen 
 
 
1.1 Inleiding 
Binnen dit hoofdstuk vind je de belangrijkste uitgangspunten van onze organisatie. De pedagogische 
visie en doelen worden puntsgewijs omschreven.  
 
1.2 Het kind een tweede thuis bieden 
Blink heeft als hoofddoel een tweede thuis te bieden voor de kinderen. Samen met andere kinderen 
kunnen ze in een ontspannen sfeer hun tijd bij ons doorbrengen. We willen graag dat zij zich 
(emotioneel) veilig voelen en met plezier naar blink gaan. Dit willen wij bereiken door dezelfde 
regels als ‘thuis’ door te voeren. Wat je thuis niet mag, mag bij blink ook niet. Verder krijgen de 
kinderen veel vrijheid om zelf te mogen kiezen wat zij doen op de opvang, zolang het maar verteld 
wordt aan een leidster. Hierdoor is de leidster ten alle tijden op de hoogte waar het kind mee bezig 
is en behoudt het overzicht zo goed mogelijk. Er wordt elke dag een activiteit aangeboden voor de 
groep, maar de kinderen mogen zelf kiezen of zij wel of niet mee willen doen hieraan. De kinderen 
worden bij b blink gestimuleerd, maar niet gedwongen tot het mee doen aan activiteiten.  
 
1.3 Iedereen is uniek 
Ieder mens is uniek, zo ook ieder kind. Ieder kind mag dan ook zijn wie hij is, met al zijn innerlijke 
en uiterlijke eigenschappen. Bij blink wordt iedereen gezien voor wie hij is. Wij staan voor een 
inclusieve samenleving. Dit geldt voor cultuur, religie, sekse en eventuele beperking. In overleg met 
ouders en collega’s kijken we hoe we ieder kind de optimale begeleiding kunnen bieden. Hoewel wij 
kinderen willen helpen en stimuleren in hun ontwikkeling, respecteren wij ook dat ieder kind daarin 
zijn eigen tempo heeft. Zo vangt blink ook kinderen op van speciaal onderwijs. Hierbij wordt 
tijdens de intake al uitvoerig besproken met ouders waar de wensen en behoeftes liggen van het 
kind. Ook wordt er in kaart gebracht waar de pedagogisch medewerkster rekening mee moeten 
houden en/of op welke gebieden zij meer oog moeten hebben voor het kind. Alle informatie vanuit 
de intake wordt door de mentor van het kind duidelijk gecommuniceerd naar het team via het 
werkoverleg. Drie weken na de start van de opvang is er met ouders een evaluatiemoment of de 
opvang goed verloopt en in de toekomst verder geboden kan blijven worden. Als hier blijkt dat de 
opvangwensen niet haalbaar zijn voor blink, dan helpen en adviseren wij ouders wat voor het kind 
een geschikte opvangplek zou zijn.  
 
De voertaal van blink is Nederlands. 
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1.4 De Zone van de naaste ontwikkeling 
Bij blink gaan wij uit van 'de Zone van de naaste ontwikkeling'. Dit is een concept van de Russische 
psycholoog Lev Vygotsky. In het boek 'Grote pedagogen in klein bestek' (Kroon & Levering, 2008), 
wordt dit concept als volgt omschreven: 
 

 
‘Het is niet zo interessant, stelt Vygotsky, om te bepalen wat een kind kan en wat een kind niet 
kan. Belangrijker is wat kinderen samen met een meer ervaren persoon kunnen doen. Tussen 
niet kunnen en wel kunnen ligt een overgangsgebied – een zone – die aangeeft waartoe kinderen 
onder begeleiding of met hulp van een ander in staat zijn. Die zone laat het 
ontwikkelingspotentieel van een kind zien. Wil men een kind iets leren, dan is het raadzaam 
eerst het ontwikkelingspotentieel te bepalen, zodat men kinderen met een verschillend 
potentieel ook een verschillende vorm van begeleiding of instructie kan geven.’ (p. 193) 
 

 
Vygotsky legt hierbij de nadruk op de interactie tussen mensen. Iemand die minder ervaren is op 
een bepaald gebied, wordt geholpen door de persoon met meer ervaring en kan de taak hierdoor 
later zelfstandig uitvoeren. De zone van de naaste ontwikkeling gaat uit van de mogelijkheden van 
het kind, hoe het kind binnen een korte termijn kan groeien. Het kind wordt op een positieve wijze 
bekeken. Bij blink krijgt dit vorm doordat de oudere kinderen de jongere kinderen helpen. Zo wordt 
iemand met meer ervaring gekoppeld aan iemand met minder ervaring. Wanneer er bijvoorbeeld 
een kindje is dat nog moeite heeft met het strikken van zijn/veters dan vragen wij kindje die dit al 
vlekkeloos kan of hij het kindje wil helpen. Wij vragen bijvoorbeeld of hij/zij het voor wil doen of 
samen wil doen met het kindje. Wij vragen dus niet om het over te nemen door de veters voor het 
kind te strikken, maar om het kind te helpen groeien door het samen te doen. De kinderen doen dit 
met veel plezier en lijken hier voldoening uit te halen. Dit proces van kinderen aan elkaar koppelen 
op basis van ervaring is van toepassing op de meest gangbare voorbeelden. Echter bij hulpvragen 
vanuit kinderen die (persoonlijke) hygiëne betreffen zullen pedagogisch medewerksters inspringen.  
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Onderwijspedagoog Frea Janssen-Vos werkt ook met het concept van 'de Zone van de naaste 
ontwikkeling'. Zij heeft hier ook verschillende doelen bijgesteld. Doelen om goed te kunnen 
functioneren in de samenleving. Deze zijn in het onderstaande figuur geschematiseerd 
weergegeven.  
 
In het schema is te zien dat er drie basisbehoeften zijn voor de mens om ontwikkeling tot stand te 
brengen namelijk: 
● Nieuwsgierig zijn 
● Emotioneel vrij zijn 
● Zelfvertrouwen hebben 

 
Wanneer deze drie factoren in orde zijn, kan de mens: 
● Communiceren 
● Actief zijn en initiatieven nemen 
● Uiten en vormgeven. 
 
Vervolgens kan de mens: 
● De wereld verkennen 
● Samen spelen en werken 
● Werken aan het doel voorstellingsvermogen en creativiteit te hebben 
 
De buitenste cirkel, kan volgens deze methode pas behaald worden wanneer de ringen binnenin, in 
orde zijn. Daarom staan de drie basisbehoeftes op blink het meeste centraal. Blink is ervan 
overtuigd dat om een goede opvang te kunnen bieden deze behoeftes in orde moeten zijn. De 
pedagogisch medewerksters zijn hier dan ook continu mee bezig tijdens het bieden van de opvang. 
Zo proberen zij bijvoorbeeld de kinderen nieuwsgierig te maken door de benodigde spullen voor een 
activiteit wel al klaar te leggen, maar de kinderen te vragen wat zij zelf denken wat de activiteit is. 
Zo worden kinderen geprikkeld om na te denken, nieuwsgierig te zijn en hun creativiteit in te 
zetten. Door dit gezamenlijk te doen leren kinderen ook nieuwsgierig naar elkaars ideeën te zijn.  
 
Een voorbeeld van emotioneel vrij zijn is dat wij het op blink heel belangrijk vinden dat er ruimte is 
voor elke emotie, positief of negatief. Zo vragen wij de kinderen regelmatig of zij willen vertellen 
hoe zij zich voelen. Wanneer wij dit vragen, wordt er ook gelijk gevraagd of kinderen dit privé 
willen vertellen of in het bijzijn van de andere kinderen. Door de kinderen de optie hierin te geven 
kunnen zij emotioneel vrij zijn in de omgeving naar keuze.   
 
Zelfvertrouwen is een kwaliteit waar blink graag een bijdrage in doet om dit te versterken en te 
laten groeien. De pedagogisch medewerkers doen dit zoveel mogelijk door ‘ik kan het niet’ om te 
zetten in ‘ik ga het proberen’. Wanneer een kind vooraf al roept dat hij/zij het niet kan, gaat de 
pedagogisch medewerker met het kind in gesprek. Hierbij is het doel om de onderliggende reden te 
achterhalen waardoor het kind denkt dat hij/zij het niet kan. Hierbij wordt dan gekeken hoe de 
pedagogisch medewerkster het kind kan stimuleren om het toch uit te voeren, al dan niet samen of 
het de eerste keer voor te doen.  
 
Wanneer kinderen iets dan alsnog proberen, beloond de pedagogisch medewerkster met positieve 
woorden zoals ‘wat goed van jou!’ of ‘Wat knap dat het geprobeerd hebt’. Ongeacht of de poging 
succesvol is geweest. Wanneer kinderen wel al iets goed kunnen of iets doen waar zij wel al 
zelfvertrouwen in hebben, beloond de pedagogisch medewerkster ook met woorden om ervoor te 
zorgen dat het zelfvertrouwen van het kind gewaarborgd blijft.  
 



co
nc
ep
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 December 2021 
 
 
  11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



co
nc
ep
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 December 2021 
 
 
  12 

 

 
 

1.5 natuur inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen 
De natuur kan voor elk doel ingezet worden. Kinderen kunnen er tot rust komen of juist energieker 
worden. Er kan focus worden gelegd op detail (een bloem op een grasveld) of juist overzicht 
gecreëerd worden door het grote geheel te laten zien (wandelen in het bos of langs het strand). Er 
kan een specifieke focus gelegd worden op één of meer zintuigen. We gaan bij blink dan ook graag 
met de kinderen naar buiten en op ontdekking om dit te stimuleren. Regelmatig zijn wij te vinden 
in bossen of natuurparken om daar gezamenlijk activiteiten of speurtochten te doen. Ook leren wij 
de kinderen dat we de natuur moeten respecteren, en wij hier niks van kapot mogen maken. Natuur 
die wij gebruiken voor knutselen halen wij van de grond en niet van de bomen of bosjes. 
 
Ook op onze locatie in de Noorderplassen hebben wij onze eigen schooltuintjes. Op onze locatie in 
Muziekwijk doen we het voorkweken (seizoensgebonden groenten/fruit) en uiteindelijk planten we 
het in de schooltuintjes van de Noorderplassen. 
 
1.6 spel inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen 
Spelen is de bezigheid waaraan kinderen over het algemeen het meeste plezier beleven. Het is hun 
manier om de wereld te ontdekken, te ervaren en te onderzoeken. Ook kunnen zij door te spelen 
dingen verwerken, zowel grote als alledaagse ervaringen. Bij blink besteden we veel aandacht aan 
de spelontwikkeling van de kinderen. Het spelmateriaal is aangepast op het spelniveau en de 
wensen van de kinderen. Zo is er voor elke leeftijd speelgoed en uitdagende spellen aanwezig. Drie 
keer per jaar mogen de kinderen aangeven wat zij graag zouden willen hebben qua speelgoed en 
houden wij samen met de kinderen een grote schoonmaak. Zo maken wij ze bewust dat voordat er 
nieuwe dingen komen, er eerst oude dingen weg moeten. Ook leren ze op deze manier keuzes te 
maken voor zichzelf en andere. 
 
