
Pedagogische werkwijze 
BSLO Tijstroom, juni 2022 

Locatiemanager: Marit Langedijk  

 

Buitenschoolse Sociale Leeromgeving Tijstroom (BSLO) is een bijzondere BSO variant. Op deze BSO worden 

kinderen opgevangen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Vandaar de naam: BSLO. Vrijwel alle kinderen 

die BSLO Tijstroom bezoeken komen vanuit het speciaal (basis) onderwijs. Maar ook kinderen vanuit het 

reguliere onderwijs, die extra zorg nodig hebben, zijn welkom.  

 
Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen 

Werken met basisgroepen 

Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op BSLO Tijstroom. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen hulpvragen en ondersteuningsbehoefte, verdeeld in twee groepen, een groep met maximaal 

10 kinderen en een groep met maximaal 6 kinderen. Deze locatie is open van maandag t/m vrijdag en tijdens 

schoolvakanties. 

 
De samenstelling van de groepen: 

Naam van de 

basisgroep 

Maximaal aantal 

kinderen op de 

groep 

Horizontale/ 

verticale/ flexibele 

groep 

Leeftijdsindeling op 

de groep 

Aantal vaste 

medewerkers op de 

groep per dag 

BSO+ Tijstroom 16 verticaal 4-13 3 

 
VSO 

Er wordt geen voorschoolse opvang aangeboden op BSLO Tijstroom. 

 

Aanmelding en Intake 
Ouders kunnen hun kinderen via de afdeling relatiebeheer aanmelden voor BSLO Tijstroom.  

Er zal dan een (voor)intakegesprek op de locatie plaatsvinden. Het doel van dit gesprek is afstemming m.b.t. 

de opvangvraag van het kind en of BSLO op de zorgvraag kan aansluiten vanuit ons aanbod. Ook zal er gekeken 

worden naar de financiële regeling. 

 
De pedagogisch medewerkers plus van de groep (verder pm-ers plus genoemd) houden een intakegesprek 

met nieuwe ouders/verzorgers. De kinderen en ouders/verzorgers komen van tevoren kijken op de groep en 

kennismaken met de pm-ers door wie ze worden opgevangen.  
  

Samenvoegen van groepen met andere groepen/locaties tijdens vakanties 

In de schoolvakanties is de BSLO op alle dagen geopend. De BSLO voegt, gezien de specifieke doelgroep 

kinderen, niet samen met andere locaties. 

 

Dagindeling 

Op onze locatie wordt soms gewerkt met het boek ‘Pedagogisch actief’. In dit boek is het pedagogisch beleid 

van TintelTuin uitgewerkt in pedagogische acties en activiteiten. Het dagschema is in dit boek als basis 

gebruikt. Zo kan de pedagogisch medewerker door de dag heen precies weten wat zij moet doen om te 

werken volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin. De pedagogisch medewerker wordt hierbij 

ondersteund door een senior pedagogisch medewerker plus. Op de BSLO kan het beleid afwijken van het 

algemene pedagogisch beleid van TintelTuin, dit omdat reguliere pedagogiek niet altijd gehanteerd kan 

worden bij een speciale doelgroep. Methodes als Geef-me-de-5 als ook de stop-denk-doe methode zijn  
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geïntegreerd op de BSLO naast het algemene beleid. 

 

Globaal ziet een middag er als volgt uit: 

14:00   Kinderen lopen op deze tijd zelfstandig of met de leerkracht naar de BSLO. Alle kinderen melden zich 

bij de pedagogisch medewerker die in het lokaal staat. Er wordt eerst naar het toilet gegaan en 

handen gewassen. 

 De taxi met kinderen van andere scholen arriveert. Wanneer alle kinderen aan tafel zitten mogen zij 

zelf fruit pakken en wordt er water/suikervrije limonade gedronken. Wanneer de kinderen klaar zijn, 

vragen zij of zij van tafel mogen en wordt er besproken wat de kinderen gaan doen, met wie, hoe 

lang en waar. De pm-ers geven de structuur van de dag aan en laten de kinderen de eigen structuur 

aanbrengen. 

