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Pedagogische visie 
Op Stoom werkt aan de hand van de 

pedagogische doelen die in de Wet 
Kinderopvang omschreven staan. Deze 

staan in de wet omschreven als emotionele 
veiligheid bieden aan kinderen, persoonlijke 

en sociale ontwikkeling stimuleren en 
kinderen normen en waarden meegeven. 

Hoe doe je dat in de praktijk van alledag? 
 

Zin in taart? 

Zin in taart, wij wel! De taartbodem is bij Op 

Stoom lekker stevig. De pedagogische 
doelen uit de Wet Kinderopvang vormen de 

basis en deze voeren we 
goed uit in de praktijk. Dat 

is de basis om kinderopvang 
te bieden die ertoe doet. 

 

Altijd wat te doen 

Op deze stevige 

taartbodem kan best een extra laag. 
Inspiratie! De BSO is een uitdagende plek 

voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We 
zijn activiteitgericht en helpen kinderen 

spelenderwijs op weg om zelfstandige, 
vrolijke tieners te worden. 

 
Na schooltijd beginnen we de middag met 

een stuk fruit en een glas drinken. Stil zitten 
hoeft niet want daarna gaan we aan de 

slag! 
 

De medewerkers van Op Stoom zitten 
boordevol energie en zijn van alle markten 

thuis. We bedenken een toneelstuk, duiken 
de keuken in om een heerlijk gerecht te 

koken, creëren een meesterwerk in het 
atelier of gooien de ledematen los met sport 

en spel. En we trekken er ook veel op uit. 
Lekker de natuur in of gewoon een potje 

voetballen op het speelplein. Eindeloos 
Donald Ducks lezen of gewoon lekker chillen 

kan natuurlijk ook: kinderen maken hun 
eigen keuze. 

 

 
Op Stoom staat voor 

inspirerende kinderopvang die 
ertoe doet in het leven van een 

kind. 
 
We bieden kwaliteit en service, zodat 

ouders hun kind(eren) met een gerust 
hart toevertrouwen aan onze 

pedagogisch medewerkers. 
 

Bij alles wat we doen staat het kind 
centraal. Ook streven we ernaar een 

opvangpakket aan te bieden dat 
zoveel mogelijk aansluit bij de 

wensen van ouders. 
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Reizigers op bezoek 

Er is nog meer taart! Op Stoom biedt 

namelijk graag iets extra’s 
aan kinderen. Schaatslessen 

in de winter, surflessen in de 
zomer of een vakantieuitje 

naar het museum.  
Bijzonder zijn onze Reizigers 

die langs de locaties trekken; dit zijn 
specialisten op het gebied van kunst, 

robotica, natuur, sport, koken of muziek. De 
kinderen leren bijvoorbeeld robots bouwen 

met de Roboticareiziger. Of ze ontdekken de 
natuur met de Natuurreiziger. En met de 

Kookreiziger toveren ze de locatie om tot 
een Kinder Kook Café. 

 

Kers op de taart: Join de club! 
Een Op Stoom Club is een thema-BSO, vaak 
op een bijzondere locatie zoals een manege, 

een radiostudio, robolab of een sportveld.  

Daar zijn kinderen alleen met activiteiten 

bezig gerelateerd aan het thema van de 
club. Zo zal je op de PonyClub manen 

vlechten, borstelen, hoeven krabben, stallen 
uitmesten en natuurlijk: pony rijden! 

 

Kinderparticipatie 
Kinderen hebben best veel invloed bij Op 

Stoom. Ze denken mee met medewerkers 
over activiteiten die voor hen fijn en 

uitdagend zijn. Er wordt goed naar al hun 
toffe ideeën geluisterd en samen besluiten 

we welke plannetjes we kunnen uitvoeren. 