1.7 voorbereiden op de samenleving 
Wij willen de kinderen helpen bij het voorbereiden op de samenleving. Het is belangrijk dat zij 
stapje voor stapje steeds zelfstandiger worden en een plekje vinden in onze maatschappij. Wij 
helpen om vaardigheden en eigenschappen aan te leren die zij later in de praktijk nodig hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, beleefdheid, bescheidenheid, 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Ook brengen wij de kinderen kennis bij die van pas kan 
komen in de toekomst. Dit proberen wij bij te brengen door bijvoorbeeld op Prinsjesdag aandacht 
te schenken aan wat er gebeurt die dag en wat voor gevolgen dat met zich meebrengt voor de 
maatschappij. Ook leren de kinderen bij blink veel van elkaar doordat zij in één verticale groep 
zitten en daarom met veel verschillende leeftijden te maken hebben. De kinderen zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen spullen als een tas, jas en eventuele sleutels. Elke feestdag wordt 
bij ons behandeld, ongeacht cultuur.  
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2. Opvoedingsdoelen 
 
Opvoeden kent twee kanten. Enerzijds helpen we een kind zich zelfstandig te laten ontplooien tot 
een individu met een eigen mening en anderzijds helpen we de kinderen een handje met de wereld 
om hen heen. 

Via de Wet Kinderopvang is een aantal opvoedingsdoelen opgesteld. Deze worden hierna beschreven 
en voorzien van voorbeelden uit de praktijk: 

● Emotionele veiligheid; de basis voor een goede ontwikkeling 
● Sociale competentie; kinderen leren hoe met elkaar om te gaan en ze leren omgaan met het 

uiten van emoties 
● Persoonlijke competentie; kinderen laten ontdekken wie zij zijn 
● Overdracht van normen en waarden; kinderen leren wat er van hen in onze samenleving 

verwacht wordt 

2.1 Emotionele veiligheid 
● Het kind moet zichzelf kunnen zijn 
● Het kind moet zich veilig en vertrouwd voelen 
● Het kind moet zich gerespecteerd voelen 
● Het kind moet positief benaderd worden 
● De pedagogisch medewerker moet ingaan op de emoties van het kind 
● De pedagogisch medewerker moet er zijn voor het kind 

 
Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van volwassenen. Het ontdekken van de wereld is spannend 
en daarin moeten ze zich gesteund voelen door de mensen in hun omgeving. Bij blink vinden we het 
belangrijk dat je met aandacht luistert en kijkt naar ieder kind. In welke ontwikkelingsfase zit 
hij/zij? Wat is de huidige behoefte? Welke uitdaging heeft hij/zij nodig? Waar is het kind in 
ontwikkeld? En waar ontwikkelt het kind zich nu in? Zowel verbaal als non-verbaal zijn we er voor 
de kinderen. De basis van alles is dat een kind zich thuis en veilig voelt en dat zelfvertrouwen en 
nieuwsgierigheid worden opgebouwd. Als kinderen wat ouder worden hebben ze behoefte aan een 
stukje vrijheid. Dit willen wij ze bieden, stap voor stap en in overleg met de ouders.  

Bij blink vinden we de 3 R-en in de opvoeding belangrijk; Rust, Reinheid en Regelmaat. Maar niet 
alle kinderen zijn hetzelfde. Zo heeft de een soms minder/meer honger dan de ander, omdat hij of 
zij in de groei is. Anderen hebben wat meer aandacht nodig op een bepaald gebied. Hier spelen wij 
op in door in sommige gevallen één op één activiteiten te doen met kinderen en het kind te 
stimuleren in activiteiten waar nog groei te behalen valt. Ook is er persoonlijke aandacht als we aan 
tafel gaan om te eten. Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te eten. Hier is ruimte om 
verhalen aan elkaar te vertellen of de dag te bespreken. Vragen worden gesteld zoals ‘Hoe was het 
op school?’, ‘Heeft er iemand iets leuks meegemaakt vandaag?’ of ‘Wie heeft er een leuk idee om 
vandaag te doen?’. Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd om verhalen met elkaar te delen, 
maar wordt er ook geleerd om aandacht te hebben en te luisteren naar elkaar. 
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Het opbouwen van een vertrouwensband is belangrijk en bovenal noodzakelijk. Een kind moet zich 
op zijn gemak voelen. Dit begint bij het wennen. Ieder kind mag bij ons wennen in zijn/haar eigen 
tempo. In overleg met de ouders worden er maximaal 4 uur verdeeld over maximaal twee dagen op 
basis van beschikbaarheid. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de wensen van het kind 
en de ouders. Tijdens het wennen heeft een kind de tijd nodig om zich veilig en vertrouwd te gaan 
voelen. We geven de kinderen aandacht, troost en afleiding. Niet elk kind is hetzelfde. Op basis van 
de gemoedstoestand als het kind binnen komt, zullen wij vragen aan de ouders om eventueel wat 
langer bij het kind aanwezig te blijven. De pedagogisch medewerkster zal bij het eerste 
wenmoment het kind op weg helpen en samen een activiteit naar behoefte aan te bieden. Zo zal de 
pedagogisch medewerkster het kind een rondleiding geven, de A4-poster met groepsregels 
doornemen en de groep vragen om zich voor te stellen aan het kind. De pedagogisch medewerkster 
zal tevens aan de groep vragen om kind uit te nodigen bij zijn/haar activiteit en naar behoefte zal 
de pedagogisch medewerkster zich hierbij bij aansluiten. Het kind zal elke opvang dag in de eerste 
week opnieuw worden voorgesteld aan de groep en de groep aan het nieuwe kindje. Als ouder mag 
je tussentijds altijd even bellen om te vragen hoe het met je kind gaat. 
 

2.2 sociale competenties 
● Aandacht voor goede communicatie tussen kinderen onderling en pedagogisch medewerkers 

en kinderen 
● Vriendschappen tussen kinderen stimuleren en respecteren 
● Communicatie over en weer tussen kinderen stimuleren 
● Ruzie en conflicten zelf of met hulp laten oplossen 

 
Kinderen van verschillende leeftijden, 4 tot 13 jaar, zitten bij elkaar in de groep. De oudste 
kinderen leren rekening houden met de jongste kinderen. En de jongste kinderen leren veel van de 
oudere kinderen. Oudere kinderen vinden het vaak leuk om de jongere kinderen te helpen. Doordat 
de pedagogisch medewerksters hen dit vertrouwen geven, groeien de kinderen in hun ontwikkeling.   
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2.3 Overdracht van normen en waarden 
● Rekening houden met elkaar 
● Positief met elkaar omgaan 
● Een ander helpen 
● Verantwoordelijkheidsgevoel 

 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor mensen, dieren en hun leefomgeving. 
Zo is het belangrijk dat er wordt opgeruimd en je mag niet zomaar een spin doodtrappen. Het 
beleid over ongewenste dieren op de groep is dat deze worden gevangen door de pedagogisch 
medewerkster en eventueel kindjes die willen helpen. Vervolgens wordt het dier in zijn natuurlijke 
omgeving weer vrijgelaten. Pestgedrag tolereren wij niet. We zullen dit altijd samen met de 
kinderen uit zoeken en op te lossen, hiervoor maken wij gebruik van het protocol Pestgedrag wat is 
terug te vinden op onze website.  

Kinderen komen bij blink in aanraking met verschillende culturen. Wij proberen de kinderen 
normen en waarden die binnen de culturen aanwezig zijn, over te brengen en hiervoor respect te 
hebben. Dit doen wij door bijvoorbeeld bij verschillende feestdagen uit diverse culturen stil te 
staan. Zo leggen wij uit waar de feestdag voor staat en doen wij in sommige gevallen hier een 
passende activiteit bij.  

Respect voor je naasten en je omgeving. Leren iedereen in zijn waarde te laten. Groepsregels waar 
kinderen zich aan moeten houden zijn belangrijk. We maken de kinderen duidelijk waarom die 
regels er zijn. En geregeld herhalen wij deze bij de eetmomenten. Wij vragen de kinderen waarom 
zij zelf denken dat zij de regels moeten naleven om op deze manier bewustwording te creëren. Op 
het moment dat de groep onrustig is, of wanneer er veel gewaarschuwd moet worden, worden alle 
kinderen gevraagd plaats te nemen aan tafel en worden alle regels herhaald. Dit wordt gedaan 
zodat het kind kan nadenken over zijn gedrag en zich weer kan aanpassen aan de regels. Wanneer 
kinderen regels overtreden en dit niet de eerste keer is, zal het kind gevraagd worden om plaats te 
nemen bij de regel poster. Deze hangt zichtbaar op de groep. Het kind wordt gevraagd om alle 
regels op te schrijven, indien mogelijk, of op te noemen waaraan hij zich niet gehouden heeft. 
Hierna wordt hier een gesprek over gevoerd. 

Regels die wij hanteren zijn; 

● Er wordt geregeld handen gewassen 
● Er wordt binnen niet gerend 
● Er worden geen vecht spelletjes gespeeld. 
● Tijdens bso dagen niet op de laptop, telefoon of tablet 
● Respect voor elkaar 
● Als je met iets anders gaat spelen, ruim je eerst op 
● Je blijft van andermans spullen af 
● Er worden geen scheldwoorden gebruikt 
● Er wordt niet op de trap gespeeld 
● Als je boven wilt spelen wordt dat eerst gevraagd 
● Kinderen mogen niet in de juffen kasten zitten 
● Kinderen mogen niet in de keuken 
● Maximaal 15 minuten op de televisie tenzij het als gezamenlijke activiteit wordt 

beschouwd. 
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2.4 Persoonlijke Competentie 
● Voor jezelf op durven komen 
● Wie ben ik eigenlijk? 
● Hoe ben ik in een groep? 
● Wat kan ik zelf? 
● Gezien willen worden. 