14:30 Vanaf half drie is er een mogelijkheid voor vrij spel of een gezamenlijke activiteit. Ofwel buiten op de 

schoolpleinen en de ontdektuin van IKC Tijstroom ofwel binnen. Het kan voor de gehele groep zijn of 

een gesplitste activiteit (oudere/jongere kinderen). Ook kunnen kinderen zich aanmelden voor hun 

20/30 minuten Playstation/tablet tijd. De activiteiten worden in blokjes van een half uur ingedeeld. 

Door de pm-ers wordt ondertussen gemonitord of er een aanpassing in de dag-structuur nodig is of 

niet. 

15:30   Tafelmoment met drinken en crackers. Kinderen smeren zoveel mogelijk zelf. Tijdens deze momenten 

wordt zelfstandigheid en sociale vaardigheden/attenties gestimuleerd. 

16:00   Vrij spel/activiteiten binnen of buiten en om 17:00 opruimtijd. 

17:30 Kinderen maken zich gereed om naar huis te gaan.  

Kinderen worden opgehaald. Overdracht aan ouders. 

18:30 BSLO sluit. 
  

In de vakantie is de dagindeling globaal met dezelfde structuur van toepassing:  

Tussen 09.00 en 10.00 uur: Binnenkomst kinderen en om 10:00 fruit eten en drinken. 

Tussen 10.00 en 11.30 uur:  Vrij spel/activiteiten/uitjes. 

Tussen 11.30 en 12.30 uur:  Brood eten en drinken. 

Tussen 12.30 en 15.30 uur:  Vrij spel/activiteiten binnen of buiten/uitstapje. 

Tussen 15.30 en 16.30 uur:  Crackers eten en drinken/vrij spel. 

Tussen 16.30 en 17.00 uur: Eind van de middag, kinderen worden gehaald.  

 
 

Open deuren en groep overstijgende activiteiten 

Algemeen 

BSLO Tijstroom bestaat uit één groep kinderen. Een aantal kinderen kan gebruik maken van een andere 

ruimte. Het kan voorkomen dat er ook met de andere kinderen gewerkt wordt in kleinere groepjes, soms ook 

in aparte ruimtes. Naarmate kinderen ouder worden, hebben zij, naast veiligheid en geborgenheid, behoefte 

aan een grotere leefomgeving. De pedagogisch medewerkers geven de kinderen daarom regelmatig de 

gelegenheid om de omgeving buiten hun eigen groep te verkennen. Dit draagt positief bij aan de ontwikkeling 

van kinderen. 

Tijdens de buiten speelmomenten spelen de jongste en de oudste kinderen bij elkaar op de speelterreinen.  

Op de BSLO worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waaraan meerdere leeftijdsgroepen kunnen 

meedoen. Er worden ook activiteiten aangeboden in de gymzaal/speelzaal/keuken. 
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Kinderen met een zelfstandigheidscontract mogen zelfstandig buiten spelen. Dit gaat altijd in overleg met een 

pm-er. 

 

Kind op andere groeps(ruimte) 

BSLO Tijstroom bestaat slechts uit één basisgroep. Als een kind een extra dag komt op incidentele basis wordt 

de emotionele veiligheid geborgd doordat het kind in zijn eigen basisgroep wordt opgevangen. 

Er zijn altijd een aantal bekende groepsgenootjes aanwezig. 

 
Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel 
De personeelsinzet gedurende de dag 

De pedagogisch medewerkers openen en sluiten gezamenlijk. Mits er iemand in school aanwezig is en indien 

dit aansluit op de ondersteuningsbehoefte van het kind kan een medewerker alleen afsluiten. 

Naast de pedagogisch medewerkers werkt er meestal een stagiaire/BBL-er/vaste invalmedewerker. Dit kan 

per periode/ schooljaar wisselen. Ongeveer 1x per maand komt er een vrijwilligster knutselen/koken met de 

kinderen. 

Tijdens de school- en vakantieweken hebben de pedagogisch medewerkers geen pauze. 

13:30 uur  1ste en 2de  en 3de pedagogisch medewerker starten. 

18:00 uur  1ste pedagogisch medewerker gaat naar huis. 

18:30 uur   2de  en 3de pedagogisch medewerker gaan naar huis. 