 

Avontuurlijke medewerkers … 

Bij de BSO’s van Op Stoom werken bevlogen 
mensen uit allerlei windstreken. Een 

gemêleerd gezelschap van leuke, lieve, 
gekke, avontuurlijke mannen en vrouwen. 

Stuk voor stuk gek op kinderen! Ze zien de 
kinderen en weten feiloos aan te sluiten met 

fijne aandacht en activiteiten. Een aai over 
de bol, tijd voor een gesprekje en samen 

lekker aan de slag. Dat vinden kinderen fijn. 
 

 
 

... geven goede begeleiding! 
We vinden het belangrijk dat kinderen 

dingen in hun eigen tempo mogen doen en 

medewerkers hebben eindeloos geduld J 

 

Het ene kind kan urenlang knutselen terwijl 
het andere een korte spannings-boog heeft 

hiervoor en meer behoefte heeft aan rennen, 
klimmen en stoeien.  

 
We stimuleren kinderen en benaderen ze op 

een positieve manier. We zorgen voor 
gezelligheid en ook voor de kaders 

waarbinnen kinderen zich prettig kunnen 
bewegen. 
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Ondertussen genieten we volop van wat de 

kinderen aan het doen zijn en doen lekker 
mee.  

 
Als we ons zorgen maken over een kind 

delen we dit te allen tijde met zijn of haar 
ouders. De medewerker - en specifiek de 

mentor - heeft een signalerende en 
initiërende rol. 

 

 
 

Teambezetting 
Om een veilige plek voor de kinderen te 

creëren zijn er op alle BSO’s vaste 
gekwalificeerde pedagogisch medewerkers 

met een pedagogisch diploma en een 
Verklaring Omtrent Gedrag op zak. 

 
Alle kinderen hebben een mentor en een 

basisgroep. Bij vervanging van ziekte en 
vakantie blijft een van de vaste pedagogisch 

medewerkers zoveel mogelijk aanwezig 
zodat het voor de kinderen vertrouwd is. 

 

De pedagogisch medewerkers werken 

verschillende diensten, bijvoorbeeld een 
vroege of een late dienst. Bij het maken van 

het rooster wordt rekening gehouden met 
de vereiste beroepskracht kind ratio (BKR). 

Per pedagogisch medewerker worden er 
maximaal 10 kinderen opgevangen. 

 
Op dagen dat de BSO de hele dag geopend is 

wordt er niet meer dan 3 uur afgeweken van 
de vereiste BKR, dat is wettelijk toegestaan. 

Dit is tussen 7.30 en 9.00 uur, van 13.00 tot 
15.00 uur en van 17.00 uur tot sluitingstijd. 

De haal- en brengtijden van de kinderen 
worden geregistreerd en wij houden ouders 

op de hoogte van wanneer wij afwijken van 
de BKR. 

 

Elk kind een mentor 

Elk kind heeft bij ons een mentor. Dat is een 

pedagogisch medewerker die bij voorkeur 
werkzaam is op alle opvangdagen van het 

kindje. In de locatie hangt een lijst waarop 
de ouder kan zien wie de mentor is. 

 
Natuurlijk hebben alle medewerkers oog 

voor elk kind, maar de mentor van een kind 
let specifiek op het welbevinden van hem of 

haar. Indien mogelijk voert de mentor het 
intakegesprek en bezorgt hij of zij het kind op 

de eerste opvangdag een warm welkom. De 
mentor is ook het eerste aanspreekpunt 

voor ouders en onderneemt actie als er 
bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van 

het kind. 
 

