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 Zo vertrouwd
en zo veel
   te beleven!



Inhoudsopgave





Welkom
Welkom bij SKO! Wat leuk dat je meer wilt weten over wie we zijn en wat we doen. In deze 
pedagogische visie lees je hoe wij ons ambitieverhaal doorvertalen naar onze kinderopvang en wat 
dit betekent voor de dagelijks praktijk op onze locaties. Het geeft je inzicht in wat wij belangrijk 
vinden voor kinderen en wat de meerwaarde is van onze opvang in het leven van een kind.

We willen dat kinderen en ouders zich bij ons thuis voelen, want zo kan ieder kind zich optimaal 
ontwikkelen. Ouders moeten hun kind met een gerust achter kunnen laten. Veiligheid is daarbij erg 
belangrijk. Dit proberen we te waarborgen in ons beleid. Zo besteden we uitgebreid aandacht aan 
de sociaal-emotionele veiligheid van kinderen in ons pedagogisch beleid. En de fysieke veiligheid van 
kinderen komt uitvoerig aan bod in ons Veiligheid- & Gezondheidsbeleid.

Alles wat wij iedere dag doen op onze locaties wordt ingegeven door deze pedagogische visie. Het 
is leidend voor heel SKO; van dagopvang en peuterspeelzaal, tot buitenschoolse opvang (BSO), 
voorschoolse opvang (VSO) en tussenschoolse opvang (TSO). We hebben deze visie verwerkt in ons 
handboek met werkinstructies voor onze pedagogisch medewerkers. Natuurlijk worden deze stukken 
(en deze visie) regelmatig binnen het team besproken samen met de pedagogische coaches. Zo 
begrijpen én dragen onze medewerkers onze visie uit. 

Dit pedagogisch visiestuk bestaat uit 3 delen:
• In deel 1 lees je meer over onze algemene visie, onze kijk op kinderen en ons werk;
• In deel 2 geven we inkijkjes in hoe we ons beleid in de praktijk toepassen;
• En tot slot vertellen we in deel 3 nog een aantal praktische zaken over de organisatie van 

onze opvang en hoe we de kwaliteit van de opvang binnen onze organisatie borgen.

Visie en beleid
Deze pedagogische visie is onderdeel van ons pedagogisch beleid, waar ook andere beleidsstukken 
en de locatiespecifieke informatieboekjes onder vallen. Deze stukken staan niet in dit document. Wil 
je meer weten over specifieke onderdelen van ons pedagogisch beleid? In ons handboek onder het 
hoofdstuk ‘Pedagogisch’ vind je de informatie over: 
• Voedingsbeleid (zie ook website)
• Seksuele ontwikkeling
• Mediaopvoeding
• VE-beleidsplan (zie ook website)
• Veiligheid & Gezondheid
• Het beleid en de werkwijze per locatie (informatieboekjes)

Elk stuk waarnaar verwezen wordt in dit document is overigens op te vragen bij de manager 
kinderopvang. Voor onze medewerkers stellen we hiernaast het Pedagogisch kader Kindercentra (0-4 
jaar, 4-13 jaar) beschikbaar. Hierin delen we basiskennis over de ontwikkeling van en het aanbod aan 
kinderen binnen verschillende leeftijdsgroepen. 



Kinderen zijn uniek.
Ieder kind is anders. En bij ons mag een kind 
ontdekken wie het is. Door respect te hebben 
voor de eigen ik en ieder individu écht te zien, 
geven wij kinderen de ruimte om zichzelf te 
worden en te zijn. Elk kind ontwikkelt zich op 
zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wij 
gaan ervan uit dat kinderen zich onder de 
juiste omstandigheden vanzelf ontwikkelen, 
maar we stimuleren ze natuurlijk wanneer ze 
daar behoefte aan hebben. De belangrijkste 
graadmeter is hierbij het welbevinden van het 
kind.

Kinderen ervaren vanuit hun 
belevingswereld. 
Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij 
de belevingswereld van het kind. Wat past er bij 
de ontwikkelingsfase van dit kind? Welke dingen 
vindt hij/zij interessant? Door het kind te volgen 
in zijn ervaring en beleving ontstaat er meer 
betrokkenheid. Medewerkers kijken daarom ook 
continu goed naar de kinderen en interpreteren 
wat zij nodig hebben. Natuurlijk zoeken we 
hierbij de samenwerking op met ouders en 
overleggen we met hen over de behoeften van 
hun kind. Zo geven we ieder kind passende 
ruimte om hun talenten te ontwikkelen. 

Kinderen zijn gericht op het aangaan van 
sociale interacties. 
Al vanaf de geboorte zijn wij als mens erop 
gericht contact te maken met anderen. 
Langzaamaan ontstaan er interacties en komen 

Deel 1

1   Kindvisie: zo kijkt SKO naar kinderen
we steeds meer in verbinding met elkaar. Wij 
laten kinderen hierin hun eigen weg vinden 
en begeleiden de sociale interacties op een 
positieve manier. Samen spelen en leren, maar 
ook oog hebben voor elkaar. Deze sociale 
interacties zijn cruciaal voor de ontwikkeling. Het 
helpt kinderen om zichzelf te leren kennen en 
een plekje te leren vinden in een groep. 

Kinderen zijn nieuwsgierig.
Al van jongs af aan willen kinderen op hun eigen 
manier de wereld om zich heen ontdekken.  
Een baby is nieuwsgierig naar een speeltje dat 
rammelt of een kindje dat langsloopt. Een ouder 
kind is nieuwsgierig naar de werking van een 
zaklamp of naar de omgeving waarin het speelt. 
Wij zien de aangeboren nieuwsgierigheid van 
een kind als een belangrijk goed en stimuleren 
deze voor de toekomst. 

Kinderen leren spelenderwijs.
Spelen is voor kinderen dé manier om de 
wereld te ontdekken. Bij ons kunnen kinderen 
avonturen beleven door activiteiten te doen 
die ze niet zo snel thuis of op school doen. 
Wij vinden het belangrijk om een veilige én 
uitdagende omgeving voor ieder kind te creëren, 
waarbij het spel van het kind alle ruimte krijgt. 
Wij laten een kind gewoon kind zijn.     

“Wij stellen onszelf als doel een 
omgeving te creëren waarin kinderen 

kunnen floreren.”



Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten bij het begeleiden van 
onze kinderen. Deze uitgangspunten komen terug in onze missie en visie.

2   Verhalen maken bij SKO: wie jij bent

Worden wie jij bent…
Bij SKO mag je zijn en worden wie je bent. 
Dat houdt in dat je zelf aan het roer staat van 
wat je leert en hoe je je ontwikkelt. Een hoge 
mate van autonomie bevordert niet alleen 
een sterk zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid, het zorgt er ook voor dat 
kinderen zich goed voelen. Daarom vinden 
wij het belangrijk om nadrukkelijk waardering 
te hebben voor de eigen ik van ieder kind. 
Deze bestaat uit je eigen persoonlijkheid in 
combinatie met je opvoeding en de cultuur 
waarbinnen je opgroeit. Wij willen kinderen 
helpen op te groeien tot zelfbewuste individuen 
die hun eigen lijf, hoofd en hart kennen. Dat 
je leert omgaan met je emoties, je gedachtes, 
zorgdraagt voor je lichaam en van daaruit 
bewuste keuzes maakt.  

…door je eigen verhalen te maken…
Verhalen zijn ervaringen die je verinnerlijkt. 
Met elke ervaring wordt een extra hoofdstuk in 
jouw verhaal geschreven. En leer je de wereld 
steeds beter begrijpen en je eigen rol hierin te 
vinden; het kind is de schrijver van zijn of haar 
eigen verhaal. Onze taak is om aan te sluiten 
bij de ervaring van het kind zodat het verhaal 
steeds mooier, spannender, meer in balans en 
eigen wordt.  Door met het kind deze ervaringen 
te bespreken, wordt het iets gezamenlijks. Je 
deelt het met elkaar en maakt het groter. Het 
benoemen en bespreken van ervaringen heeft 
een tweede functie. Kinderen leren de wereld 
om zich heen namelijk ook beter te begrijpen 
door middel van taal.