Op woensdag en vrijdag start de 1ste pedagogisch medewerker om 12:00 uur (i.v.m. afwijkende schooltijden) 

en de 2de en 3de pedagogisch medewerker starten om 13:30 uur. Dit kan wisselen wanneer schooltijden 

wisselen. 

 

Tijdens schoolvakanties ziet de personeelsinzet er als volgt uit: 

09:00 – 17:00 uur Werktijd van de 2/3 pedagogisch medewerkers is gelijk, afhankelijk van het aantal 

   kinderen op de vakantiedag. 

 

Half uur en drie uurregeling – tijden van afwijken op de BKR 

Beroepskracht -/ kindratio (BKR) 

In de Wet Kinderopvang zijn regels vastgelegd voor het maximale aantal -gelijktijdig aanwezige- kinderen dat 

één pedagogisch medewerker binnen een basisgroep mag opvangen. Bij de berekening van de beroepskracht 

(= pedagogisch medewerker-)/kindratio en de maximale groepsgroottes maakt onze locatie gebruik van de 

online rekentool die te vinden is onder de volgende link: http://1ratio.nl. 
 

Half uurregeling en drie uurregeling – tijden van afwijken op de BKR 

In de onderstaande tabel staat beschreven binnen welke tijdvakken er kans bestaat op het afwijken van de 

beroepskracht/kind ratio (BKR). De exacte tijdvakken waarin kans bestaat op afwijken kunnen per dag 

verschillen maar niet per week, en bedragen op naschoolse dagen in totaal niet meer dan een half uur per 

dag en tijdens openingstijden van 10 uur of meer niet meer dan drie uur per dag. 

Er wordt op BSO+ Tijstroom niet afgeweken van de beroepskracht – kind ratio. Het beroepskracht – kind ratio 

is aangepast en is 1 pedagogisch medewerker op max 6 kinderen. 

 

 

 

 

http://1ratio.nl/


Pedagogische werkwijze 
BSLO Tijstroom, juni 2022 

Locatiemanager: Marit Langedijk  

 

Aanwezige medewerkers op de locatie  

Op de BSLO werkt een team van vier vaste medewerkers volgens een vast rooster. De pedagogisch 

medewerkers zijn gediplomeerd volgens de CAO Kinderopvang en extra geschoold. Per dag werken er 

tenminste 2 HBO opgeleide medewerkers op de groep.  

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach, coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse  

werkzaamheden. Dit kan door coaching op de groep, maar ook door het trainen/scholen van pedagogisch 

medewerkers buiten de groep. Op de BSLO is dit een orthopedagoog van buiten de organisatie. Daarnaast 

houdt de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zich ook bezig met het pedagogisch beleid en de werkwijze 

daarbij. De pedagogisch coach die gekoppeld is aan de BSLO heeft de begeleiding aangepast op de specifieke 

doelgroep van de BSLO. De begeleiding gaat in overleg met de hoger geschoolde medewerkers van de BSLO 

en wordt op alle punten aangepast naar de behoeften van de pm-ers en de kinderen met specifieke 

ontwikkelings- en zorgdoelen. 

Tenslotte is de locatiemanager regelmatig bij de BSLO. Zij geeft leiding aan de medewerkers en is 

verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelstelling van TintelTuin en de dagelijkse aansturing 

van de locatie. 

 

Wijze van informeren bij uitvallen van een vaste medewerker en/of andere medewerkers op de 

groep & werken met vaste invalkrachten. 

Wanneer pedagogisch medewerkers langdurig uitvallen worden ouders hiervan via de ouderapp Konnect op 

de hoogte gesteld. Wanneer een pedagogisch medewerker zich op korte termijn ziekmeldt, wordt er een 

medewerker uit de flexpool opgeroepen. Deze medewerker wordt aan het begin voorgesteld aan de kinderen. 

Aan het eind van de middag stelt de invalkracht zich voor aan de ouders. De vaste pedagogisch medewerkers 

informeren de ouders mondeling over de reden dat de invalkracht er is. Op de BSLO wordt zoveel mogelijk 

gewerkt met een vaste invalmedewerker. Dit om de continuïteit van medewerkers op de groep te 

waarborgen. 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste medewerkers uit de flexpool. Zeker voor diensten die langdurig 

openstaan kan er een zogeheten ‘voorziene dienst’ worden aangevraagd. Dan wordt dezelfde medewerker 

gereserveerd voor deze diensten. Je kunt je voorkeur aangeven bij het aanvragen van een medewerker bij de 

flexpool. 