 
Persoonlijkheidsontwikkeling betekent dat je weet wie je bent, wat je doet, hoe je reageert op 
situaties, wat je leuk vindt, maar ook leren omgaan met emoties en gevoelens. Bij blink behandelen 
we ieder kind als individu. Ieder kind vraagt een andere benadering. De één is graag op zichzelf, de 
ander doet het liefst activiteiten in groepsverband. Dit respecteren wij, tenzij het een belemmering 
vormt voor de ontwikkeling van het kind. Zelfvertrouwen hebben, emotioneel vrij zijn en 
nieuwsgierig zijn vormt de basis van een goede ontwikkeling. Indien een kind zich niet op zijn 
gemak voelt, zal het zich niet ontwikkelen. In het schema, ontwikkeld door Frea Janssen-Vos, 
gebaseerd op de ideeën van literatuurwetenschapper en psycholoog Vygotski, ziet u hoe wij de 
kinderen zich persoonlijk willen laten ontwikkelen. Door de kinderen te helpen emotioneel vrij te 
zijn, zelfvertrouwen te laten hebben en nieuwsgierig te zijn kun je ze verder helpen naar de 
omliggende cirkel; communiceren en taal, samen spelen en samen werken en actief zijn en 
initiatieven nemen.  

 
 
 
2.5 Normen en waarden 
Zoals eerder beschreven behandelen wij ieder kind gelijkwaardig. Dit zie je goed terug in ons 
handelen bij conflicten. Ieder kind heeft evenveel recht om met welk speelgoed dan ook te 
mogen spelen. Er wordt geen uitzondering gemaakt tussen grote en kleine kinderen. Ieder kind 
heeft recht op drie waarschuwingen. Bij de derde waarschuwing wordt het kind aan tafel gezet 
om in rust te kunnen nadenken over hun gedrag. De tijd dat de kinderen aan tafel zitten is 
afhankelijk van hun leeftijd. Wij hanteren de maatstaaf dat de kinderen hun leeftijd in minuten 
aan tafel zitten. Is het kind wat aan tafel moet 4 jaar, dan moet hij 4 minuten aan tafel zitten. 
Daarna gaat de pedagogisch medewerkster die het kind aan tafel heeft gezet, in gesprek met 
het kind. Hierin wordt het gedrag van het kind besproken, de band hersteld en mag het kind 
weer verder gaan spelen. Mocht er een conflict ontstaan tussen een kind en een pedagogisch 
medewerkster dan wordt dit op dezelfde manier afgehandeld. Het kind krijgt de ruimte en 
vrijheid om ook de pedagogisch medewerkster aan te spreken op zijn of haar gedrag. De 
pedagogisch medewerkster zal dit aanhoren en proberen het conflict eerlijk op te lossen. Mocht 
dit niet lukken, wordt er een tweede pedagogische medewerkster ingeschakeld om het conflict 
op te lossen. 
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3. Dagritme en inrichting 
3.1 Inleiding 
Binnen dit hoofdstuk wordt beschreven hoe er een dagritme gecreëerd wordt en hoe blink ingericht 
is. 
 
3.2 Doelen met betrekking tot de inrichting 
Bij de inrichting van blink streven wij naar een huiselijke sfeer. Ook zijn er verschillende 
speelhoekjes ingericht. Hier kunnen de kinderen 'afgeschermd' van de groep spelen. Dit creëert rust 
en is er de mogelijkheid voor het kind om even op zichzelf te kunnen spelen.  

 
Bij binnenkomst kom je in een ruimte die is afgeschermd door een L vormige wanden van 1.50 
meter hoog. Hier kunnen de kinderen in alle rust hun schoenen aan-/uittrekken en hun luizenzakken 
vullen of leeghalen als ze binnenkomen of worden opgehaald. Links in deze ruimte staat een bankje 
en links naast de trap is een vakkenkast geplaatst waar de kinderen netjes hun schoenen, jassen en 
tassen in kunnen plaatsen bij binnenkomst. 
  
Alle kinderen zijn voorzien van hun eigen luizenzak waarin zij hun jassen en tassen veilig in kunnen 
opbergen. De kinderen hebben allemaal een eigen mandje in de vakkenkast wat voorzien is van een 
plaatje of hun naam, hierdoor kunnen de kinderen hun mandje makkelijk vinden en hun spullen in 
opbergen. Rechts achter de wand hebben wij het pand zo ingericht dat daar rustig gespeeld kan 
worden speelgoed. Al het speelgoed zit in overzichtelijke bakken zodat de kinderen niet hoeven te 
zoeken waar wat ligt. Dit speelgoed wordt elke maand gesorteerd en schoongemaakt.  
 
Achter de linker kant bij binnenkomst hebben wij de ruimte ingericht met relax kussens met boeken 
In deze ruimte spelen de kinderen over het algemeen spelletjes, lezen een boek hier.  
 
Verder staan er in de algemene ruimte een keuken met kookeiland, een grote eettafel en twee 
banken. Ook lunchen wij aan deze tafels. Aan de linker kant van deze tafels staat er een grote 5 bij 
5 vakken kast. Deze vakkenkast is voorzien van bakken. Hierin zit verschillende soorten speelgoed, 
zoals de Skylanders en knikkerbaan. Ook vind je hier de loombandjes. Aan de linkerkant van de 
keuken staat een grote wandkast die voorzien is van sloten. Hierin zitten de knutselspullen en 
diverse spullen van de leidsters. Ook vind je hier de printer. Daarnaast staat er een langwerpige 
kast met diverse lades met hierin knutselpapier en potloden en stiften. De kinderen mogen dit, na 
toestemming van de pedagogisch medewerkster, zelf pakken en gebruiken voor activiteiten. 
 
De keuken grenst aan de eerdergenoemde ruimtes. Deze grens bestaat uit een traphekje. De 
kinderen weten dat ze niet zomaar in de keuken mogen komen in verband met gevaar, maar dit is 
ook niet mogelijk door middel van het traphekje voorzien van kinderslot. In de keuken vind je de 
voorraadkast met de koekjes, benodigdheden voor het koken en dergelijke. Daarnaast hebben we 
onderkasten kasten met hierin theedoeken, schoonmaak- en koffie/thee benodigdheden. Ook al 
deze kasten zijn voorzien van sloten. 
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In de hoge kasten hebben we een koelkast, vriezer en een combimagnetron staan. Aan de andere 
kant van de keuken hebben we een werkblad met de wasbak. Lades en kastjes voor het bestek, 
kopjes, bekers, borden en bakjes.  
 
Naast de trap zit de ruimte voor het kindertoilet. Ook is hier een afgeschermde ruimte voor de 
kinderen om bij eventuele ongelukjes, of ter voorbereiding van sport en spel, te kunnen omkleden. 
 
Op de eerste verdieping hebben wij een kist met speelmatten, plek voor educatieve spelletjes en 
een vakken kast voorzien van bakken met pictogrammen. Ook vind je in dit stuk een tafel met 6 
stoelen. Verder zal deze ruimte verder worden aangekleed naar behoefte van de aanwezige 
kinderen. 
 
Vervolgens vind je op deze verdieping het toilet voor de pedagogisch medewerksters met, in het 
voorhalletje, afsluitbare kasten voor de privé spullen van pedagogisch medewerkster. Mocht er één 
pedagoog aanwezig zijn die gebruik wil maken van het toilet, dan gaan alle kinderen mee naar 
boven om daar even te wachten. Zo zijn, tijdens het toiletbezoek, de kinderen op hoor afstand van 
de pedagogisch medewerkster zodat deze in geval van calamiteiten direct kan ingrijpen.  
 
Rechts naast de trap kom je in een volgende ruimte, met aan de linker kant een afsluitbare ruimte 
waar de wasmachine en de droger te vinden zijn. Deze ruimte sluit aan op een kleine gang. In deze 
gang is er aan de rechter kant een afsluitbare kast te vinden. Links van deze kast zit een deur, deze 
deur staat in verbinding met de naast gelegen gallenrij. Deze deur is ten allertijden op slot. Op de 
galerij is namelijk de meterkast van het pand te vinden. 
 
Aansluitend aan dit gangetje, rechts van ruimte waar de wasmachine en de droger is er een kamer 
aanwezig voorzien van schuifdeuren. Deze ruimte is bedoeld als game kamer, tv-kamer en bioscoop. 
Hier is een relaxplek gecreëerd door middel van een bank met kussens aan de linker kant en aan de 
rechterkant een TV. 
 
Afhankelijk van de dag en hoeveelheid aanwezige kinderen bekijken wij hoeveel kinderen er in een 
ruimte kunnen spelen. Dit doen wij zodat alles netjes verdeeld wordt en het niet te druk wordt in 
de ruimtes. Vaak rouleren we ook van ruimtes zodat iedereen overal kan spelen als dit het geval is. 
De ruimtes hebben geen deur dus is er altijd te zien en te horen wat er gedaan wordt in de ruimtes 
boven. Er is boven ruimte voor maximaal 11 kinderen en benedenruimte voor maximaal 22 kinderen. 
Wanneer er dus meer dan 22 kinderen in het pand aanwezig zijn, zal er sowieso gebruikt gemaakt 
worden van de bovenverdieping. Bij minder dan 22 kinderen is het gebruik van de bovenruimte 
optioneel en alleen wanneer er een pedagogisch medewerkster bij aanwezig kan zijn.  
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3.3 Het dagritme 

Voorschoolse opvang 
Kinderen kunnen dagelijks vanaf 7:00 terecht bij blink. Kinderen die ontbijt meegekregen hebben 
van thuis, mogen met een lauw kopje thee of water aan tafel gaan zitten. De kinderen die al 
hebben ontbeten, kunnen rustig kleuren of spelen in de speelhoeken. Natuurlijk mogen zij naar 
behoefte ook lauwe thee of water drinken. De pedagogisch medewerkster draagt zorg dat alle 
kinderen om 08:10 klaar staan om naar school te gaan. 

Buitenschoolse opvang 
Als de kinderen bij de BSO aankomen, doen ze hun jas en tas in de luizenzak en doen ze hun 
schoenen uit. Iedereen wordt persoonlijk begroet. Er wordt gevraagd aan de kinderen om hun 
knijper op de emotie kaart (groen-geel-rood) te plaatsen zoals zij zich voelen. Vervolgens gaan de 
kinderen hun handen wassen en aan tafel, om gezamenlijk fruit/groente en twee crackers/koekje 
te eten. Ook krijgen de kinderen een beker limonade/water/lauwe thee. 

Bij meer dan 20 kinderen wordt het cracker moment opgesplitst. De kinderen die om 14:00 uit 
school komen gaan om 14:30 aan tafel en de overige kinderen om 15:30. Tijdens het tafelmoment 
worden de knijpers doorgenomen en zo nodig uitleg gevraagd voor knijpers op de gele of rode 
emoties. Kinderen mogen zelf kiezen of zij dit met de groep willen bespreken, of na het 
tafelmoment even privé met de pedagogisch medewerkster. 