“Je kunt niet meer worden dan jezelf. 
Je kunt wel meer jezelf worden.”

… en jouw plek te vinden in de groep. 
Wij bieden groepsopvang omdat kinderen leren 
van én met elkaar. Het biedt daarnaast de ideale 
setting voor kinderen om zich voor te bereiden 
op het samenleven in onze maatschappij. 
Binnen opvang krijgen kinderen de kans elkaar 
te ontmoeten in een vrije setting waarbij zij hun 
plek leren vinden in de groep. Ze leren andere 
mensen kennen en waarderen voor wie zij zijn. 
De ervaringen die kinderen bij ons op doen in de 
groep en in spel zijn waardevolle leermomenten. 

Wij zijn tevreden als… kinderen vol verhalen 
naar huis gaan van de avonturen die ze bij ons 
hebben beleefd. Dan hebben we het weer goed 
gedaan. 

Omdat wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot 
een gelukkig mens in onze maatschappij, bieden wij een 
vertrouwde omgeving vol spel en ervaringen, waar je 
kunt zijn en worden wie je bent. Dat doen wij in, met, 

door en voor de Oegstgeester gemeenschap: alle partijen 
die onderdeel uitmaken van het leven van een kind.

En natuurlijk vooral met de ouders. 



Voor kinderen is spelen dé manier om ervaringen op te doen. Want wat je met plezier geleerd 
hebt, dat vergeet je niet snel. Spelenderwijs leren past niet alleen bij de leeftijd van kinderen, 
het past ook bij SKO. Dit is waar we als organisatie in geloven en waar we voor staan.

3   Spelen is leren

“Spelen is de hoogste vorm van onderzoek.”

3.1   Visie op spelen
Als je speelt kun je uiteenlopende vaardigheden oefenen: experimenteren, ervaringen verwerken, 
een rol spelen vanuit je eigen karakter, je persoonlijkheid onderzoeken, nieuwsgierigheid bevredigen, 
adaptief leren, je creativiteit de vrije loop laten, “fouten” leren te maken, talenten ontdekken, 
communiceren, en nog veel meer. En dit alles in een veilige en uitdagende setting waar kinderen 
zelf de regels kunnen maken en hun grenzen kunnen (en leren) aangeven. Hierbinnen wordt een 
kind gestimuleerd om de eigen persoonlijkheid te onderzoeken binnen verschillende rollen in 
verschillende settingen. Dát is mogen zijn en worden wie je bent. 

“Als je de nieuwsgierigheid van een kind kan prikkelen,
zal het de rest van zijn leven blijven leren.”

Spelen is een proces dat vrij is gekozen, zelf wordt aangestuurd en intrinsiek is gemotiveerd. Kinderen 
bepalen en controleren zelf de inhoud en intentie van hun spel. Ze volgen hun instincten, ideeën en 
interesses, op hun eigen manier en met hun eigen redenen. Daarom is het belangrijk dat het spel aan 
bepaalde voorwaarden voldoet: spel is vrijwillig, gaat met plezier en betrokkenheid en elke speler 
heeft een grote mate van autonomie. Daarnaast is er geen extern doel, het proces is leidend, en het 
is niet het gewone leven. Je leeft je in, in een rol, en het spel kent een fysieke en mentale begrenzing 
in tijd en plaats.

Het groepsgericht werken en dus samen spelen sluiten ook aan bij het natuurlijke sociale gedrag van 
kinderen. De groep helpt je kind te reflecteren op zijn of haar eigen gedrag en wij begeleiden deze 
sociale interacties waar nodig.

De pedagogisch medewerker is medeverantwoordelijk om de juiste omstandigheden te scheppen om 
te spelen. Samen creëren we een kwalitatief rijke speelomgeving die ruimte biedt voor verschillend 
(competitief) spel, vol fantasie, voor grote en kleine groepen. We prikkelen kinderen en nodigen ze 
uit om nieuwe ervaringen in spel op te doen. We spelen ook graag zelf mee om het plezier samen te 
delen. Verder laten we veel ruimte voor initiatief van de kinderen, zodat zij zelf richting kunnen geven 
aan het spel.. 
Bij het KDV stimuleren we een brede ontwikkeling via spel door ons aanbod en de inrichting, 
passend bij de leeftijd en ontwikkeling. Bij de BSO kunnen kinderen avonturen beleven binnen vijf 
interessegebieden, namelijk:
• sport en spel
• natuur/survival
• theater/drama/muziek
• creativiteit/kunst
• techniek/IT



3.2   Risicovol spelen
Kinderen mogen bij SKO op avontuur gaan. En avonturen zijn vaak risico-rijk. Risicovol spelen 
betekent dat kinderen aan de slag gaan met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten. 
Deze zijn niet gevaarlijk, maar er is een kans dat iets mis gaat. Een kind kan bijvoorbeeld vallen of 
vies worden. Wij vinden het belangrijk  dat kinderen de kans krijgen om deze activiteiten te ervaren. 
Dit versterkt namelijk hun zelfvertrouwen en ze ontwikkelen vaardigheden die ernstig letsel kunnen 
voorkomen!
Aan risicovol spelen zitten enorm veel voordelen, kinderen:
• Worden motorisch vaardiger
• Worden zelfverzekerder en zelfredzamer
• Worden socialer 
• Leren angsten overwinnen
• Ontwikkelen doorzettingsvermogen

Bij spel hoort een mate van spanning. Hierbij hebben de kinderen zelf de leiding. Zij bepalen hoe 
spannend ze het willen maken. Een kind weet doorgaans goed wat het al zonder hulp kan en waar 
hij nog ondersteuning bij nodig heeft. Dingen die nog nét een beetje spannend zijn, liggen in de 
zogenaamde ‘zone van naaste ontwikkeling’ (aldus de ontwikkelingstheorie van Vygotsky). En daar 
sluiten wij bij aan. Natuurlijk laten we kinderen hierin niet zomaar hun gang gaan. Als pedagogisch 
medewerker ben je altijd in de buurt om de kaders aan te geven waarbinnen kinderen mogen 
experimenteren met risicovol spel. Bij deze kaders gaan we uit van wat de kinderen aankunnen, wat 
hun behoeftes zijn, hun karakter (het ene kind is voorzichtiger dan het andere) en wat mogelijk is in 
de groep. Hiervoor wordt er goed gekeken naar kinderen; wat kunnen ze (al dan niet met onze hulp) 
en hoe kunnen we hen verder uitdagen. Ernstige risico’s worden vermeden maar het risico van een 
schram, bult of blauwe plek is iets wat we de kinderen niet ontzeggen. Het hoort bij een gezonde 
ontwikkeling. In ons Veiligheid & Gezondheidsbeleid staat beschreven hoe wij grote risico’s vermijden.

3.3   Rijke speelomgeving
De inrichting van onze locaties prikkelt kinderen om binnen en buiten te spelen. We willen kinderen 
de mogelijkheid geven brede ervaringen op te doen. Dit betekent dat kinderen:
• zelfstandig hun spel kunnen kiezen: de kasten met speelgoed zijn open en het meubilair en 

spelaanbod zit op kindhoogte;
• materialen kunnen pakken die aansluiten bij hun ontwikkelingsfase: uitdagend en afwisselend;
• ruimte hebben om te spelen, samen of alleen: vrije speelruimte / grondoppervlakte, speeltafels, 

verschillende en ruime hoeken;
• kunnen doen wat zij leuk vinden: verschillende interesses en talenten worden uitgedaagd;
• creatief worden uitgedaagd: spelmateriaal dat hun fantasie en oplossend denkvermogen prikkelt 

(voldoende “open eind”-materialen);
• in een grote of kleine groep kunnen spelen maar ook even alleen een plek kunnen vinden.
Buitenspelen in de natuur vinden wij voor kinderen heel belangrijk. Onze buitenruimtes zijn 
natuurlijke ontdektuinen waar kinderen de natuur kunnen beleven en waarderen. Er zijn spannende 
hoekjes en veel groen, waar verschillende uitdagende materialen te vinden zijn. Afhankelijk van 
de leeftijd en interesses van de kinderen zijn er mogelijkheden om vaardigheden te oefenen zoals 
rennen, springen, fietsen, voetballen, klimmen, etc.