 

Aanbod van materialen en activiteiten in specifieke ruimtes 

Binnenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

BSLO Tijstroom is gevestigd in een pand samen met Levvel (SKC), SBO Tijstroom (school voor speciaal basis 

onderwijs), het Jeugdteam en het Sociaal wijkteam. BSLO Tijstroom beschikt over twee eigen ruimtes 

Op de groep zelf bieden we diverse hoeken aan die herkenbaar zijn voor de kinderen. Zo is er een kast met 

knutselmateriaal en spelletjes, maar ook huis-/-bouwhoek waar kinderen hun eigen fantasie kunnen gebruiken 

om alleen of met anderen hun spel uit te voeren. Naast de basisgroep is er ook nog een extra ruimte voor de 

oudste kinderen met uitdagend activiteiten materiaal.  

Op de BSLO kunnen de kinderen ook spelletjes op de Playstation of tablet doen. De pedagogisch 

medewerkers zijn goed op de hoogte van wat er aan spelmateriaal beschikbaar is en hebben een ruim aanbod 

aan materialen die de kinderen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Op BSLO Tijstroom wordt er 

bewust omgegaan met het aanbod van speelgoed.  

Er wordt niet teveel tegelijk aangeboden en het aanbod wordt aangepast aan de kinderen die er op dat 

moment zijn. Bijvoorbeeld bij een groep met 'drukke' kinderen zal er gekozen worden voor spelmateriaal dat  
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aanzet tot rustig spel. In het gebouw zijn meerdere ruimtes aanwezig waarvan alle partners gebruik kunnen 

maken. Denk hierbij aan: technieklokaal, speelzaal, de aula en gang. In principe is er altijd toezicht aanwezig 

wanneer we deze ruimtes gebruiken maar bij sommige kinderen is het een goede oefening om even 

zelfstandig te mogen spelen. Dit verschilt per kind en situatie en het hangt ook van de soort ruimte af.  

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal en activiteiten 

De meeste kinderen spelen erg graag buiten. We beschikken over een aangrenzende buitenruimte waar we 

meestal spelen. Op dit terrein is een zandbak, een ontdektuin, een tafeltennistafel, een basketbalnet, een 

voetbalkooi aanwezig en er staan speeltoestellen. Er staan in de schuur diversen fietsen, steppen, skelters 

etc. Ook is er voldoende zandbakmateriaal aanwezig. In de zomer spelen de kinderen vaak met de 

waterbaan. Buiten worden door de pedagogisch medewerkers regelmatig spelletjes aangeboden die 

aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen of worden de spelletjes bewust ingezet met een bepaald doel. 

Soms wordt er juist voor gekozen om de kinderen zelf tot spel te laten komen en houden de pm-ers zich meer 

op de achtergrond. 
 

Zelfstandigheid op de BSO  
Kinderen met een zelfstandigheidsverklaring mogen bijvoorbeeld zelfstandig buiten spelen op het  

aangrenzende schoolplein. Wij merken dat als een kind ouder wordt hij/zij toe is aan meer zelfstandigheid. 

Wij willen de kinderen graag helpen op de weg naar zelfstandigheid en ze hierin zo goed mogelijk begeleiden 

en ondersteunen. Wij maken samen met kinderen en hun ouders afspraken over de mate van zelfstandigheid 

en leggen dit vast in het zogenoemde zelfstandigheidscontract. 

 

Aanbod van bijzondere kinderopvang 

BSLO Tijstroom is een BSO waar opvang wordt geboden aan een specifieke doelgroep.  

In het kort onderscheidt BSLO Tijstroom zich op de volgende punten van een reguliere BSO: 

– Aanbod in een kleine groep (maximaal 16 kinderen op 3 pedagogisch medewerkers); 

– Per kind is er (wanneer nodig) een individueel handelingsplan en worden er bepaalde zorgdoelen opgesteld; 

– Overleg met derden, zoals bv school, ggz-instellingen, gezinsvoogd en vooral de Jeugdteams enz; 

– Extra geschoold personeel: per dag werken er tenminste 2 HBO opgeleide medewerkers op de groep; 

– Goede samenwerking met Levvel en Jeugdteams, waardoor kinderen die doorstromen naar de BSLO vaak al 

bekend zijn met de BSLO en de pm-ers; 

– Extra begeleiding van de pm-ers door ggz-instellingen; 

– Financiering vanuit het PGB (persoonsgebonden budget). 