Het kind maakt op een opvangdag deel uit 
van een vaste groep kinderen: een basis-

mentorgroep. Deze bestaat uit maximaal 20 
kinderen en 2 pedagogisch medewerkers 

(vaak de mentor van het kind). Het kind 
brengt alleen de vaste (tafel)momenten met 

deze groep door. Verder is het kind vrij om 
aan te sluiten bij activiteiten, te spelen met 

kinderen uit een andere basismentorgroep 
of juist lekker even alleen met een boekje op 

de bank te kruipen. 
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Jonge Kind Club 
Op de grotere BSO’s is er een Jonge Kind 

Club; voor wie de BSO soms ook een beetje 
spannend kan zijn. Hier gaan de kleinsten na 

aankomst gezamenlijk met hun mentor even 
wat eten en drinken en worden ze aan de 

hand genomen. Eenmaal gewend? Dan gaan 
ze over naar een ‘gewone’ groep.  

 
Vet leuk in de vakantie 

Op studiedagen van school en in 

schoolvakanties is het heerlijk bij de BSO. 
We hebben immers de hele dag de tijd en we 

pakken extra uit met dagvullende 
activiteiten. Van sporten tot een beautydag. 

En van fikkie stoken tot een zeefdruk-
workshop. En vaak gaan we ook op pad naar 

een natuurgebied of naar de boer. 
 

Kinderen van 7 jaar en ouder kunnen ook 
kiezen voor een activiteit op een andere 

locatie dan de eigen BSO. 

 

 
 
Feestjes vieren en uitstapjes 
Bij Op Stoom worden feestdagen en andere 

festiviteiten gevierd. Bijvoorbeeld 
Sinterklaas, Kerst en Pasen. 

 
Als een kind jarig is, wordt dat natuurlijk 

gevierd. Er wordt voor de jarige job 
gezonden en het kind krijgt een mooie kaart 

met lieve wensen en felicitaties. Trakteren 
gebeurt al op school. 

 

Samen met ouders 

Het is belangrijk dat ouders vertrouwen 

hebben in de opvang en dat ze hun kind met 
een gerust hart bij ons achterlaten. Dat 

vertrouwen bieden we door met elkaar in 
gesprek te blijven en ouders altijd precies te 

vertellen welke avonturen het kind allemaal 
beleeft bij de BSO. 

 
We streven naar een goed onderling contact 

en nemen initiatief tot gesrpekken. Ouders 
kunnen ook altijd zelf een gesprek aan-

vragen. Hierdoor ontdekken we samen wat 
er zich afspeelt in de belevingswereld van 

het kind en kunnen we hier goed op inspelen. 
 

Overleg tijdens het halen van de 
kinderen 
Wanneer het kind gehaald wordt, is er altijd 

gelegenheid om informatie uit te wisselen 
over het kind. Bij het ophalen vertellen de 

pedagogisch medewerkers ouders wat het 
kind die dag beleefd heeft. 

 
Van de kleine fijne dingen die opvielen die 

dag, tot de ontwikkeling die het kind 
doormaakt. 

  

 
 

Welbevinden en oudergesprekken 

Om het kind goed te kunnen begeleiden in 
zijn/haar individueel welbevinden volgen we 

het kind dagelijks. Rond de 5e en 6e 
verjaardag van het kind vult de mentor 

samen met het kind een Formulier 
Welbevinden in. Ouders ontvangen het 

welbevindenverslag voor thuis.
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Afhankelijk van de wens van ouders vindt er 

een gesprek plaats. 
 

Kinderen van 7 jaar en ouder kunnen zelf 
goed aangeven of zij het fijn hebben bij Op 

Stoom. Daarom vullen wij niet ieder jaar een 
uitgebreid observatieformulier in. Maar om 

het kind goed te blijven volgen bespreekt de 
mentor het kind jaarlijks met zijn/haar 

leidinggevende aan de hand van een korte 
observatielijst. 

 

 
 

Nog meer visie! 
Op Stoom heeft een duidelijke visie op 
onderwerpen als wennen, het aanvragen 

van ruildagen en extra dagen, wat te doen 
als we ons zorgen maken om een kind 

voeding, knutselen en mannen in de 
kinderopvang. Speciaal voor deze 

onderwerpen is er www.opstoom.nl/visie. 
Leuk om eens door te lezen! 