Verder wordt er over de dag gesproken en over andere dingen die de kinderen willen vertellen 
Als iedereen gegeten en gedronken heeft, kunnen kinderen kiezen wat ze willen doen. Als er 
kinderen jarig zijn vieren we de verjaardag op dit moment. Ze kunnen zich verkleden, spelletjes 
doen, buiten spelen, sporten, dansen, knutselen of samen met de pedagogisch medewerkster wat 
doen. Rond 17.00 wordt het avondeten aangeboden aan de kinderen die die dag hun avondmaaltijd 
bij blink nuttigen. De eters gaan vervolgens hun handen wassen en eten.  

De avondmaaltijd wordt door de pedagogische medewerkster of groepshulp vers klaar gemaakt. De 
overige kinderen komen gezellig mee aan tafel zitten en krijgen een 
crackers/soepstengel/rijstwafel als zij honger hebben. Aan het eind van de dag wordt er 
gezamenlijk opgeruimd, zeggen we gedag, is de overdracht naar ouders/verzorgers en wensen we 
iedereen een fijne avond. 

Korte schooldagen 
De kinderen worden uit school opgehaald voor de lunch bij blink. We eten een broodje en drinken 
wat limonade/melk/water. Daarna ruimt iedereen zijn beker en bord op en kan er gespeeld 
worden. De rest van de middag verloopt hetzelfde als de overige buitenschoolse opvangdagen. 
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3.4 Samenvoegen van groepen 
Tijdens vakanties of op dagen dat er structureel minder kinderen zijn, kunnen groepen worden 
samengevoegd. Mits de maximale groepsgrootte het toelaat, kunnen volledig aanwezige 
basisgroepen structureel worden samengevoegd tot één groep waarbij in principe één vaste 
pedagogisch medewerkster aanwezig is. Voor zowel kinderen als ouders wordt inzichtelijk gemaakt 
voor welke groepen dit geldt en van welke ruimte er gebruik wordt gemaakt dit wordt vooraf 
gecommuniceerd via de app. Het samenvoegen van groepen biedt voordelen t.o.v. het werken met 
groepen met minder kinderen. Er zijn meer speelmogelijkheden voor kinderen en als door het 
samenvoegen twee pedagogisch medewerksters op de groep werken draagt het bij aan transparantie 
en veiligheid.  
 
Na het eetmoment mogen alle kinderen van alle groepen een activiteit en/of een speelhoek kiezen 
om te spelen. De pedagogisch medewerkster blijft beschikbaar voor de kinderen, doet een activiteit 
of luistert naar hun verhalen. Doordat de buitenschoolse opvang bestaat uit twee verdiepingen met 
allerlei speelhoeken ontstaat er na het eetmoment een natuurlijke samenvoeging van de 
basisgroepen. Tijdens vakantie of studiemarge dagen kan het voorkomen dat de BSO van Filmwijk of 
Noorderplassen samenvoegt met de BSO van Muziekwijk. De ouders worden hier altijd vooraf 
(schriftelijk) door de pedagogisch medewerksters op de hoogte gebracht en tekenen het 
toestemmingsformulier vooraf op eigen locatie. Indien mogelijk gaat er de gehele dag een vaste 
pedagogisch medewerkster mee en anders begeleidt de pedagogisch medewerkster de kinderen er 
heen en maken hun wegwijs in de andere BSO. Hiermee waarborgen wij de emotionele veiligheid. 
 
Vakantie en studiedagen 
Tijdens vakanties en op studiedagen zijn de kinderen vanaf 7.00 uur welkom op de BSO. Voor 9.00 
uur dienen alle kinderen aanwezig te zijn. Op deze dagen kunnen de kinderen vanaf 17.00 uur 
worden opgehaald. Dit in verband met uitstapjes. De kinderen worden de hele dag opgevangen door 
de pedagogisch medewerksters. Samen met de pedagogische medewerksters wordt er gekeken 
welke activiteiten er in de vakanties gedaan kunnen worden. Samen maken we een vakantierooster. 
Zo’n rooster kan variëren van een uitstapje buiten de deur tot een gezamenlijke activiteit bij blink. 
Ook wordt er aan sport en spel gedaan. Minimaal één week voor de vakantie is dit rooster bekend 
met daarin opgenomen welke activiteiten gedurende de vakantie gedaan worden. Dit is echter wel 
een leidraad en het kan zijn dat hier nog van afgeweken worden. De kinderen en pedagogisch 
medewerksters lunchen gezamenlijk op zo’n dag. 

Verlaten van de basisgroep 
De kinderen van blink zullen in sommige situaties de basisgroep verlaten. Denk hierbij aan 
activiteiten die wij in de vakantie doen met de kinderen. Bij het verlaten van de basisgroep tijdens 
de vakanties is er ten alle tijden een pedagogisch medewerkster aanwezig en houden wij het 
kindratio aan van 1 pedagogisch medewerkster per 7 kinderen. De pedagogisch medewerkster blijft 
verantwoordelijk voor de kinderen en alle protocollen blijven van kracht. 

Kinderen kunnen ook de basisgroep verlaten doordat de twee of drie vestigingen samenvoegen. Hier 
worden de ouders vooraf schriftelijk over geïnformeerd. Vooraf hebben alle ouders hiervoor een 
toestemmingsformulier ingevuld. Bij het samenvoegen van de groepen wordt het kindratio niet 
overschreden en zal indien nodig, beide pedagogisch medewerksters bij de kinderen blijven. Tijdens 
het vervoer blijft de originele pedagogisch medewerkster verantwoordelijk. Pas na een overdracht 
tussen de medewerksters, wordt de verantwoordelijkheid overgedragen.  
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Tevens kunnen kinderen bij blink de basisgroep verlaten doordat zij een nevenactiviteit hebben 
onder de BSO tijd. Wij als blink brengen óf halen de kinderen, mits ouders hiervoor toestemming 
hebben gegeven. Mocht een kind bijvoorbeeld naar zwemles gaan, dan zal hij/zij onze 
verantwoordelijkheid blijven totdat de zwemles begint. De begintijden van de nevenactiviteit en 
het overdragen van de verantwoordelijkheid worden kenbaar gemaakt door middel van het 
toestemmingsformulier die ouders tekenen. Er wordt ten alle tijden gewacht totdat de kinderen 5 
minuten binnen zijn en daarna wordt er pas weggereden. Er wordt een overdracht schriftelijk naar 
ouders gecommuniceerd van de dag en bij bijzonderheden wordt even telefonisch contact 
opgenomen. 

 

Voor bovenstaande situaties kunnen ook vrijwilligers of stagiaires ingezet worden voor het 
vervoeren van kinderen, echter is dit wel pas na een inwerkprocedure. Dezelfde regels blijven van 
kracht wat betreft de verantwoordelijkheid. Ook moeten de vrijwilligers en stagiaires een 
overdracht doen aan de pedagogisch medewerkers na hun dienst. 
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4. Bijzondere dagen 
 

4.1 Inleiding 
Feest neemt een bijzondere plaats in voor een kind. Als je jarig bent of afscheid neemt, sta je een 
dag helemaal in het middelpunt van de belangstelling. Alles op die dag is bijzonder en spannend. 
Een traktatie, cadeautje en feestje mag op zo'n dag niet ontbreken. Ook besteden wij aandacht aan 
jaarfeesten, geloofsfeesten en seizoensfeesten. 
 

4.2 Verjaardagen 
Tijdens verjaardagen gaan we met alle kinderen aan tafel zitten. De jarige mag als hij/zij dit wil, 
kiezen of we liedjes zingen of spelletjes gaan spelen. Dit gebeurt allemaal in een ontspannen sfeer. 
De jarige krijgt een cadeautje en een kaartje van blink en het kind heeft de mogelijkheid om een 
traktatie uit te delen.  

 
4.3 Afscheid 
In de voorlaatste opvangweek wordt de kinderen verteld dat er iemand afscheid gaat nemen en 
wanneer dit plaatsvindt. Zo kunnen zich hierop voorbereiden en eventuele knutselwerkjes maken. 
Tijdens het afscheid mogen de kinderen trakteren. We doen een spelletje en de kinderen krijgen 
een cadeautje en kaartje mee van blink. Er is veel ruimte voor waar de kinderen zelf behoefte aan 
hebben om de opvang zo goed mogelijk af te sluiten. 

 
4.4 Traktatie 
Wij vinden het gewenst dat de kinderen een verantwoorde en gezonde traktatie uitdelen die door 
de ouders/verzorgers worden meegebracht. Je kunt denken aan rozijntjes, fruitspiesen of spiesjes 
met kaas, worst en augurk. De medewerkers geven graag tips hoe een verstandige en creatieve 
traktatie te maken. 

 



co
nc
ep
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 December 2021 
 
 
  23 

 

5. Medewerkers 
 

5.1 Inleiding 
De kinderen worden opgevangen door deskundige medewerksters die vanuit de pedagogische visie 
van blink op persoonlijke wijze een relatie aangaan met de kinderen. Het is de taak van de 
pedagogisch medewerkster om een klimaat te scheppen waarbinnen ieder kind tot zijn recht komt 
en de zorg en aandacht krijgt die hij nodig heeft. Ieder kind heeft behoefte aan warmte, liefde en 
een geborgenheid en die geven wij graag. 

5.2 Deskundigheid 
Er wordt veel waarde gehecht aan de ervaring en affiniteit die pedagogisch medewerkers hebben 
met kinderen. Om pedagogisch medewerkster bij blink te zijn is affiniteit met kinderen een 
voorwaarde en opvoedingservaring een pré. Het kan gaan om de opvoeding van eigen kinderen of 
om werkervaring met kinderen. Passende beroepskwalificatie is een vereiste in overeenstemming 
met de kinderopvang CAO; een minimum van een MBO-3 of 4 diploma of in opleiding zijn is daarvoor 
vereist.  

De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers komt naar voren in de kennis en vaardigheden 
waarover een pedagogisch medewerkster beschikt of geleidelijk dient te gaan beschikken. Tevens 
dient elke nieuwe medewerkster voorafgaand aan de start van de arbeid, het 
medewerkershandboek te hebben gelezen en tekent hier ook voor. Hierin staan onze medewerkers 
regels opgesteld, maar ook alle protocollen waarmee wij werken. Van elke medewerker wordt 
getracht deze uit het hoofd te kennen en toe te passen. 