Hieronder beschrijven wij hoe we het pedagogisch aanbod op BSLO Tijstroom aangepast hebben op deze 

speciale doelgroep. 

 
Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleid en aanvullende werkwijze op BSLO Tijstroom 

De medewerkers van BSLO Tijstroom handelen in principe volgens het pedagogisch beleid van TintelTuin. Het 

pedagogisch beleid van TintelTuin is in te zien op de locatie en beschikbaar op de website www.tinteltuin.nl.  

In het algemeen pedagogisch beleid worden de vier competenties met concrete voorbeelden beschreven.  

Het betreft de competenties: 

- Emotionele veiligheid; 

 

http://www.tinteltuin.nl/
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- Persoonlijke competentie; 

- Sociale competentie; 

- Overdracht van normen en waarden. 
 

De BSLO Tijstroom heeft een aanvulling op het algemeen pedagogisch beleid van TintelTuin, aangezien met 

een speciale doelgroep wordt gewerkt die gekenmerkt wordt door eigen specifieke problematiek op gebied 

van ontwikkeling, emotie-regulatie, frustratietolerantie en gedragsproblematiek. 
 

Voor ieder kind wordt er voorafgaand de start, een voorintake gehouden, conform de plaatsingsvoorwaarden 

en het informatieboekje.  

Zodra er een plaatsing gedaan kan worden volgt een intakegesprek. Bij de start, in overleg met ouders, wordt 

een zorgovereenkomst opgesteld. Verder kan gewerkt worden met een individueel handelingsplan. Dit plan 

heeft kortdurend en langdurende ontwikkelings-leerdoelen. Er wordt in dit plan uitgewerkt welke vorm van 

extra aandacht en afspraken er nodig zijn om een positieve ontwikkeling bij het kind teweeg te brengen. 

Ouders worden altijd intensief betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van dit handelingsplan, als 

ook het netwerk met het Jeugdteam, ggz- instelling en anderen betrokkenen. 

 

Ieder kind heeft een eigen ritme en tempo om zich vrij te kunnen bewegen binnen een grotere groep 

kinderen. De een is makkelijker in het leggen van sociale contacten dan een ander. Wanneer een kind kampt 

met extra speciale behoeften, kan het contact leggen en behouden met andere kinderen nog ingewikkelder 

worden. Dit kan als gevolg hebben dat bijkomende problematiek ontstaat bovenop de al bestaande 

problematiek bij een kind met speciale behoeften. Op BSLO Tijstroom willen wij dit minimaliseren en kinderen 

binnen een kleinere, beschermde omgeving toch voldoende kennis laten maken met het spelen en 

ontwikkelen binnen een groep kinderen. Dit zal positieve effecten hebben op de ontwikkeling en 

zelfvertrouwen van een kind met speciale behoeften. Ieder kind met een speciale behoefte, of dat nu een 

ontwikkelingsachterstand, gedragsstoornis of leerproblematiek is, heeft een ander ritme en tempo om zich 

aan te passen of te ontwikkelen. Hier kan juist op de BSLO Tijstroom rekening mee worden gehouden. 

Door een nauwe samenwerking met school, ouders en andere instanties is er op BSLO Tijstroom de 

mogelijkheid om bepaalde zaken op elkaar af te stemmen. Dit is juist voor deze doelgroep erg belangrijk. 

Wanneer een kind op school bijvoorbeeld gewend is aan het werken met een picto-lijn (kaartjes met 

symbolen die aangeven wat er op een bepaald moment op de dag gebeurt) dan zullen wij hier ook mee 

werken. 
 

De samenwerking met ouders is intensiever dan op een reguliere BSO. De ouders worden betrokken bij het 

individuele plan dat voor een kind wordt opgesteld. Maar ook wanneer ouders om hulp vragen bij de 

pm-ers zullen ouders ondersteuning krijgen van de pedagogisch medewerker of de pm-ers zullen de ouders 

doorverwijzen naar gerichte hulp. 