4.1   Integraal Kind Denken 
Samen met verschillende partners in Oegstgeest 
vormen we de wereld rondom het kind. Hierin 
hebben we ieder onze eigen rol maar staan niet 
los van elkaar. Het kind verbindt ons. SKO zet 
het kind centraal in onze samenwerking. Dit 
noemen we Integraal Kind Denken (IKD). 
SKO is een belangrijke ondersteuner voor het 
gezin. Niet alleen stimuleren we de ontwikkeling 
van de kinderen als mede-opvoeder maar we 
zijn er ook voor de kinderen als de ouders 
moeten werken, studeren, etc. We sluiten graag 
de kring tussen de verschillende werelden van 
het kind. Bijvoorbeeld door kinderen op te 
halen, te brengen en op te vangen als ouders 
dit niet kunnen, maar ook door te werken 
aan een doorgaande ontwikkellijn met onze 
samenwerkingspartners. Zo vormen we de spil 
tussen opvoeding, onderwijs en vrije tijd en 
zijn we een maatschappelijke voorziening voor 
ouders, kinderen en de samenleving.

4.2   Ouders
Ouders zijn voor ons de belangrijkste 
partner: zij kennen hun kind het allerbeste. 
Ouders vertrouwen ons hun belangrijkste 
en kwetsbaarste goed toe. Daarom is een 
goede vertrouwensrelatie tussen ouders en 
de medewerkers van de opvang cruciaal. We 
werken continu aan wederzijdse betrokkenheid. 
Wij investeren in deze relatie en vragen ouders 
hier tijd en aandacht voor te maken als zij 
voor onze opvang kiezen. Door middel van 
oudergesprekken, overdrachtsmomenten en 
ook zeker door dat spontane praatje in de 
gang, leren wij elkaar steeds beter kennen. 
Naast de ouders leren wij ook vaak het bredere 
gezinsnetwerk goed kennen, zoals opa’s en 
oma’s of ooms en tantes. Heel fijn want het geeft 
ons nog meer inzicht in je kind en zijn wereld! 

Bij SKO mag je van ons verwachten dat wij 
professioneel zijn in ons werk. We hebben 
kennis en ervaring als het gaat om de 
ontwikkeling van kinderen en de opvoedkundige 
vragen die daarbij komen kijken. We fungeren 
graag als vraagbaak voor ouders bij de 
dagelijkse opvoeding. Daarvoor zijn niet 
alleen de pedagogisch medewerkers op de 
groep beschikbaar maar kan ook een gesprek 
gehouden worden met de pedagogisch coach of 
de manager van de locatie. 

4   Samen in Oegstgeest

“It takes a village
to raise a child”

4.3 School
Wanneer kinderen naar school gaan, komt er 
een belangrijke omgeving voor kinderen en 
ouders bij. We dragen graag onze ervaringen en 
kennis van het kind in de jonge jaren over aan 
de school en zorgen zo dat deze nieuwe fase 
voor het kind zo soepel mogelijk van start gaat. 
Onze rol in het verhaal van kinderen en hun 
gezin verandert als ze naar school gaan. Waar 
wij eerst onze aandacht richtten op de brede 
ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar)  doen 
we dit vanaf 4 jaar samen met school. School 
heeft een onderwijzende functie. Voor ons ligt de 
grootste taak bij het begeleiden van het kind in 
zijn vrije tijd en het ontdekken en verder mogen 
ontwikkelen van de eigen talenten.

We ondersteunen kinderen in het bewegen 
tussen en binnen de verschillende omgevingen 
waaruit hun wereld bestaat. We vangen 
kinderen op uit school en geven ze de ruimte 
om te ontladen, te delen of opnieuw zijn plek 
te vinden in de groep. Om dit goed te kunnen 
doen, is het belangrijk dat het contact met de 
school van een kind goed is. Als we het verhaal 
van school goed kennen, kunnen we een kind 
ook beter begeleiden. Van elkaar leren en 
elkaar begrijpen vanuit een open houding staat 
daarom voorop in het contact met school voor 
ons. Daarbij zetten we het kind centraal. Bij een 
zorgvraag is het belangrijk dat de verschillende 
omgevingen elkaar snel kunnen vinden en 
kunnen afstemmen. Dit is voor kinderen met 
een zorgvraag extra belangrijk omdat het 
voor hen lastiger kan zijn om soepel tussen de 
verschillende omgevingen te bewegen. 

“Als je snel wilt gaan, ga alleen. 
Als je ver wilt komen, ga dan samen.”



4.4    Sport & hobby’s
Spelenderwijs leren vinden wij erg belangrijk. 
Daarom zorgen we dat we veel ruimte geven 
aan sporten en andere hobby’s zoals muziek, 
theater of kunst. Naast dat we veel zelf in ons 
aanbod hebben, werken we graag samen met 
specialisten in Oegstgeest. Er worden leuke 
activiteiten bij ons georganiseerd, maar we 
brengen ook kinderen naar hun clubje als zij 
naar de BSO gaan. We hebben daarvoor onze 
speciale vervoersservice. 
 

“Creativiteit is intelligentie
die plezier maakt.”

4.5    Zorg & hulpverlening
Wij hebben nauwe banden met het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en de afdeling logopedie 
van het Onderwijsadviesteam. Daarnaast 
werken we samen met de gemeente Oegstgeest 
in het bouwen van sterke, professionele 
netwerken binnen Oegstgeest. Hiermee willen 
we ervoor zorgen dat elk kind wordt gezien en 
tegemoet wordt gekomen aan de individuele 
behoeftes. Soms heeft een kind specialistische 
ondersteuning nodig. Zeker in de jonge leeftijd 

(0-4 jaar) zien we onszelf samen met de ouder 
als een belangrijke signaleringspartner van 
ontwikkelingsproblemen bij het kind. Door onze 
kennis en ervaring kunnen wij ouders tot op een 
zekere hoogte ondersteunen en meedenken bij 
zorgvragen. Wij zijn echter geen hulpverlener 
en verwijzen wanneer dat nodig is graag door. 
We vinden het hierbij belangrijk dat extra 
ondersteuning, kennis en/of zorg voor ouders en 
kind laagdrempelig is. Daarin faciliteren we door 
niet alleen door te verwijzen maar ook waar 
wenselijk samen met ouders gesprekken aan te 
gaan of ondersteuning te bieden. We doen het 
samen voor je kind!

4.6    De wijk
SKO werkt wijkgericht. Dit betekent dat we in de 
wijk opvang van 0-13 jaar organiseren zodat wij 
lange en vertrouwde relaties kunnen aangaan 
met ouders en kinderen, scholen en de buurt. 
We ontmoeten elkaar op verschillende plekken. 
Dit voelt prettig en vertrouwd. We organiseren 
ook graag samen met andere collega-
organisaties activiteiten voor de kinderen. 
Afhankelijk van de wijk en wat daar speelt, geven 
we dit vorm. 



Om kwalitatief goede kinderopvang te bieden vertalen we de vier pedagogische basisdoelen die 
vastgelegd zijn in de Wet Kinderopvang naar onze praktijk. Het gaat om:
1. Het bieden van een veilige basis
2. Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling
3. Het bevorderen van de sociale competentie
4. Het overdragen van normen en waarden
(Professor J.M.A. Riksen-Walraven)

De pedagogisch medewerker zet daarbij verschillende interactievaardigheden in, namelijk:
• Sensitieve responsiviteit
• Respect voor autonomie
• Structureren en positief leidinggeven
• Praten en uitleggen
• Stimuleren van ontwikkeling 
• Begeleiden van onderlinge interacties
(Anneke Strik & Jacqueline Schoemaker)

Via inkijkjes laten we per leeftijdsgroep zien hoe onze pedagogisch medewerkers de basisdoelen en 
onze visie toepassen binnen een dag bij SKO. Zo willen we inzicht geven in wat we doen en waarom 
we dat doen. Hoe wij in de kleinste momenten interactievaardigheden inzetten om zo een goede 
omgeving te creëren voor ieder kind zodat het zich kan ontwikkelen. In onze woorden: ieder kind 
in staat stellen om het eigen verhaal verder te schrijven en te mogen zijn en worden wie het is. De 
inkijkjes zijn door medewerkers van SKO aangeleverd.
We geven inkijkjes met betrekking tot een aantal thema’s:
1. De rol van de pedagogisch medewerker
2. Een speelse omgeving
3. De groep; samen spelen en van elkaar leren
4. De eigen ik binnen de groep

In dit deel willen we je een inkijkje geven in onze dagelijkse praktijk. Dit is naar leeftijd 
ingedeeld zodat je ervoor kan kiezen om alleen de inkijkjes te lezen die voor jou(w kind) van 
toepassing zijn op dit moment.