Te denken valt aan de volgende punten: 
 
● Kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen 
● Kennis van de diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen 
● Zich kunnen verplaatsen in een kind en kunnen denken vanuit het gezichtspunt van een kind 
● Kunnen inspelen op de ontwikkeling van het kind 
● Gezellige warme sfeer kunnen creëren 
● Grenzen en structuur kunnen bieden aan kinderen 
● Aandacht hebben en hanteren van algemeen geaccepteerde normen en waarden 
● Kunnen overleggen met ouders/verzorgers en hiertoe zelf het initiatief kunnen nemen 
● Beschikken over het certificaat 'eerste hulp aan kinderen' 

 
Blink heeft naast de pedagogische medewerkers ook een vertrouwenspersoon voor alle 
medewerkers. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk is zijn/haar rol en heeft een zwijgplicht naar 
de werkgever. Dit is ingesteld voor de pedagogisch medewerkster zodat zij een plek hebben om 
naar toe te gaan om gehoord te worden, problemen te delen die zij als vertrouwelijk beschouwen of 
bij onderlinge conflicten. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en heeft een adviserende 
rol. Dit betreft zaken waar de pedagogische medewerksters mee zitten in de privésfeer of werksfeer 
onderling. De vertrouwenspersoon is niet bedoeld om zorgen over de kinderen te uiten of over 
collegiaal gedrag wat ongepast is naar de kinderen of collega’s toe. Hiervoor is de 
aandachtsfuntionaris aangesteld, hier kunnen de pedagogisch medewerkster terecht met vragen 
over de meldcode, vermoeden of adviezen over hoe te handelen als zij ergens tegenaan lopen op 
het gebied van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag van collega’s naar kinderen. Meer 
informatie over de aandachtsfuntionaris leest u op pagina 29. 
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5.3 Minimum taalniveau 
Een goede taalontwikkeling en daarmee een taalrijke omgeving is belangrijk voor het kind om een 
goede start te maken op de basisschool. Pedagogisch medewerksters moeten daarom beschikken 
over niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheden vanaf 1 januari 2025. Het gaat om de 
onderdelen luisteren, spreken en gesprekken voeren. Hierbij geldt het 3F niveau voor Nederlands 
sprekende beroepskrachten en B2 niveau voor anderstalige beroepskrachten. Tot die tijd geldt een 
ingroei termijn. Met behulp van een diploma of certificaat kan deze taalvaardigheid worden 
aangetoond.  

Ook tijdelijke pedagogisch medewerksters en invalkrachten moeten aan deze kwalificatie-eis 
voldoen. Medewerkers die op 1 januari 2025 niet aan de taal eis voldoen, kunnen niet meer werken 
als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. 

5.4 Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
Ook heeft blink sinds 1 november 2018 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach (Amanda). De 
pedagogische beleidsmedewerker coacht kinderopvangmedewerkers bij de dagelijkse 
werkzaamheden. Daarnaast houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van het pedagogisch beleid en 
draagt zorg dat deze te allen tijde actueel is.  
 
Door onze samenwerking met de Basisschool de Windwijzer wordt onze pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach gecoacht door een medewerker van de Windwijzer. De coaching vindt 1 
keer per kwartaal plaats en duurt naargelang de behoefte van 1 á 2 uur. Meer informatie over de 
coaching en een specificatie van de coaching uren vindt u terug in ons coaching plan op onze 
website. 
 
5.5 Aandachtsfunctionaris Meldcode 
De aandachtsfunctionaris heeft een centrale en adviserende rol in de stappen rond het signaleren 
en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. Blink 
heeft een aandachtsfunctionaris aangesteld; Jolanda. Bij afwezigheid van Jolanda neemt Melissa 
deze functie over. Deze beroepskracht is meestal een ervaren senior en dient het onderwerp 
huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de instelling te borgen. Ook speelt de 
aandachtsfuntionaris een adviserende en ondersteunde rol voor de werkgever wanneer er sprake is 
van onderling grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s of van collega’s naar kinderen.  Hiertoe 
dient de aandachtsfunctionaris deskundig te zijn in het signaleren, handelen en delen van zorg en 
op de hoogte te zijn van de werkwijze van de meldcode en de afspraken binnen de eigen 
organisatie. De aandachtsfunctionaris heeft tevens contact met externe partijen als bijvoorbeeld 
Veilig Thuis. De scholing van de aandachtsfunctionaris heeft een structurele plek in het 
scholingsplan.  

Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang 

In bovenstaande link is de nieuwe meldcode 2019 uitgebreid in beeld gebracht en zichtbaar hoe wij 
deze toepassen. 

 
5.6 Professioneel 
Kinderopvang is een professionele activiteit. Dit vraagt om goed opgeleide mensen. De 
medewerksters zijn zich bewust van de pedagogische uitgangspunten van blink en dragen deze uit 
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naar kinderen en ouders. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om de kinderen zowel 
individueel als in groepsverband te verzorgen en te begeleiden. Blink verzorgt de nodige na- en 
bijscholing voor het personeel. Ook zijn al onze medewerkers in het bezit van een Verklaring 
Omtrent Gedrag.  
 
Op de groep staan enkel beroepskrachten of beroepskrachten in opleiding. Bij sprake van een 
noodsituatie is een vrijwilliger (in bezit van Verklaring Omtrent Gedrag) of achterwacht per direct 
beschikbaar.  
 
5.7 stagiaires (zie werkwijze BOL en BBL) 
Om aankomende beroepskrachten een kans te geven ervaring op te doen binnen de kinderopvang, 
zijn er jaarlijks enkele stagiaires bij blink. Zowel de stagiaire als de kinderen hebben er belang bij 
vertrouwd met elkaar te raken. Alle activiteiten en werkzaamheden van de stagiaires gebeuren 
onder begeleiding van onze professionele en ervaren praktijkopleiders. Gedurende de stage worden 
de stagiaires boventallig ingezet. Dit houdt in dat het vaste team wordt aangevuld met een 
stagiaire. Een stagiaire kan worden ingezet om van een kleine afstand vanuit schoolkinderen op te 
halen of weg te brengen. Uiteraard is er op dat moment iemand beschikbaar in geval van 
calamiteiten of vragen. De professionaliteit en kwaliteit blijven gewaarborgd. Van de stagiaire 
wordt verwacht dat hij/zij voor aanvang van de stage op de hoogte is van het pedagogisch 
beleidsplan, de huisregels en het medewerkershandboek. Ook dient de stagiaire hiervoor getekend 
te hebben voordat het aan zijn/haar stage mag beginnen.  
 
Alle stagiaires (BOL/BBL) zijn verplicht een presentatie te geven over de Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Deze presentatie wordt gegeven tijdens een werkoverleg en zal onder 
begeleiding van de aandachtsfunctionaris en de stagebegeleider worden gemaakt. Na afloop van 
deze presentie wordt er een toets afgenomen voor het gehele team. De uitslag van deze toets 
wordt door de beleidsmedewerker/coach meegenomen ter beoordeling voor het planningsgesprek.  

Vervolgens beoordeeld de beleidsmedewerker of de pedagogische medewerkster wel of niet 
voldoende op de hoogte is van de richtlijnen van de Meldcode. Mocht dit niet het geval zijn dan zal 
de beleidsmedewerker de pedagogische medewerkster een training aanbieden wat betreft de 
meldcode. Op deze wijze houden we de Meldcode kennis actueel. 

Alle stagiaires zijn verplicht aanwezig te zijn bij het werkoverleg, tenzij dit op hun schooldagen 
valt. Deze worden 1 keer per week gehouden in de digitale omgeving genaamd Teams of op de 
locatie Noorderplassen. Ook zijn in Teams omgeving alle documenten die voor de pedagogisch 
medewerkster belangrijk zijn om hun functie goed uit te voeren beschikbaar. Alle privacygevoelige 
informatie (personeel, facturen en kind dossier) zijn niet beschikbaar in teams. Deze info is alleen 
maar opvraagbaar bij de houder of beleidsmedewerker en bij opvragen moet de info ook 
verklaarbaar zijn. Tijdens vergaderingen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en 
direct bij te stellen mits nodig.  Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van 
feedback aan elkaar. 

 

Ontwikkelingsfases BBL Stagiaire 
Wanneer men een BBL-opleiding volgt mag men onder voorwaarden als beroepskracht meetellen. 
Hiervoor moeten eerst een aantal stappen doorlopen worden welke zijn opgenomen in het 
persoonlijk ontwikkelingsplan, ook wel de POP genoemd. Bij aanvang van de stage wordt deze POP 
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opgesteld tussen de stagiaire en zijn/haar stagebegeleider. Dit vormt de leidraad voor de 
begeleiding. Hierin staat bijvoorbeeld opgenomen welke afspraken er gemaakt zijn over de vorm 
van begeleiding, hoe vaak er overleg plaatst vindt tussen de stagiaire en de begeleider en wat 
hij/zij moet doorlopen om mee te mogen tellen in de BKR. Bij een stageperiode is een Verklaring 
Omtrent Gedrag een vereiste en wordt hij/zij aangesloten bij het personenregister kinderopvang.            

Bij blink hanteren wij diverse ontwikkelingsfases waar de stagiaires zich in kunnen bevinden. Deze 
staan ook opgenomen in het POP. Bij aanvang van de stage wordt er gestart in fase 1. Het verschilt 
per stagiaire hoe snel de fases doorlopen worden. Dit gaat altijd in overleg en na goedkeuring van 
de stagebegeleider dat er naar een volgende fase kan worden doorgegaan. Hieronder ziet u wat de 
diverse fases inhouden en welke taken daarbij horen.  

Afhankelijk van de fase waarin de stagiaire zich bevindt, kan bepaald worden hoeveel uur hij/zij 
formatief kan worden ingezet. Formatieve inzetbaarheid kan alleen gebruikt worden tijdens 
vakanties of bij ziekte van een PM’er. Dit betekent dat de stagiaire als 2de leidster kan worden 
ingezet, maar hij/zij mag nooit alleen op de groep staan.  

Bij aanvang van de stage wordt er in overleg een stappenplan opgesteld hoe de stagiaire van plan is 
de fases te doorlopen en welke fase wanneer behaald wil zijn.  

Blink hanteert de stamregel dat zolang de stagiaire nog in fase 1 of 2 zit, hij/zij niet formatief 
wordt ingezet. Pas in fase 3 of 4, zal de stagiaire formatief inzet worden waar nodig, maar het 
streven is zo min mogelijk. Deze keuze wordt gemaakt zodat er zo veel mogelijk ruimte blijft voor 
de groei en ontwikkeling van de stagiaire en het uitvoeren van de opdrachten vanuit het 
opleidingsinstituut.  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Stagiaire brengt en 
haalt kinderen alleen 
met een PM’er, waarbij 
de PM’er het initiatief 
neemt. 

Stagiaire brengt en 
haalt kinderen alleen 
met een PM’er, waarbij 
de stagiaire het 
initiatief neemt.  

 

Stagiaire brengt en haalt 
kinderen alleen met een 
PM’er, waarbij de PM’er een 
boventallige rol speelt.  

 

Stagiaire mag de 
kinderen zelfstandig 
halen en brengen. 

Stagiaire voert taken uit 
die worden opgedragen 
door de PM’ers. 

Stagiaire voert taken uit 
die ontstaan zijn uit 
overleg met de PM’er 
waarbij het initiatief bij 
de PM’er ligt.  