Door de inzet van drie pm-ers op een groep van maximaal 16 kinderen en de hogere eisen die aan het 

opleidingsniveau van de medewerkers worden gesteld, is er meer rust en ruimte voor individuele begeleiding 

op de groep. De groepsgrootte is in principe 15 kinderen. In overleg met de pm-ers plus en de 

locatiemanager wordt besloten of er ruimte is voor de plaatsing van een 16e kind. De problematiek van de 

individuele kinderen, maar ook de combinatie van bepaalde kinderen (met verschillende problemen) zal 

worden bekeken. 
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Puntsgewijs onderscheidt BSLO Tijstroom zich van andere BSO locaties op enkele pedagogische 

aandachtspunten: 

- Er heerst een meer vaste structuur dan op een reguliere BSO. Dit uit zich in het feit dat de 

dagindeling een vast stramien vormt. En dat er structuur zit in het uitvoeren van de afspraken die met de 

kinderen worden gemaakt. Per kind zitten hier verschillen in. Het consequent nakomen van de afspraken 

is erg belangrijk zowel voor de kinderen als de pm-ers. 

- Er wordt gewerkt met zo veel mogelijk dezelfde vaste en vertrouwde pm-ers. Dit is 

vooral belangrijk voor kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum en extra veel moeite hebben 

met veranderingen in het algemeen en verschillende/wisselende medewerkers in het bijzonder.  

- Onze pm-ers stellen zich sensitief en responsief op: ze zijn erop uit de kinderen te leren kennen en te 

begrijpen wat hen bezighoudt. De kinderen voelen zich daardoor gezien en gekend. Op de BSLO houdt dit ook 

in dat zij kennis hebben van stoornissen en bijbehorende ontwikkelingsgerichte zaken. 

- Wij ontvangen de kinderen persoonlijk: kinderen komen veelal vanuit school binnen en hebben daar 

gedurende de dag van alles meegemaakt. De pm-ers zorgen voor een ontspannen binnenkomst waar tijd en 

ruimte is voor verhalen en belevenissen. Voor elk kind is er tijd voor een individueel gesprekje. Zo kunnen de 

pm-ers de stemming van het kind inschatten. 

- Kinderen hebben vrijheid om zelf invulling te geven aan hun vrije tijd, al is die vrijheid binnen de BSLO 

ingeperkt. Al te vrije ‘vrije tijd’ kan voor sommige kinderen zeer onveilig zijn. Dan is een ingevulde 

vrijetijdsbesteding duidelijker en veiliger. Dit wordt per kind bekeken en eventueel vastgelegd in een 

individueel handelingsplan in overeenstemming met verzorgers en/of kind. 

Er is voldoende ruimte (binnen en buiten) om te spelen, samen of alleen. Echter wordt er op de BSLO altijd 

getoetst of een activiteit ook een oefening biedt voor sociale vaardigheden, mocht afgesproken zijn, dat dit 

extra aandacht behoeft. 

- Er is extra zorg voor de inrichting van de binnenruimte. De ruimte biedt de mogelijkheid in kleine groepjes te 

spelen of te relaxen, zonder verstoring door de pm-ers of andere kinderen. Hiervoor zijn verschillende 

afgeschermde hoeken/ruimtes ingericht. 

– Op de BSLO is altijd een bepaalde mate van overzicht gewenst, wegens onvoorspelbaarheid in het gedrag 

van kinderen met een eventuele beperking of stoornis. 

- Op de BSLO wordt intensiever gewerkt aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfbeeld en omgang met 

andere kinderen.   

 

Pedagogisch Actief 
Het pedagogisch beleid van TintelTuin is voor pedagogisch medewerkers concreet gemaakt en uitgewerkt in 

pedagogische acties en activiteiten. Er wordt voor een aantal belangrijke momenten gedurende de dag (zoals 

binnenkomst, vrij spel, activiteiten) precies beschreven wat je doet, en hoe je dat doet als pm-ers.  