Kleurindeling:

Deel 2

5  Onze praktijk: inkijkjes

0-1,5 jaar

1,5-3 jaar

3-4 jaar

4-6 jaar

7-9 jaar

9-13 jaar



5.1   Rol van de pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerkers zijn er voor de kinderen. Ze hebben een voorbeeldfunctie in 
verschillende situaties en bij verschillende ervaringen. Daarnaast ondersteunen de pedagogisch 
medewerkers kinderen in het leren kennen van de wereld in verschillende settingen en sociale 
situaties. Zij scheppen daarvoor de voorwaarden, zoals een veilige en uitdagende omgeving. Maar 
ze vertellen ook hun eigen verhalen en geven kinderen daarmee een inkijkje in wie zij zijn en hoe zij 
naar de wereld kijken. Dit gebeurt altijd met respect voor verschillen en met waardering voor ieder 
individu. We vormen namelijk samen de groep; de kinderen en de medewerkers. De pedagogisch 
medewerkers bouwen daarbij continu aan een goede vertrouwensrelatie met alle kinderen.

De pedagogisch medewerkers kunnen verschillende rollen aannemen in de omgang met de 
kinderen en de groep. Afhankelijk van de situatie zijn ze groepsleider, coach, mentor of (activiteiten-) 
begeleider. De medewerkers nemen vaak een observerende houding aan en geven daarmee een 
kind ruimte om te spelen, eigen keuzes te maken en diens spel te ontwikkelen. Bij SKO werken we 
ervaringsgericht (we sluiten aan bij de ervaring van het kind vanuit onze eigen ervaringen) en zullen 
daarbij vooral het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen volgen. Waar nodig wordt 
er actie ondernomen wanneer het welbevinden of betrokkenheid in het geding is. Daar zetten 
pedagogisch medewerkers hun interactievaardigheden voor in en passen de inrichting en het aanbod 
aan op wat de kinderen nodig hebben. 

Inkijkje
Anne (6 maanden) is net wakker van een middagslaapje. Ik zit met Anne op de bank 
en spiegel wat Anne doet.  Ze maakt geluidjes en lacht. Anne kijkt aandachtig naar 
me en voelt zich heerlijk ontspannen. 

Toegepaste interactievaardigheid
Sensitieve responsiviteit

0-1,5 jaar

Baby’s krijgen regelmatig één op één aandacht van de 
pedagogisch medewerker. Op deze momenten zorgen de collega’s 
voor de andere kinderen in de groep. Dit zijn oplaadmomentjes 
voor het kindje waarna het rustig zelf kan spelen. 

Inkijkje
Mirte en Saar spelen in de poppenhoek met een pop en een wagentje. Ik zie dat Saar 
hard rondjes loopt met de wagen en geen oogcontact maakt met Mirte. Mirte staat 
met de pop stevig in haar armen toe te kijken. “En nu ben ik!” roept ze, steeds iets 
harder. Saar gaat steeds iets harder lopen met de wagen.
Verkennen: ik kijkt toe, denkend: Waar zijn de twee meisjes afzonderlijk van elkaar 
mee bezig. Wat zijn de behoeften? Wat kunnen ze aan qua samen spel? Hoe kan ik 
aansluiten? 
Verbinden: ik ga op ooghoogte zitten en vraag aan Saar waar ze naar toe gaat. Ze 
loopt zo snel! “Naar oma!” roept Saar. “Hoor je dat Mirte?  Saar wil naar oma met de 
wagen.” Saar is intussen gestopt en kijkt naar Mirte. Mirte stapt op de wagen af en 
legt het popje erin. Saar laat de wagen los en pakt de fles van de pop.
Verrijken: ik vraag of ze samen naar oma gaan en of ze iets willen meenemen naar 
oma. Ik zet de deur van de poppenhoek verder open zodat ze de ruimte krijgen 
daadwerkelijk te gaan lopen met de wagen. 

Toegepaste interactievaardigheden:
Sensitieve responsiviteit, begeleiden van onderlinge interacties, stimuleren van 
ontwikkeling.

1,5-3 jaar

Door goed te observeren zien we wat de kinderen nodig hebben 
om een hoog welbevinden en betrokkenheid te voelen op de 
groep. De 3 V’s (verkennen, verbinden en verrijken) ondersteunen 
ons in ons werk.



Inkijkje
Tijdens het eten aan tafel vraag ik:  “Wie heeft er wat leuks gedaan dit weekend en wil 
daarover vertellen?” Saar vertelt: “Gisteren heb ik mijn oma bezoekt en hebben we 
taart gegeten.” Ik reageer:  “Wat leuk, dat jij gisteren je oma hebt bezocht.” (…)

Toegepaste interactievaardigheden
Praten en uitleggen, stimuleren van ontwikkeling.

3-4 jaar

De wereld is een verzameling van verhalen die onze cultuur 
vormen. Taal is een manier om verhalen over te dragen maar taal 
is ook onderdeel van die verhalen en van onze cultuur. Met taal 
geven wij woorden aan de belevingswereld van het kind om zo 
de wereld om hen heen te leren begrijpen. Zelf actief verhalen 
mogen maken is een manier die daarnaast bij ons past.

Inkijkje
Sven en Iris (beiden 6 jaar) zijn aan het spelen. Sven slaat Iris op haar billen. Iris 
schrikt hiervan en roept: “Stop, hou op, Sven!” Ik kom erbij en laat Sven zien dat Iris 
geschrokken is. “Dat heb je goed gezegd, Iris. Je bent de baas over je eigen lijf.” Ik kijk 
Sven aan en zeg: “Goed van jou Sven dat je naar Iris hebt geluisterd. Zag je dat Iris 
ervan schrok?”. Sven knikt. “Fijn dat je dat hebt gezien, Sven.”

Toegepaste interactievaardigheden
Respect voor autonomie, begeleiden van onderlinge interacties.

4-6 jaar

Grenzen ontdekken van jezelf en van de ander kan je goed leren 
in een groep, maar daar sta je niet alleen in. De pedagogisch 
medewerker volgt de kinderen en geeft ze inzicht in elkaars 
beleving en begeleidt de aandacht die kinderen hebben voor 
elkaar. Zo worden kinderen gestimuleerd in hun sociale 
ontwikkeling. 

5.2   Een speelse omgeving
We hebben verschillende speelhoeken op de opvang. Daarnaast hebben sommige van onze BSO ’s 
een sportveld of scheppen we een speelse omgeving buiten de locatie, zoals bij de Blokhut of tijdens 
een uitstapje. Wij creëren bewust een omgeving waarin mogelijkheid voor spel is, bijvoorbeeld 
door de omgeving te structureren zodat de setting veilig is voor de leeftijd van de kinderen én deze 
voldoende uitdaging en ruimte biedt die past bij hun interesses en ontwikkeling.

Inkijkje
De grondbox op de groep heeft spijlen. Lex (11 maanden) zit in de box en trekt 
zichzelf op aan de spijlen en zet langs het hekje stapjes richting Gijs (2 jaar) die aan 
de andere kant naast de box aan het spelen is. Zo kan hij eens even goed zien wat 
Gijs aan het doen is. 

Toegepaste interactievaardigheden: 
Stimuleren van ontwikkeling en begeleiden van onderlinge interacties.