Stagiaire voert taken uit die 
ontstaan zijn uit overleg met 
de PM’er waarbij het 
initiatief bij de stagiaire 
ligt.  

 

 

 

Stagiaire voert 
zelfstandig taken uit die 
los staan van de 
kinderen, denk aan 
schoonmaaktaken of 
opruimwerkzaamheden. 
Taken met betrekking 
tot kinderen blijven 
altijd in overleg met 
een PM’er.  
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Stagiaire voert 
activiteiten uit met een 
PM’er. 

Stagiaire voert 
activiteiten uit naast 
een PM’er, waarbij het 
initiatief bij de PM’er 
ligt. 

Stagiaire voert activiteiten 
uit naast een PM’er, waarbij 
het initiatief bij de stagiaire 
ligt. 

Stagiaire voert 
activiteiten uit waarbij 
de PM’er een 
ondersteunende rol 
heeft waar nodig. En 
ten alle tijden 
observeert. 

Stagiaire voert geen 
overdrachten naar 
ouders uit, stelt zich 
alleen nog maar voor.  

Stagiaire observeert en 
is aanwezig bij de 
overdrachten naar 
ouders vanuit de PM’er. 

Stagiaire voert de 
overdrachten naar ouders in 
het bijzijn van een PM’er. 

Stagiaire voert 
zelfstandig 
overdrachten, maar wel 
altijd met een 
luisterende PM’er in de 
buurt.  

 
 
5.8 Beproekskrachtratio  
In de nieuwe BKR die per 1-1-2019 van kracht is, wordt per leeftijdscategorie en het aantal 
beroepskrachten een maximaal aantal kinderen per basisgroep vastgesteld. Duidelijk weergeven in 
onderstaand schema. Aangezien blink alleen verticale groepen hanteert maken wij gebruik van de 
BKR geldend in de leeftijdscatorgorie 4 tot 13, in het oranje aangeduid.  
 
 

Leeftijd Aantal PM Max aantal 
kinderen Aantal PM Max aantal 

kinderen Aantal PM Max aantal 
kinderen 

4 tot 7 1 10 2 20 n.v.t. n.v.t. 
7 tot 13 1 12 2 24 3 30 
4 tot 13 1 11 2 22 3 33 
 
Blink heeft één verticale groep van 4 tot 13 met maximaal 35 kindplaatsen. Dit houdt in dat, als 
alle 35 kinderen aanwezig zouden zijn, er 4 pedagogisch medewerksters ingezet zullen worden.    
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6. Praktische informatie voor ouders 
6.1 Inleiding 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de opvang, is het belangrijk voor ouders en verzorgers 
om een goed overzicht te hebben van de praktische informatie. Binnen dit hoofdstuk wordt deze 
informatie aangeboden. 

 
6.2 Kennismaking met blink 
Ouders die geïnteresseerd zijn in een opvangplaats bij onze organisatie worden uitgenodigd voor 
een intakegesprek met één van de pedagogische medewerksters. Je wordt dan geïnformeerd over 
de pedagogische visie en de werkwijze. Via de website of tijdens het intakegesprek kunnen ouders 
het inschrijfformulier downloaden en invullen. Tijdens dit gesprek staat het kind centraal en 
worden er verschillende afspraken gemaakt over de behoeftes en wensen van ouders en kinderen. 
Ook worden er in overleg afspraken gemaakt over de wendagen. Tijdens dit gesprek wordt er ook 
een toestemmingsformulier ingevuld door de ouders. Hierin wordt aangegeven wat het kind wel 
en/of niet mag tijdens de opvang op de BSO. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig naar blink lopen, 
wel of niet met een foto op de site mag en of het kind mee mag met het openbaar vervoer tijdens 
een uitje. Dit toestemmingsformulier wordt na aanmelding geregistreerd in het kind dossier zodat 
bij twijfel deze altijd nagelezen kan worden. Na tekening van de plaatsingsovereenkomst ontvangt 
u als ouder inloggegevens om in te kunnen loggen op ons ouderportaal. Dit is een digitale omgeving 
waarin u als ouder alle informatie kan terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan de mentorobservaties of 
de jaaropgaves. Ook wordt via deze omgeving onze facturatie verzorgd en kunt u als ouder 
ruildagen of flexibele opvang doorgeven.  

 
6.3 Voor het eerst naar de opvang 
Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het reilen en zeilen van de buitenschoolse opvang. 
Hiervoor zijn de wenmomenten. In overleg met de ouders worden er maximaal 4 uur verdeeld over 
minimaal één of maximaal twee dagen op basis van beschikbaarheid. Als ouder mag je tussentijds 
altijd even bellen om te vragen hoe het met je kind gaat. 

 
6.4 Brengen en halen 
Ouders kunnen hun kinderen brengen en halen op de dagen en tijden die zijn afgesproken met 
blink. Als ouder maak je afspraken met blink over de opvangdagen die worden vastgelegd in een 
contract. Wil je je kind eerder ophalen, dan raden wij aan om eerst even te bellen in verband met 
eventuele activiteiten buiten de deur. Het is belangrijk om bij het brengen en halen informatie uit 
te wisselen over je kind met de pedagogisch medewerkster. Mocht iemand anders dan normaal het 
kind komen halen, dan is het nodig dit als ouder voortijdig door te geven. Ook is de doorgegeven 
persoon die het kind komt halen, verplicht zich te legitimeren. Indien dit niet doorgegeven is of de 
persoon in kwestie zich niet kan legitimeren, zal de pedagogisch medewerkster het kind niet 
meegeven. 

Voor het brengen en halen van en naar sportactiviteiten hanteren wij het protocol ‘Halen en 
brengen’. Deze is te vinden op onze website en alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte door 
middel van het medewerkershandboek. In dit protocol staan regels opgenomen over bijvoorbeeld 
gepaste manieren van vervoer en tot welke leeftijd kinderzitjes nodig zijn in een auto.  
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6.5 Mentorschap 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is 
geplaatst. Pedagogisch medewerkster werkt aan de ontwikkeling van het kind en is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders en op de groep voor het kind. Ouders/verzorgers en kinderen kunnen 
natuurlijk ook zaken bespreken met andere pedagogisch medewerksters, zij communiceren dat alles 
door aan de mentor. De kinderen zijn op leeftijd ingedeeld per mentor. Hiervoor is gekozen zodat 
je als mentor een groep kinderen van dezelfde leeftijd kan monitoren en de ontwikkeling goed kan 
volgen. De mentor is op de hoogte van de ontwikkelingen per leeftijd en maakt gebruik van 
observatielijsten. Dit is ook in overeenstemming met de nieuwe regels van de GGD. Mocht het kind 
ouder worden dan blijft hij/zij dezelfde mentor behouden. Hiervoor is gekozen zodat de mentor 
zich gedurende de jaren kan specialiseren in de ontwikkeling van het kind. En dat resulteert in een 
goede vertrouwensband met het kind.  
 
Eén keer per jaar wordt er vanuit de mentor een gesprek met de ouder gepland over de voortgang 
en ontwikkeling van het kind als de mentor of de ouder/verzorger hier behoefte aan hebben. Het 
oudergesprek is niet verplicht. Het moet gezien worden als een aanbod waarvan de ouder/verzorger 
gebruik van kan maken. Een ouder/verzorger kan ook vooraf aangeven dat er geen behoefte is aan 
een gesprek. Hiervoor zal dan wel een schriftelijke bevestiging voor moeten worden gegeven. 
Mochten er tijdens de observaties bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd, zullen 
deze besproken worden met ouders/verzorgers.  
 
Uitgaande van Vygotsky methodiek gaan wij uit van de mogelijkheden van het kind en wordt het 
kind op positieve wijze bekeken. Het kan gebeuren dat bijzonderheden of problemen van dusdanige 
aard zijn, dat de pedagogisch medewerksters ook na tips van de pedagogische coach en de 
ouders/verzorgers zelf niet voldoende zijn toegerust, in kennis en/of tijd op de groep, om de 
ondersteuning te bieden die nodig is. Wij zullen in eerste instantie een plan van aanpak met de 
ouders opstellen, waarin gewerkt wordt aan het vergroten van het kennen en het kunnen van het 
kind.  
 
Het kind zal tevens gekoppeld worden aan een ouder kind met dezelfde opvangdagen en de 
ontwikkeling zal hierdoor elke opvangdag worden gemonitord. Als na 3 maanden geen enkele 
verbetering ontstaat wordt er weer een gesprek met de ouders gepland en mogelijk doorverwezen 
naar passende instanties zoals Vitrea, Merem of andere JGZ instellingen. Mocht er behoefte zijn aan 
vaker een gespreksmoment vanuit de ouder of mentor, dan kunnen er in overleg meerdere 
momenten hiervoor worden ingepland. Dit kan per mail of mondeling op de groep worden 
aangegeven. Op de maandelijkse factuur die je van ons ontvangt hebben we per kind aangegeven 
onder welke mentor je kind valt. 
 
De combinatie van bovengenoemde maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en ook mogelijke 
achterstanden tijdig gesignaleerd kunnen worden. De opgedane kennis over de ontwikkeling van het 
kind mag niet verloren gaan bij overgang naar een andere BSO. Dit noemt men ook wel de 
doorlopende ontwikkeling en is een specifiek aandachtspunt binnen de pijler “de ontwikkeling van 
het kind centraal”.  
 
Alle informatie over wie de mentor van uw kind is en het terugvinden van de observaties is geregeld 
via ons ouderportaal Kindplanner.  
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6.6 Overdracht 
De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerkster en de ouder elkaar informeren over 
hoe het thuis en binnen de opvang is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over welke ervaringen 
het kind heeft opgedaan, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoefte van het kind. Mocht 
je als ouder behoefte hebben om wat uitgebreider met de mentor van uw kind te praten, kan 
hiervoor een afspraak worden gemaakt. Ook kunt u via de Kindplanner app soms al vooraf foto’s 
ontvangen hebben van de dag of een algemeen stukje lezen over de activiteiten van de dag.  
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6.7 Doorlopende ontwikkellijn 
Er wordt gestreefd naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de overstap naar 
een andere buitenschoolse opvang. Ook wordt met toestemming van de ouder/verzorger over de 
ontwikkeling van het kind overgedragen aan de school en een andere buitenschoolse opvang. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om:  

● Een persoonlijke beschrijving van het kind 
● Informatie over waar het kind zich bevindt op verschillende ontwikkelingsgebieden 
● Specifieke behoeftes en interesses van het kind 

De pedagogisch medewerker mag gegevens over het kind niet zomaar naar de leerkracht van de 
basisschool of een andere pedagogisch medewerkster van een andere BSO sturen. In de wet is 
vastgelegd wat wel en niet mag. De belangrijkste privacyregels die gelden rondom de overdracht 
van het kind naar de basisschool of andere BSO zijn: 

● Het overdragen van relevante gegevens over het kind aan de basisschool/BSO mag alleen als 
de ouders/verzorgers hiervoor vooraf expliciet (schriftelijk) toestemming hebben gegeven. 