Ook de handelswijze van de pm-ers met betrekking tot het wennen is op deze wijze concreet gemaakt als 

pedagogische actief. Het boek Pedagogisch Actief is in te zien op de locatie. Belangrijke zaken voor ouders 

over het wennen kunt u lezen in het informatieboekje. Dit is in te zien op de website tinteltuin.nl. 

Er wordt echter minder strak volgens deze methode gewerkt dan op de reguliere BSO's van TintelTuin. We 

zullen altijd proberen om onze werkwijze aan te passen aan de behoeftes van het kind. Dat is nu juist wat 

deze BSLO uniek maakt. 

Ditzelfde geldt voor de uitvoering van het activiteitenbeleid van TintelTuin. Er wordt gewerkt vanuit de 

uitgangspunten van dit beleid, maar de activiteiten en de planning ervan worden veel meer aangepast aan de 

individuele kinderen en de groep.  

 

http://www.tinteltuin.nl/


Pedagogische werkwijze 
BSLO Tijstroom, juni 2022 

Locatiemanager: Marit Langedijk  

 

Activiteiten 

We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij de interesses en belangstelling van kinderen. 

Tegelijkertijd willen we ze uitdagen om hun grenzen te verleggen, hun mogelijkheden te leren kennen en 

kennis te maken met activiteiten of materialen die zij zelf misschien (nog) niet zouden kiezen.  

We bieden een evenwichtig aanbod aan activiteiten, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om alle 

competenties te ontwikkelen.  

De 6 competenties zijn: 

1. Emotionele competenties: Kijk, ik mag er zijn! 

    Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens. 

2. Sociale competenties: Kijk, we doen het samen! 

    Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens,   

    samen spelen en elkaar helpen. 

3. Expressieve en beeldende competenties: Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken!  

     Het zich uiten in kleur, klank, geur, smaak, vorm of beweging. 

4. Motorische en zintuiglijke competenties: Kijk, ik beweeg!/Kijk, ik ervaar en ontdek! 

Het plezier hebben in bewegen en het leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, balanceren, 

springen, fietsen (de grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen rijgen, oog-handcoördinatie (de fijne 

motoriek).Het opdoen van ervaring  door middel van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken,  

   (zintuiglijke competentie). 

5. Cognitieve competenties: Kijk, ik voel, denk en ontdek! 

    Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten. 

6. Taal en communicatieve competenties: Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp! 

     Het leren begrijpen en genieten van taal, benoemen, praten, zingen, lezen 

Binnen Tinteltuin wordt gewerkt met een activiteitenbeleid dat erop gericht is om elke opvang dag van de 

week aandacht te besteden aan een van de 6 competenties.  

Er is op de BSLO  geobserveerd dat al deze competenties aanhalen teveel vergt van de kinderen op de BSLO. 

De doelgroep van de BSLO heeft in zijn algemeenheid al erg veel moeite om simpelweg in een groep te zijn. 

Hierdoor wordt minder intensief gebruik gemaakt van pedagogisch actief, maar blijft het wel binnen de 

beschikking van de BSLO medewerkers en hun handelen. Binnen Tijstroom is vanuit pedagogisch oogpunt de 

keuze gemaakt voor een vaste volgorde in dagstructuur en kindvolgende activiteiten die aansluiten op de 

zorgvraag. 

 
Mentorschap    
Ieder kind krijgt een vaste mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker van de groep en is het 

aanspreekpunt voor het kind en de ouders over de afstemming van de ontwikkeling en het welbevinden van 

het kind. De mentor verzamelt informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind bij de andere 

pedagogisch medewerkers. Het is dus niet zo dat de mentor als enige verantwoordelijk is voor de observaties 

bij de kinderen waarover zij mentor is. Tussen collega’s onderling worden hierover afspraken gemaakt. Wel is 

de mentor bij voorkeur degene die het oudergesprek voert. Ook coördineert zij daar waar welbevinden van 

een kind bijzonderheden laat zien. In de praktijk betekent dit dat zij afspraken maakt met collega’s over extra 

zorg, eerste aanspreekpunt is voor ouders. Collega’s houden de mentor op de hoogte van opvallende zaken 

rond het mentor kind en/of vragen van ouders. Kinderen en hun ouders worden in het intakegesprek en bij 

wijzigingen geïnformeerd wie de mentor is van hun kind. Dat gebeurt mondeling. 
              