0-1,5 jaar

De motorische ontwikkeling gaat het eerste jaar enorm hard. 
Van liggen naar rennen; daar komt heel wat bij kijken. De 
pedagogisch medewerkers weten hoe de jongste kinderen zich 
het best kunnen ontwikkelen, in hun eigen tempo en met de 
juiste stimulans. 



Inkijkje
In de beweeghal staat klimmateriaal klaar om zelf te kijken hoe hoog je al wil en durft 
te klimmen. Bij binnenkomst worden kinderen er meteen door aangetrokken en ze 
gaan alvast een rondje over de toestellen. Maar gedurende de dag zorgen we dat er 
ook even lekker in de beweeghal wordt gespeeld om zo de motorische ontwikkeling 
van de kinderen te stimuleren. 

Toegepaste interactievaardigheid
Stimuleren van ontwikkeling.

1,5-3 jaar

De medewerkers van de groep creëren kansen voor de kinderen 
om lekker te spelen. Want spelen is leren! Ze zorgen voor nieuwe 
spelideeën voor de groep en dagen ze uit op hun niveau. 

Inkijkje
Knuffelbeer Puk heeft tijdens het eten op zijn kleren geknoeid, hij moet schone kleren 
aan. Manon zegt: “we moeten zijn kleren gaan wassen.” Dat is een goed idee, zeg ik. 
Manon gaat Puk uitkleden en Menno pakt een teil. Samen gaan ze de kleren wassen 
en daarna drogen. Als de kleren droog zijn, wordt Puk weer aangekleed. De spullen 
worden opgeruimd en ondertussen praten de kinderen onderling en met mij over alle 
voorwerpen die aan bod komen bij deze activiteit.

Toegepaste interactievaardigheid
Praten en uitleggen, stimuleren van ontwikkeling. 

3-4 jaar

Met beer Puk van het Uk & Puk programma sluiten we aan bij de 
belevingswereld van de kinderen. We creëren mogelijkheden om 
zelf spel te ontwikkelen door materialen beschikbaar te stellen 
op kindhoogte. Zo worden kinderen zelfstandig en worden ze 
uitgedaagd in hun spel. 

Inkijkje
Tijdens het bramen plukken bij de Blokhut zagen de kinderen een kikkertje. Bram had 
de kikker een naam gegeven en Anne had een mooi huisje gemaakt van gras, blaadjes 
en takken voor de kikker. De kinderen hadden zichtbaar meer plezier in het spelen 
met de kikkers. Die bramen plukken we wel een andere keer!

Toegepaste interactievaardigheid
Respect voor autonomie, stimuleren van ontwikkeling.

4-6 jaar

Naar de Blokhut gaan is voor alle BSO-kinderen een feest en is de 
ultieme plek om verhalen te maken met elkaar. Hier krijgt spelen 
een andere dimensie doordat buiten in de bosjes altijd wat 
nieuws te ontdekken valt.



Inkijkje
Ik ben naast mijn baan als pedagogisch medewerker ook zanger en muzikaal 
onderlegd. Regelmatig pak ik mijn gitaar om liedjes te spelen. Door potjes met water 
te vullen leerde ik de kinderen 4 verschillende noten te spelen. Met de noten erbij op 
papier vormden de kinderen uit zichzelf een band en traden op met Shape of You van 
Ed Sheeran in de hal van de BSO.

Toegepaste interactievaardigheid
Respect voor autonomie

7-9 jaar

Kinderen en pedagogisch medewerkers hebben hun eigen 
talenten of interesses. We proberen door ons activiteitenaanbod 
en rijke speelomgeving hier zoveel mogelijk in tegemoet te 
komen. Wanneer het talent van een pedagogisch medewerker 
het talent van kinderen ontmoet, ontstaat er magie.

Inkijkje
Esther en Pascalle (11 jaar) komen gierend van het lachen binnen bij de Toptieners 
vanuit school. “Hee!” roepen ze. Ze grijpen een appel van de bar en willen naar buiten 
schieten. Het is half 4. De school is al om 3 uur uit dus ik heb op ze zitten wachten. Ik 
was net op weg naar de fiets om eens op het schoolplein te gaan kijken. “Hee!” zeg ik 
tegen de meiden. “Wat hebben jullie een lol?” Esther en Pascalle vertellen over wat ze 
net hebben gedaan en ik luister aandachtig. “Ah nu snap ik waarom jullie zo laat zijn. 
Wel even bellen de volgende keer als het later wordt he, want ik was al naar jullie op 
weg?” “Doen we!”: roepen ze als ze naar buiten rennen, richting de bosjes achter de 
sportvelden. 

Toegepaste interactievaardigheid
Praten en uitleggen, stimuleren van ontwikkeling. 

9-13 jaar

De wereld is groot en die wil je dan ook ontdekken. Wat meer 
vrijheid en ruimte hoort daarbij, maar wel vanuit een veilige basis 
met goede afspraken. 



5.3   De groep
Bij SKO werken we voornamelijk met horizontale groepen waardoor kinderen vooral 
leeftijdsgenootjes tegen komen op de groep. Dit heeft als voordeel dat de inrichting en spelaanbod 
aangepast kan worden op wat de kinderen in de specifieke leeftijd nodig hebben. Daarnaast vinden 
kinderen dan ook makkelijk vriend(innet)jes. Op bepaalde momenten gedurende de dag werken 
we met een open deurenbeleid of spelen we in gezamenlijke ruimtes waardoor kinderen van 
verschillende leeftijden elkaar tegen komen. Op sommige locaties of op sommige dagen zijn er ook 
(meer) verticale groepen. Dit voelt een beetje als een groot gezin waar allerlei leeftijden elkaar zien en 
kunnen helpen. Van elkaar leren kinderen het meest!

Inkijkje
Fien en Mette liggen even samen in de grondbox. Fien is 4 maanden en Mette 5 
maanden. Mette vindt Fien heel interessant en probeert haar gezichtje te pakken. 
Daarmee beweegt ze veel met haar handjes voor Fiens gezicht terwijl ze op haar 
zij ligt en bijna omrolt. Fien heeft al een paar keer haar gezicht de andere kant op 
gedraaid om even weg te kijken van al die prikkels. Wanneer ze daarna ook nog mijn 
blik zoekt en haar gezichtje betrekt, loop ik naar de grondbox. Ik benoem aan Mette 
en Fien wat er gebeurt. “ja, Mette wil jou graag aanraken maar volgens mij ben je er 
een beetje klaar mee. Ik zal jou even een rustiger plekje geven.” Fien glimlacht naar 
me en strekt haar handjes uit. Mette volgt met haar oogjes wat ik doe. Als Fien op 
een rustig plekje ligt, leg ik voor Mette een speeltje neer om naar te grijpen. 

Toegepaste interactievaardigheid
Sensitieve responsiviteit, praten en uitleggen.

0-1,5 jaar

De signalen lezen van een baby is enorm belangrijk. Zij zijn 
afhankelijk van ons, maar kunnen al goed  duidelijk maken wat ze 
willen. Om ze te leren dat zij invloed hebben op hun omgeving en 
dat zij er mogen zijn, letten we in het werken met baby’s extra op 
de grote en kleine signalen van een baby.

Inkijkje
Er is een nieuw kindje in de groep en in de kring stellen wij Nina voor. De anderen 
noemen hun naam en vertellen iets over de Montessori groep. Maartje zegt dat 
iedereen een eigen plantje heeft en mag verzorgen. Jesper legt uit dat als je naar de 
wc moet, je het gele bad eendje op de hoek van jouw tafel zet. Dan weet de juf dat 
jij aan het plassen bent. Wat fijn dat Nina dat nu ook al weet!! Iedere dag is een van 
de kinderen ‘het helpende handje’ en vandaag mag Nina dat zijn. Nina mag daarom 
vandaag fruit uitdelen en straks helpen met vegen.

Toegepaste interactievaardigheid
Begeleiden van onderlinge interacties, respect voor autonomie.

3-4 jaar

We zetten vaak de andere kinderen in om een nieuw kindje 
te helpen of te laten wennen. Kinderen leren elkaar hierdoor 
niet alleen snel kennen maar het sluit ook aan bij in hun 
nieuwsgierigheid naar elkaar. 