● Draag zorg dat vooraf bekend is welke gegevens de school/bso nodig heeft. Voorkom het 
overdragen van onnodige of verouderde gegevens. 

● Als de ouder/verzorger geen toestemming heeft gegeven voor gegevensoverdracht aan de 
basisschool/BSO, dan moeten alle gegevens die in bezit zijn van de blink worden vernietigd. 

● De pedagogisch medewerkster mag de gegevens over het kind ook op papier meegeven aan 
de ouder zodat zij zelf de gegevens aan de basisschool kunnen geven. 

● Ouders zijn niet verplicht mee te werken, ze mogen ook weigeren om de gegevens aan de 
school te (laten) geven. 

6.8 Informatievoorziening 
Over de ontwikkelingen van de organisatie houdt blink ouders schriftelijk op de hoogte via de mail. 
Je wordt geïnformeerd over bijzondere activiteiten, pedagogisch beleid, kwaliteitsontwikkeling en 
huisregels. Eén keer per maand wordt er een nieuwsbrief opgesteld door de houder en wordt deze 
per mail verzonden aan alle ouders. Voor informatie kun je ook terecht op onze website. Daarnaast 
ontvangt u alle belangrijke persoonlijke informatie via Kindplanner. Zodat uw privacy gewaarborgd 
is en u toch altijd inzage heeft.  

 
6.9 Oudercommissie 
Bij blink doen wij ons uiterste best om zowel de ouders/verzorgers als de kinderen het goed naar 
hun zin te maken en te hebben. Een heldere en duidelijke communicatie helpt u als 
ouder/verzorger en ons als blink. Omdat wij als blink een kleinschalige opvang zijn en maar 35 
kindplaatsen hebben, mogen wij volgens de wet en regelgeving Kinderopvang op een andere manier 
de oudercommissie (ouderraadpleging) geregeld hebben.   
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6.10 Ouderraadpleging  
Dagelijks zorgen wij voor de kinderen op onze buitenschoolse opvang. Meestal tot grote 
tevredenheid van de kinderen en de ouders/verzorgers. Om de kwaliteit van blink te kunnen blijven 
bieden, is het contact met alle ouders van de buitenschoolse opvang van groot belang. Daarom zal 
er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek worden opgesteld en naar alle ouders worden verzonden. 
Deze enquête wordt anoniem ingevuld door alle ouders. De uitkomsten van het 
tevredenheidsonderzoek worden bekendgemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief na het sluiten van 
de enquête. De reacties op de open vragen van de enquête worden in deze nieuwsbrief geplaatst. 
Ook zal in deze nieuwsbrief worden aangegeven wat er met de reacties gedaan zal worden en 
binnen welk tijdsbestek deze actiepunten uitgevoerd zijn. 

6.11 Oudercommissie aanmelden 
Bij blink zijn wij ook op zoek naar leden voor oudercommissie. Als lid van de oudercommissie bent u 
de ‘oren en ogen’ van alle ouders van de BSO en kunt u signalen bespreken met de medewerkers 
van blink. Iets wat u misschien informeel al doet en waar u via een rol in de oudercommissie nog 
effectiever mee verder kunt gaan. Wilt u zich aanmelden of meer informatie over de 
oudercommissie, dan kunt u dit opvragen bij de medewerksters van blink. 

● Aanmelden: (06) 31913360 of via info@blink-bso.nl 

6.12 Huisregels 
De huisregels bestaan uit een aantal zakelijke afspraken. Deze praktische afspraken bevorderen een 
veilige en vertrouwde opvang van de kinderen bij blink. Eén keer per jaar wordt onze veiligheid en 
hygiëne getoetst door middel van een risico-inventarisatie. Uit deze inventarisatie kunnen situaties 
naar voren komen die aandacht behoeven. Wij springen hier onmiddellijk op in door de gevraagde 
actie te ondernemen. Ook voeren wij tweemaal per jaar een brandoefening uit. Hierbij wordt 
getoetst of in geval van nood, wij voorbereid zijn en weten wat wij moeten doen. Hiervan wordt 
een verslag door de houder of beleidsmedewerker opgesteld. Deze wordt besproken op de 
teamvergadering en op de site toegevoegd.  
 
6.1 Klachtenregeling 
Dagelijks zorgen wij voor de kinderen op onze buitenschoolse opvang. Meestal tot grote 
tevredenheid van de kinderen en de ouders/verzorgers. Maar het kan wel eens gebeuren dat u als 
klant niet helemaal tevreden bent. Zolang de medewerkers van blink dit in goed overleg met deze 
ouder/verzorger kunnen oplossen, is er geen sprake van een klacht. Het wordt een klacht als het 
probleem niet tot tevredenheid van zowel de medewerker van blink als de ouder/verzorger is 
besproken of opgelost. Hoe we kunnen dit probleem oplossen? 
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Registratie van de klacht bij blink buitenschoolse 

● De klant bespreekt de klacht met de betrokken medewerker van blink 
● Meestal zal de medewerker van blink de klacht samen met de klant in overleg kunnen 

oplossen. 
● Als dit niet tot tevredenheid van de klant gebeurt, kan deze besluiten de klacht met de 

manager te bespreken. De medewerker van blink zal deze mogelijkheid bij de klant 
aangeven. 

● De manager probeert met de klant tot een oplossing van de klacht te komen die beide 
partijen tevreden kan stellen. 

● Mocht de klant de klacht toch niet naar tevredenheid afgehandeld vinden, kan deze 
besluiten om naar de Geschillencommissie Kinderopvang te gaan waarbij blink 
buitenschoolse opvang is aangesloten. Dit moet binnen twaalf maanden na de datum waarop 
de klant de klacht bij blink heeft ingediend 

● Als de Geschillencommissie Kinderopvang de klacht in behandeling neemt en een uitspraak 
doet, betekent dit dat blink buitenschoolse opvang zich conformeert aan deze uitspraak en 
deze uitvoert. 

● In bijlage-1-geschilartikel-kinderopang-en-peuterspeelzalen-2016 vindt u het geschilartikel 
van de Geschillencommissie Kinderopvang 

● Afspraak maken  (06) 31913360 of via info@blink-bso.nl 

 

Registratie van de klacht bij blink buitenschoolse opvang 

● Op het moment dat de klacht bij de medewerker van blink komt, vult deze op een 
klachtenformulier de klacht in. 

● Als de klacht tot tevredenheid is opgelost, wordt dit op het formulier aangegeven. Ook 
wordt het formulier voor gezien getekend door de manager en aan de directie doorgegeven. 
Deze tekent ook voor gezien. 

● Alle klachten moeten centraal bewaard worden. Hiermee is er een overzicht rond de 
klachten en de afhandeling. Met deze registratie kan er ook ieder jaar een verslag worden 
gemaakt, zoals wordt gevraagd in de Wet Kinderopvang en door de GGD wordt 
gecontroleerd. 

● Als de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, zal dit ook worden genoteerd en 
wordt het formulier ter afhandeling aan de manager gegeven. De route van het form 

● Binnen zes weken krijgt de ouder een terugkoppeling van de genomen maatregelingen en/of 
oplossingen om de klacht te verhelpen. 
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6.14 Achterwacht 
Een achterwacht is iemand die in geval van calamiteiten gebeld kan worden en binnen tien minuten 
aanwezig is. Binnen blink zijn Debbie, Jolanda en Amanda de achterwachten. Wanneer zij niet al 
aanwezig zijn op de vestigingen, zullen zij binnen 10 minuten aanwezig zijn als dat nodig is.  

De vrijwilligers van blink zijn in het bezit van de juiste VOG (functieaspecten 84-86). Ook zijn de 
vrijwilligers aangesloten bij het Personenregister Kinderopvang. Een vrijwilliger wordt niet 
formatief ingezet. Ze tellen dus niet mee in de berekening voor de BKR. Een vrijwilliger wordt 
ingezet op (BSO dagen) basis van halen en brengen van de bso naar school en van school naar de 
bso. Tijdens de vakantie activiteiten kan de vrijwilliger worden ingezet om de kinderen te brengen 
naar de activiteiten. Wanneer er een calamiteit plaatsvindt en het kindratio laat het niet toe dat 
een pedagogisch medewerkster met een kind een gewenste dokter/ziekenhuis bezoekt, dan zal er 
een vrijwilliger ingezet worden om de gewenste dokter/ziekenhuis te bezoeken. Dit zal altijd in 
overleg met de ouders gaan.  

6.15 Flexibele opvang 
We willen bij blink zo flexibel mogelijk zijn. Onze klanten hebben hier immers behoefte aan. 
Ouders kunnen flexibel met hun afgenomen dagen omgaan. Dit kunt u dan ook heel gemakkelijk zelf 
inregelen in ons Kindplanner systeem. Zo ziet u, maar wij ook, heel overzichtelijk op welke dagen u 
behoefte heeft aan opvang. Wij zijn van mening dat alles mogelijk is, mits het niet het kind-
leidster-ratio overschrijdt. De pedagogisch medewerksters die bij ons op de groep werken zijn er 
bijna alle dagen dus er is altijd een bekend gezicht voor kind en ouder. 

Via ons systeem Kindplanner is het mogelijk om dagdelen te ruilen en/of samen te voegen. 
Bijvoorbeeld één BSO moment van bijvoorbeeld 3 uur kan worden verdeeld in twee keer een VSO 
moment van 1,5 uur per keer. Andersom is dit ook mogelijk. Deze mogelijkheid geld ook voor een 
studiedag of een vakantiedag. Hierdoor blijven de maanduren gelijk en zal er geen aanpassing 
hoeven plaats vinden qua kinderopvangtoeslag. 

Bovenstaande is alleen mogelijk als het kindratio niet overschrijdt en na goedkeuring van het 
management. 

Mocht er behoefte zijn aan extra opvang (dit staat los van de vaste contract afspraken) dan kan dit 
in overleg en mits het kindratio het toelaat worden ingepland. Deze extra opvanguren zullen 
achteraf worden gefactureerd worden op basis van het flextarief van €8,- per uur met een minimale 
afname voor VSO 1,5 uur en voor BSO 3 uur. 

Wij maken geen gebruik van de mogelijkheid tot afwijken in BKR ratio. Dit wil zeggen dat wij, na 
overleg met de brancheorganisatie, de keuze hebben gemaakt om niet een minder aantal leidster in 
te zetten tijdens bepaalde tijdsblokken. Wij zullen dus ten alle tijden het benodigde aantal 
leidsters op de groep hebben staan.  
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Drie keer per jaar vieren wij feest en zijn alle kinderen van blink welkom. Dus ongeacht of het een 
vaste opvangdag voor het kind betreft. Er wordt vooraf een begin- en een eindtijd voor de extra 
opvang afgesproken (max. 1 uur) en hier worden geen extra kosten voor gefactureerd.  Deze info 
wordt vooraf schriftelijk gecommuniceerd naar alle ouders. Ook zijn alle pedagogisch 
medewerksters hierbij aanwezig waardoor er genoeg aandacht en ruimte is om alle kinderen op te 
kunnen vangen. Er zal dus tijdens deze feestdagen wel blijven voldoen aan de BKR van één 
pedagogisch medewerkster op 11 kinderen.  
Afwijking voor het jaar 2022; Halloween en Sinterklaas en voor het jaar 2022; Carnaval, Halloween 
en Sinterklaas.  

6.16 Buitenspelen 
We spelen graag buiten. Dit doen we onder andere op de volgende plekken; 
 

● Muzepark 
● Beatrixpark 

 
Kinderen spelen niet alleen buiten, er is altijd en pedagogisch medewerkster bij de kinderen of een 
stagiaire die hiertoe bevoegd is. Wanneer er kinderen naar buiten gaan, nemen de pedagogisch 
medewerksters een mobiele telefoon mee zodat ze altijd te bereiken zijn of zelf kunnen bellen 
wanneer nodig. En een EHBO-tas in geval van calamiteiten. Omtrent buitenspelen hanteren wij het 
protocol ‘Buiten spelen’. Hierin staan de gedragsregels opgenomen voor zowel de medewerkers als 
de kinderen. Dit protocol wordt iedere keer voordat de groep naar buiten gaat herhaald en onder de 
aandacht gebracht bij de kinderen. Wanneer wij naar buiten gaan voor een uitje of buiten spelen in 
het park of schoolplein, dan doen de kinderen ten alle tijden een blink hesje aan. Deze kunt u 
herkennen aan de oranje kleur en ons logo. Ook staat hier ons telefoonnummer op in geval van 
nood. De reden dat we dit doen is zodat onze kinderen opvallen en beter te herkennen zijn tussen 
andere kinderen.  

6.17 Verwonding 
Bij verwonding van de kinderen en/of medewerkers wordt er gewerkt volgens het protocol medische 
verzorging. In dit protocol is opgenomen hoe te handelen bij verwonding. Een uitdraai van dit 
protocol is altijd aanwezig op de groep en te vinden op de website. Elke pedagogisch medewerkster 
is in het bezit van een EHBO-diploma en weet hoe te handelen. 
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7. Privacy beleid 
 

Blink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid (zie 
website voor een uitgebreide privacy beleid) willen wij heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Blink houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval: 

● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 

● Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

● Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. 

● Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

● Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

● Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze 
respecteren. 

Als blink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het 
doornemen van ons privacy beleid, of in algemeen, vragen hebt hierover of contact met ons wenst 
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

info@blink-bso.nl  of 0652031571 

7.1 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door blink verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

● Het aangaan van overeenkomsten 
● Het versturen van nieuwsbrieven 
● Het aangaan van arbeidsovereenkomsten 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

● Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers 
● Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen 
● Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers) 
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7.2 Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, mocht dit noodzakelijk 
zijn voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie. 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een 
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te 
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens 
delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

7.3 Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

7.4 Bewaartermijn 
Blink bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

7.5 Rechten omtrent je gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u 
hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 

7.6 Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met 
ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact 
met ons op! 
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Bijlage 2 

    Mentorschap Observatie 
 

Naam kind : xxxx 

Geboortedatum kind : xxxx 

Geobserveerd door: : xxxx 

Ingangsdatum plaatsing : xxxx 

Datum van invullen : xxxxxx 

 

Had je deze resultaten verwacht voordat je ging observeren?  

xxxx 

Denk je dat het kind zich meestal prettig voelt op de opvang? En waar merk je dat aan?  

xxxx 

Geef in een paar zinnen een samenvatting van de observatie: 

xxx 

Zijn er bijzonderheden opgevallen tijdens de observatie?  

xxx 

Zijn er bijzonderheden die zich vaak voordoen en niet tijdens de observatie? 

xxx 

Ben je tijdens de observatie nog op ideeën gekomen die het welbevinden van het kind in deze groep 
ten goede kunnen komen?   

xxx 

Kun je dit direct toepassen of wil je dit bespreken tijdens de vergadering?  

xxx 

Is er een extra vervolg observatie nodig? Waarom?  

xxxx 
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Bijlage 3 

 

Observatielijst blink bso kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Naam kind:  

Geboortedatum:  

Op de opvang sinds:  

Aantal dagen per week:  

Datum van invullen:  

 

Bij binnenkomst Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij is blij om de leidsters te zien en groet de leidsters     

Hij/zij praat met de leidster onderweg naar de opvang     

Hij/zij trekt netjes zijn/haar schoenen uit en hangt zijn/haar jas 
op 

    

Hij/zij gaat spelen of aan tafel, zoals de leidsters aangeven     

Hij/zij verteld spontaan over wat hij/zij heeft meegemaakt op 
school of thuis 

    

Hij/zij lijkt zich niet prettig te voelen en wil niets vertellen     

Hij/zij vermeid contact met de leidsters door zich terug te 
trekken 

    

 

Eten en drinken Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij eet goed en is gezellig aan tafel     



co
nc
ep
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 December 2021 
 
 
  42 

 

Hij/zij wil meestal niet eten of drinken     

Hij/zij lust niet veel     

Hij/zij doet zelf mee aan het groepsgesprek      

Hij/zij verteld alleen wat als het hem/haar gevraagd wordt     

Hij/zij bedenkt zelf snel wat hij/zij wil gaan doen     

Hij/zij ruimt netjes zijn/haar beker op     

Hij/zij helpt spontaan de leidsters met opruimen     

Hij/zij helpt na vragen de leidsters met opruimen     

 

 

Spelen alleen Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij kan bij het spelen veel energie kwijt. Je hoort hem/haar 
lachen en plezier hebben. 

    

Hij/zij zit nooit lekker in zijn/haar vel en klaagt vaak over 
buikpijn of andere pijntjes. Blijft ook vaak in een hoekje zitten of 
liggen. 

    

Hij/zij kan om niets boos worden     

Hij/zij vraagt veel aandacht      

Hij/zij heeft veel fantasie     

Hij/zij kan zelf speelgoed kiezen en heeft de leidsters niet vaak 
nodig 

    

Hij/zij vindt het leuk om samen spelletjes te doen en zoekt 
makkelijk contact. 

    

Hij/zij trekt zich terug en speelt altijd met hetzelfde     

Hij/zij weet goed wat hij wel en niet kan     

Hij/zij weet goed wat hij wel en niet mag     

Hij/zij heeft zelfvertrouwen     

Hij/zij is nieuwsgierig en ondernemend     
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Hij/zij vindt alles stom en doet dwars.     

Hij/zij speelt graag buiten     

Hij/zij zoekt steun bij de leidsters als het nodig is     

Initiatief van de leidsters wordt gewaardeerd, maar is meestal 
niet nodig.  

    

 

Samen spelen Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij speelt makkelijk met andere kinderen     

Hij/zij zoekt ruzie of verstoort het spel van andere kinderen     

Hij/zij plaagt andere kinderen     

Hij/zij lost kleine ruzies zelf op en laat zich niet uit het veld slaan     

Hij/zij is druk en luidruchtig     

Hij/zij houdt zich niet aan de afspraken en regels van de opvang     

Hij/zij vindt het leuk om te helpen     

Hij/zij speelt met dezelfde kinderen     

Hij/zij kan zich goed staande houden     

Hij/zij blijft de leidsters opzoeken en in het oog houden     

Hij/zij kan zijn/haar energie kwijt in het spelen     

Hij/zij vernield spelmateriaal met opzet     

 

Ontspannen  Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij heeft plezier in knuffelen, stoeien of kietelen     

Hij/zij voel zich prettig op de opvang     

Hij/zij heeft plezier in spelletjes     

Hij/zij kan zich ontspannen op de opvang     

Hij/zij kan zichzelf vermaken     



co
nc
ep
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 December 2021 
 
 
  44 

 

Hij/zij ruimt het speelgoed op     

Hij/zij vraagt of hij/zij wat anders mag gaan doen     

Hij/zij kan lang met hetzelfde spelen     

 

Gezamenlijke activiteit Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij doet gezellig mee aan de gezamenlijke activiteit     

Hij/zij heeft een rol op de voorgrond     

Hij/zij heeft een rol op de achtergrond     

Hij/zij werk samen met andere kinderen     

Hij/zij is een leider     

Hij/zij is een volger     

Hij/zij luistert goed naar de leidsters     

Hij/zij spreekt andere kinderen aan op gedrag     

Hij/zij accepteert de meningen van andere kinderen     

Hij/zij heeft plezier met andere kinderen     

 

Als het kind weggaat Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij ruimt het zijn/haar spullen op     

Hij/zij hangt zijn luizenzak netjes op     

Hij/zij trekt zijn schoenen netjes aan     

Hij/zij neemt afscheid van de leidster van overdracht     

Hij/zij neemt afscheid van de andere leidsters     

Hij/zij geeft aan dat hij/zij het leuk vond     

Hij/zij vertrekt zonder iets te zeggen     

 

 



co
nc
ep
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 December 2021 
 
 
  45 

 

 

Taalontwikkeling Ja Nee Vaak Soms 

Hij/zij kan goed duidelijk maken wat hij/zij bedoeld     

Hij/zij heeft belangstelling voor boeken     

Hij/zij kan al lezen     

Hij/zij vertelt veel en komt ook met grapjes     

Hij/zij kan ook conflicten onder woorden brengen     

Hij/zij vertellen hoe hij/zij zich voelt      
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Vragen voor de leidsters 

Naam kind: 

Geobserveerd door: 

Datum observatie: 

Datum invullen vragenlijst: 

 

Had je deze resultaten verwacht voordat je ging observeren? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Denk je dat het kind zich meestal prettig voelt op de opvang? En waar merk je dit aan?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Geef in een paar zinnen een samenvatting van de observatie 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Zijn er bijzonderheden opgevallen tijdens de observatie?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Zijn er bijzonderheden die zich vaak voordoen en niet tijdens de observatie?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Ben je tijdens de observatie nog op ideeën gekomen die het welbevinden van dit kind in deze 
groep, of de groep als geheel, ten goede kunnen komen?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Kun je dit direct toepassen of wil je dit bespreken tijdens de vergadering?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Is er een extra vervolg observatie nodig? Waarom?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Bijlage 4 
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