Inkijkje
Tom vraagt: “Juf, mag ik de boter?” De boter staat bij Sanne. Ik zeg: “Je mag Sanne 
vragen of zij de boter aan jou wil geven.”

Toegepaste interactievaardigheid
Begeleiden van onderlinge interacties.

4-6 jaar

Elkaar aanspreken en helpen. Dat is soms nog best moeilijk 
of spannend. Het is belangrijk dat je je stem laat horen en dat 
begint bij kleine dingen. Wij helpen de kinderen, maar nemen het 
niet van ze over, zo maken we ze sterk en zelfstandig.

Inkijkje
In de herfstvakantie gaan we met 16 kinderen van de leeftijd 10-12 jaar op stap 
naar het bos. Wij gaan daar op zoek naar spullen die wij kunnen gebruiken voor een 
knutsel op de groep. Wij laten de kinderen hesjes dragen om herkenbaar en zichtbaar 
te zijn. Wij zijn als pedagogisch medewerkers ook zichtbaar en herkenbaar door 
middel van oranje gekleurde hesjes. In het bos kunnen kinderen zelf op pad nadat 
we afspraken hebben gemaakt met elkaar. De kinderen schieten alle kanten uit, 
soms in kleine groepjes, soms in tweetallen. Twee kinderen lopen gezellig te kletsen 
met mij en blijven nog even rondhangen. De EHBO-doos, mobiele telefoon en de 
aanwezigheidslijst gaan mee voor de veiligheid.

Toegepaste interactievaardigheid
Structureren en positief leiding geven. 

9-13 jaar

Naast leuke activiteiten op de opvang, gaan we ook met elkaar op 
uitstapje. Vaak doen we dit in de vakanties. Ook daar zorgen we 
ervoor dat de groep herkenbaar is en dat kinderen eigen keuzes 
kunnen maken met wie ze gaan spelen.



5.4   De eigen ik binnen de groep
We zijn allemaal individuen die samenleven in een groep. Het ontdekken van jezelf leer je in interactie 
met andere kinderen. Het is belangrijk dat je mag ervaren wie je bent en waar je dat voelt; in hoofd, 
hart en lijf. Dit draagt eraan bij dat je een vrije wil kan ontwikkelen, het leert je eigen keuzes te maken 
en gelukkig te zijn. Wij waarderen je om wie je bent en geven je de ruimte om je eigen verhaal te 
maken. 

Inkijkje
Pieter (4 maanden) is een nieuwe jongen. Vandaag is Pieter er voor de tweede keer. 
De moeder van Pieter komt hem brengen. Na een praatje op de groep, gaat Pieter 
naar bed toe. De moeder van Pieter brengt hem voor de eerste keer naar het bedje 
in de slaapkamer. Als mentor van Pieter ga ik met hen mee. Ik observeer Pieter en 
zijn moeder. Hoe brengt moeder Pieter naar bed, wat zegt ze en wat doet ze? Als 
Pieter in bed ligt, laat ik zien hoe het bedje op de opvang dicht gaat. 

Toegepaste interactievaardigheid
Sensitieve responsiviteit

0-1,5 jaar

Het is belangrijk dat we een kind goed leren kennen. Daarom 
vragen we ouders veel informatie. Niet alleen over hoe je kind nu 
is maar ook over wat het allemaal mee heeft gemaakt voordat 
het naar de opvang kwam. We vragen naar de zwangerschap, de 
geboorte en het gezin waarin het opgroeit. Samen met de kennis 
die we hebben over de ontwikkeling van kinderen helpt dit ons je 
kindje goed te begrijpen. 

Inkijkje
Gaia heeft een koemelkallergie. Op het Ouderportaal staat dit genoteerd bij 
kindnotities zodat alle pedagogisch medewerkers dit kunnen lezen, ook invallers. 
Als Gaia komt lunchen op de groep tijdens haar wenactiviteit krijgt zijn daarom een 
lekker kopje thee (zonder melk).

Toegepaste interactievaardigheid
Respect voor autonomie.

1,5-3 jaar

We zorgen voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen. 
Er is daarom een duidelijk Veiligheid & Gezondheidsbeleid, en 
daarbij houden we rekening met individuele verschillen tussen 
kinderen.

Inkijkje
Gijs vertelt aan het begin van de BSO dat opa jarig is. Samen bedenken we wat hij 
zou willen maken voor zijn opa en welk materiaal we hiervoor kunnen gebruiken. 
Wanneer de knutsel klaar is, kijken we welk materiaal er over is en of dit hergebruikt 
kan worden. Dit wordt bijvoorbeeld opgeruimd in de restpapierbak.

Toegepaste interactievaardigheid
Respect voor autonomie, stimuleren van ontwikkeling.

4-6 jaar

De wereld is groter dan alleen de BSO. We stappen in de ervaring 
van het kind en geven dit passend de aandacht. Daarbij leren we 
ze ook goed te zorgen voor onze wereld!



Inkijkje
De tafel staat gedekt om te gaan eten. Mohammed ziet het beleg op tafel en zegt: “ik 
mag geen vlees”. Fiene zegt: “waarom mag jij geen vlees?” Mohammed legt uit dat hij 
geen varkensvlees vlees mag eten. Als Fiene vraagt waarom weet Mohammed dat 
niet zo goed. Ik leg uit dat dit komt door zijn geloof en dat vanuit sommige geloven 
je bepaalde dingen wel of juist niet eet. De kinderen stellen nog wat vragen en zo 
ontstaat er een gezellige sfeer aan tafel en worden alle borden leeg gegeten.

Toegepaste interactievaardigheid
Respect voor autonomie, praten en uitleggen.

7-9 jaar

Op de groep komen kinderen elkaar tegen en zien ze een 
diversiteit aan mensen. Mensen met andere gewoontes, geloven 
of rituelen. Wij zien het als een verrijking om verhalen te 
verzamelen en hebben hier de aandacht voor. 

Inkijkje
Dylan komt naar me toe. Hij vraagt: “Ik heb een spel bedacht. Mag ik dat uitleggen?” 
Ik kijk Dylan aan en zeg: “Wat een leuk idee! Welk spel heb je bedacht?” Dylan: 
“Mattenvoetbal.” Ik zeg: “Ik roep de kinderen bij elkaar. Jij mag de kinderen vertellen 
dat we dit gaan doen en dan mag je het spel uitleggen.’’ Dylan glimlacht en vertelt de 
spelregels enthousiast.

Toegepaste interactievaardigheid
Respect voor autonomie. 

9-13 jaar

Initiatieven van kinderen worden gezien en serieus genomen. Dit 
verhoogt de betrokkenheid én het welbevinden van kinderen. 
Door initiatieven samen met de groep op te pakken, wordt de rol 
van een kind bestendigd in de groep. 



6.1    Onze organisatie
SKO biedt verschillende soorten opvang voor 
kinderen van 0 tot en met 14 jaar: 
• In de dagopvang vangen wij kinderen van 0 

tot 4 jaar de hele dag op.
• In de peuterspeelzaal spelen kindjes van 2 

tot 4 jaar in de ochtend. 
• De BSO vangt kinderen van 4 tot 14 jaar op 

buiten schooltijden. 
• Voor verschillende scholen organiseren wij 

de TSO.  
Verdeeld over Oegstgeest liggen verschillende 
BSO’s, peuterspeelzalen en dagopvanglocaties 
van SKO. Het werkgebied is opgedeeld in vijf 
verschillende wijken: Haaswijk, Oegstgeest 
Midden, Nieuw-Rhijngeest, Voscuyl en 
Poelgeest. Iedere wijk heeft een eigen manager 
kinderopvang en een pedagogisch coach op 
hbo-niveau. Alle locaties worden ondersteund 
door Bureau SKO. Het managementteam 
bestaat uit de directeur-bestuurder, de manager 
organisatie & HRM, de manager finance & 
control, de manager pedagogiek en een manager 
kinderopvang.

6.1.1 Managers kinderopvang
Elke wijk heeft een eigen manager kinderopvang. 
De managers kinderopvang sturen de teams 
in hun wijken aan en zorgen ervoor dat 
medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren. 

Deel 3

6  Organisatie en kwaliteit

Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor een 
optimaal succes van hun  locaties. Verder 
werken ze samen met verschillende partners 
in de wijk om te zorgen voor een afgestemd 
aanbod rond het kind. Iedere manager wordt 
ondersteund door een pedagogisch coach, een 
administratief medewerker en Bureau SKO. 

6.1.2 Vaste pedagogisch medewerkers
Op alle groepen werken wij met vaste 
pedagogisch medewerkers. Zij zijn de spil 
binnen de opvang, want zij werken direct met 
de kinderen. Naast hun verzorgende taken, 
begeleiden en stimuleren zij de kinderen op 
een pedagogisch verantwoorde manier. Verder 
zorgen zij voor een goede samenwerking met 
en overdracht naar ouders/verzorgers en 
collega’s. De pedagogisch medewerkers worden 
ondersteund door hun manager kinderopvang 
en een pedagogisch coach.

Naast onze vaste pedagogisch medewerkers 
hebben wij een pool van vaste invalkrachten 
die wij zoveel mogelijk op dezelfde 
kinderopvanglocaties inzetten, zodat ook zij 
een vertrouwd gezicht zijn voor de kinderen. 
Zowel de vaste pedagogisch medewerkers als 
de invalkrachten vallen rechtstreeks onder 
de verantwoordelijkheid van de manager 
kinderopvang.

De wet Kinderopvang en de wet Innovatie en Kwaliteit binnen de Kinderopvang (IKK)  bevatten 
duidelijke voorschriften. SKO voldoet aan alle eisen en loopt op een aantal eisen al voor omdat 
we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. In de locatiespecifieke  informatieboekjes staat 
beschreven hoe we in de praktijk voldoen aan de wettelijke eisen en verplichtingen. We geven in 
dit hoofdstuk vooral inzicht in hoe wij continu werken aan onze kwaliteit en deze borgen in de 
organisatie.



6.1.3 Stagiairs
SKO neemt ieder jaar stagiairs aan 
van pedagogische opleidingen met 
beroepsopleidende leerweg (BOL) en 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). BOL-
Stagiairs staan boventallig op de groep en lopen 
over het algemeen één schooljaar stage. De 
taken van BOL-stagiairs bestaan uit meekijken, 
meedoen en het begeleiden van activiteiten. Dit 
gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid van 
de vaste pedagogisch medewerkers. Naarmate 
stagiairs verder zijn in de opleiding krijgen 
ze meer verantwoordelijkheden. Studenten 
die in hun derde jaar zitten worden bij goed 
functioneren ingezet op hun eigen groep. Bij 
de inzet van stagiairs houden we ons aan de 
gestelde eisen van de CAO Kinderopvang. 

BBL-stagiairs staan de eerste 1-3 maanden altijd 
boventallig op de groep en worden daarna (bij 
goed functioneren) formatief ingezet. Afhankelijk 
van hun ontwikkeling krijgen zij taken en 
verantwoordelijkheden toebedeeld. In ons 
draaiboek BBL staat omschreven onder welke 
voorwaarden dit gebeurt. Alle stagiairs worden 
op de groep begeleid door een werkbegeleider 
en daarnaast ook door een praktijkopleider.

6.1.4 Bureau SKO 
Bureau SKO  ondersteunt alle locaties in allerlei 
in overkoepelende zaken zoals het pedagogisch 
beleid, kwaliteit, veiligheid, communicatie, 
klantenservice, administratie, HRM en 
financiën. Op onze website staan de directe 
telefoonnummers van deze afdelingen. 

6.2    Kwaliteitsborging
Ons doel is niet om de grootste, maar wel 
dé beste kinderopvang uit de regio te zijn. 
We investeren daarom in onze kwaliteit. Dit 
betekent dat we ons continu blijven ontwikkelen 
en ons afvragen of we doen wat we zeggen en 
zeggen wat we doen. 

De nieuwsgierige, open en onderzoekende 
cultuur binnen de organisatie is belangrijk 
voor onze kwaliteit. Deze wordt gevoed door 
een vraaggerichte aanpak in de coaching (aan 
de hand van een onderzoeksplan), een breed 
scholingsaanbod, het creëren van mogelijkheden 
om te groeien binnen de organisatie en de 
inzet van verschillende (wetenschappelijke) 
instrumenten in onze onderzoeken.

6.2.1 Pedagogisch team
Het pedagogisch team van SKO is het 
pedagogisch geweten van de organisatie. Dit 
team houdt zich bezig met de ontwikkeling 
van het pedagogisch beleid en de coaching 

van pedagogisch medewerkers in hun 
pedagogisch handelen. Deze ondersteuning 
is erop gericht  onze pedagogische kwaliteit 
continu te verbeteren en om zo elke dag het 
beste van onszelf aan kinderen te kunnen 
bieden. Het pedagogisch team wordt gevormd 
door de manager pedagogiek, een aantal 
pedagogisch coaches en medewerkers die Video 
Interactie Begeleiding (VIB) geven. Hierbij is de 
manager pedagogiek verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke aansturing van het pedagogisch 
team.

Manager pedagogiek
SKO heeft een manager pedagogiek die 
eindverantwoordelijk is voor het pedagogisch 
beleid van alle locaties. De manager pedagogiek 
zorgt voor een goede samenwerking en 
uitvoering van de taken van het pedagogisch 
team. Daarnaast is de manager pedagogiek 
verantwoordelijk voor het volgen van de 
ontwikkelingen, regelgeving en trends binnen 
de kinderopvang. De manager pedagogiek valt 
rechtstreeks onder de directeur-bestuurder van 
Bureau SKO.



Elke wijk een eigen pedagogisch coach
De pedagogisch coach is verantwoordelijk 
voor de werkbegeleiding van elke groep waar 
groeps- en individuele coaching van pedagogisch 
medewerkers plaatsvindt. De coaching is 
gericht op het verbeteren van de pedagogische 
kwaliteit en professionele ontwikkeling van alle 
pedagogisch medewerkers. De pedagogisch 
coach voert Video Interactie Begeleiding uit (en/
of wordt daarin ondersteund), werkt nieuwe 
medewerkers in, biedt individuele coaching 
waar nodig en zorgt voor de implementatie en 
uitvoering van het pedagogisch beleid. Naast de 
wijkgerichte ondersteuning voeren pedagogisch 
coaches ook overkoepelende SKO-brede taken 
uit op het gebied van pedagogiek en hebben zij 
een signalerende functie voor de organisatie. Zo 
houden zij met elkaar als pedagogisch team de 
kwaliteit van de pedagogiek op een hoog niveau.

Specialisten 
Onze organisatie zit vol met specialisten. Ieder 
met zijn eigen talent. Wij stimuleren ieder zijn 
talenten in te zetten voor de organisatie. Dit 
brengt plezier en energie in het werk en levert 
een grote bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling 
binnen de organisatie. De specialistenrol binnen 
de organisatie biedt medewerkers de ruimte 
om zich te blijven ontwikkelen binnen hun 
functie en kansen om te groeien. Zo hebben 
we een specialist ontwikkelingsvoorsprong 
peuters, een gezonde kinderopvang coach, 
aandachtfunctionarissen, en een interne 
Voorschoolse Educatie (VE)-trainer - die ook onze 
VE-specialist is.

6.2.2 Middelen en instrumenten

Kindvolgsysteem
Wij volgen samen met de ouder de kinderen 
in hun ontwikkeling. Dit doen we voor 0-4 jaar 
met het systeem Kijk! en voor de BSO-leeftijd 
met zelfontwikkeld systeem waarbij de factoren 
welbevinden en betrokkenheid van kinderen 
onze graadmeter is. 

Voorschoolse educatie (VE)
Binnen SKO hebben we een aantal groepen 
die het officiële VE-programma aanbieden. Wij 
werken met de methode Uk & Puk. Hiervoor 
hebben alle pedagogisch medewerkers van deze 
groepen een opleiding VE gevolgd. Uk & Puk is 
een programma dat gericht is op het stimuleren 
van de taalontwikkeling, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling en rekeninzicht van kinderen. Uk 
& Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom 
verschillende thema’s. Meer informatie vind je in 
het VE-beleid van SKO.

Ervaringsgericht werken
Bij de BSO laten we ons inspireren door de 
uitgangspunten van het ervaringsgericht werken. 
Hiermee kiezen we voor een procesgerichte 
aanpak waarbij welbevinden en betrokkenheid 
leidend zijn voor de gezonde ontwikkeling van 
kinderen. 

Gezonde kinderopvang
Wij werken bij SKO met een team Gezonde 
Kinderopvang, dit team bestaat uit één 
ondersteuner Gezonde Kinderopvang uit elke 
wijk en een coach Gezonde kinderopvang die het 
team aanstuurt. Wij werken structureel aan een 
gezonde leefstijl voor kinderen en personeel. We 
hebben daarbij 3 onderwerpen centraal staan: 
voeding, bewegen en duurzaamheid.

Video Interactie Begeleiding (VIB)
Video Interactie Begeleiding is een vorm 
van coaching gericht op de verbetering van 
communicatie tussen kinderen onderling en 
de pedagogisch medewerker met behulp van 
videobeelden. Het is wetenschappelijk bewezen 
effectief en in te zetten op zowel individueel 
als teamniveau. Alle pedagogisch coaches zijn 
getraind in het werken met VIB.



VerbeterMeter
SKO werkt met de VerbeterMeter voor het 
jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek (KTO). 
Wij vinden het heel belangrijk dat onze 
ouders en kinderen tevreden zijn én tevreden 
blijven. Afhankelijk van de startdatum van 
je kind bij de opvang, ontvangen ouders een 
bericht per e-mail met een link naar ons 
klanttevredenheidsonderzoek. Zo kan SKO aan 
de hand van de resultaten haar dienstverlening 
blijven verbeteren. 

Overige instrumenten
Afhankelijk van wat er speelt in de wijk 
werken we aan onze kwaliteit. Vanuit onze 
onderzoekende basishouding kijken we naar 
wat we doen en waarom we dat doen. Soms is 
het nodig om een (wetenschappelijk) instrument 
in te zetten om te controleren of we ‘doen 
wat we zeggen en zeggen wat we doen’. We 
kunnen daar een scala aan instrumenten voor 
inzetten, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Te 
denken valt aan de NCKO-monitor, AKTA-meter 
of een kindvolgsysteem om bijvoorbeeld het 
welbevinden in situaties te analyseren. Door in 
een jaarlijkse cyclus te werken van jaarwerkplan 
naar evaluatie houden we onze kwaliteit op 
wijkniveau hoog.

6.2.3 Permanente educatie
Pedagogisch medewerkers volgen jaarlijks 
trainingen zodat hun vakkennis op peil blijft. 
Verder krijgen ze Video Interactie Begeleiding 
aangeboden. Hiermee wordt voor henzelf 
zichtbaar hoe zij werken met kinderen en waar 
ze zichzelf kunnen verbeteren. Ook verdiepen 
zij zich in diverse thema’s die besproken worden 
tijdens de maandelijkse teamvergaderingen. 

SKOOL
SKO heeft een online leersysteem waarin de 
opleidingen, trainingen, workshops etc. worden 
aangeboden. We bieden combinaties aan van 
e-learning, zelfstudie, op de werkvloer leren en 
bijeenkomsten.

Interne trainers
Een deel van onze basistrainingen bieden we 
aan met interne trainers. Dit vinden we prettig 
omdat zij werken vanuit onze gezamenlijke SKO-

visie. Er zijn meerdere medewerkers bij SKO die 
bevoegd zijn om bepaalde trainingen te geven 
zoals VE, babyspecialist en mindfulness.

6.3    Inzet uren pedagogiek conform IKK
Pedagogisch coach en beleidsmedewerker
In totaal werken bij SKO 92,24 fte aan 
pedagogisch medewerkers verdeeld over 12 
locaties. Conform de eisen die worden gesteld 
vanuit de wet IKK moeten per jaar 1490 uren 
worden ingezet voor pedagogische coaching 
en implementatie en ontwikkeling van het 
pedagogisch beleid. Hierbij geldt dat 600 uur 
per jaar (50 uur x 12 locaties) wordt ingezet voor 
ontwikkeling en implementatie van pedagogisch 
beleid en 920,24 uur per jaar (10 uur x 92,24 fte)  
voor coaching van pedagogisch medewerkers. 
We kiezen er bewust voor om veel meer uren 
aan pedagogische ondersteuning in te zetten 
dan wettelijke vereist.

Elke pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks 
coaching. Elke groep van gemiddeld drie 
pedagogisch medewerkers krijgen per week 
1,5 uur begeleiding van de pedagogisch coach 
(0,5 uur per medewerker per week). Daarnaast 
krijgen alle nieuwe en flexmedewerkers Video 
Interactie Begeleiding (1 tot 3 keer per jaar). 
Afhankelijk van de wensen en ontwikkelvragen 
van pedagogisch medewerkers wordt extra 
individuele coaching aangeboden.

In totaal wordt vanuit het pedagogisch team 
ingezet:
• Ontwikkeling van pedagogisch beleid en 

implementatie: 38,5 uur per week
• Begeleiden en coachen van pedagogisch 

medewerkers: 88,5 uur per week
Effectief worden er dus 5842 uur op jaarbasis 
hiervoor ingezet (127 uur x 46 weken). Het 
pedagogisch team verzorgt daarnaast ook een 
deel van de pedagogische opleidingen voor 
pedagogisch medewerkers (zoals Voorschoolse 
Educatie en Oog voor Interactie, Babyspecialist, 
etc.) binnen onze SKOOL. Dankzij de omvang 
van het pedagogisch team zorgen we er binnen 
SKO voor dat pedagogiek de aandacht krijgt die 
het verdient en we continu een hoge kwaliteit 
opvang kunnen bieden. 



Voorschoolse Educatie (VE)-
beleidsmedewerker en coach
De pedagogisch coaches in de wijk, de interne 
trainer VE, de specialist VE en de manager 
pedagogiek zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van de coaching en beleid op 
het gebied van VE. 
De taken zijn als volgt verdeeld:
• Pedagogisch coach: verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het VE-programma in de wijk, 
implementatie van beleid en ontwikkeling 
van vaardigheden pedagogisch medewerkers 
(coaching).

• Specialist VE: ondersteuner van pedagogisch 
coach in de wijk

• Interne trainer VE: verantwoordelijk voor 
het volgen van ontwikkelingen en doen van 
voorstellen ter verbetering van de uitvoering 
van het VE-programma/beleid.

• Manager pedagogiek: verantwoordelijk voor 
het VE-beleid 

Urenverdeling:
Er zijn 16 (tot max 19) VE kinderen per jaar 
waarvoor op jaarbasis 160-190 uur begeleiding 
nodig is. De verdeling van de uren zijn 
afhankelijk van de plaatsing van de kinderen 
over de 2 wijken waarin we VE aanbieden. Per 
jaar wordt vooraf een inschatting gemaakt 
op basis van de ijkdatum 1 januari. Dit wordt 
geregistreerd in het VE-beleid.



Nawoord
Wat SKO anders maakt dan andere organisaties voor kinderopvang? Het verschil zit in onze visie, in 
ons DNA. 

Wij hebben oog voor ieder kind en alle unieke kwaliteiten die hierbij horen. Bij ons krijg je de ruimte 
om te worden en zijn wie je bent. En om vooral veel te spelen, te ervaren en plezier te maken, want zo 
ontwikkel je het meest! 

Bij de activiteiten die we aanbieden, sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. Daarvoor 
werken we veel en graag samen met ouders, maar ook met sportclubs, scholen en andere partners 
in Oegstgeest. Samen gaan we voor de hoogste kwaliteit. En dan zie je ieder kind groeien waar je bij 
staat! 

Deze pedagogische visie is leidend in alles wat we doen. Je ziet het terug in ons pedagogisch 
beleid maar ook vooral in het dagelijkse reilen en zeilen op de locaties. Dit document zien we als 
een kennismaking op papier. Een kennismaking die we graag persoonlijk voortzetten in een fijne 
samenwerking op onze locaties. 

Welkom bij SKO!


