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Inleiding 

 
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven: 
 

1. Het bieden van emotionele veiligheid  
2. Het bevorderen van de persoonlijke competentie 
3. Het bevorderen van de sociale competentie  
4. Het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden 

 
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk 
een eigen identiteit en sfeer.  
 
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders. 
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.  
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1. Welkom op Kindcentrum Radboud 

Op Radboud kindcentrum kunnen kinderen van 4 t/m 13 jaar terecht voor opvang en onderwijs. In onze 
gezamenlijke visie is een kindcentrum een meerwaarde voor het kind, de ouders en de samenleving. In 
een kindcentrum kan namelijk meer aandacht gegeven worden aan de gehele ontwikkeling van het kind. 
Onderwijs en opvang vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. 

In ons karakteristieke gebouw zorgen wij dat ruim 300 kinderen een goede basis meekrijgen zodat zij 
zich in hun leven verder kunnen ontwikkelen. Hierbij staan voor ons een aantal uitgangspunten centraal. 

• Je bent een Kanjer! Als kanjer kindcentrum stellen wij een positieve en veilige sfeer centraal. 

• Leren doe je niet alleen uit een boek.  

• Ieder is uniek, we zijn niet allemaal hetzelfde. We leren kinderen om met elkaar om te gaan, ook als 
je anders leert, denkt of doet. We kunnen veel van elkaar leren! 

Radboud kindcentrum staat onder leiding van een kindcentrum directeur, geassisteerd door een 
assistent-manager. 

2. Groepen en openingstijden  

Kinderen hebben een eigen basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een basisgroep 

biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke pedagogisch 

medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en verlof is geregeld. 

Binnen Radboud kindcentrum zijn er de volgende groepen: 

• BSO-groep het Kasteel voor kinderen van 4-12 jaar met een maximum van 40 kinderen 

Het kasteel is onderverdeeld in 2 basisgroepen: 

- Kasteel 1 van maximaal 22 kinderen 

- Kasteel 2 van maximaal 18 kinderen 

• BSO-groep de Burcht voor kinderen van 4-7 jaar met een maximum van 17 kinderen 

• BSO-groep het Slot voor kinderen van 7 – 12 jaar met een maximum van 24 kinderen 

• Voorschoolse opvang op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 8:45 uur.  

Tijdens het eten zitten de kinderen in de groepen aan tafel. Aan de hand van sleutelhangers, weten de 

kinderen aan welke tafel ze zitten.  

Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.30 tot 8:45 uur en 14:45 tot 18:30, met 

uitzondering van officiële feestdagen. Op de woensdag zijn wij vanaf 12:00 geopend. Op studiedagen en 

in de vakantie zijn we de hele dag geopend.  

3. Samenvoegen van groepen 

Op woensdag komen BSO-kinderen van Kindcentrum Benedictus naar de BSO van de Radboud omdat er 

op deze dagen bij beide groepen een beperkt aantal kinderen komt. Voor elk kind is er wel altijd een 

voor hem/haar vertrouwde, vaste pedagogisch medewerker op de groep.  Aan het einde van de dag 

voegen we ook alle groepen samen op het Kasteel. 

In vakantieperiodes en op studiedagen zijn er vaak veel kinderen afwezig. Wij maken daarom voor deze 

weken een speciaal vakantierooster. Ook dan zorgen we ervoor dat er voor uw kind altijd een 

vertrouwde pedagogisch medewerker aanwezig is. In de vakanties kan het ook voorkomen dat er 

kinderen van de kindcentra Willibrord, de Kiem en Benedictus aansluiten.  
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4. Pedagogisch medewerkers  

Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers er op welke dagen en in 

welke groep werken. Dit doen we door middel van een foto’s bij de toegangsdeur. 

We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden op 

www.1ratio.nl). Op de buitenschoolse opvang mogen ervoor en na schooltijd en op vrije middagen 

maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Bij Radboud 

kindcentrum is dat van 17:30 tot 18:00 uur. 

Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing 

als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt. Bij 

Radboud kindcentrum wijken we tijdens vrije dagen en in de vakanties op de volgende tijdstippen van 

de beroepskracht-kind-ratio af: 8:00 uur – 8:30 uur/ 13:00 uur – 15:00 uur/ 17:30 uur – 18:00 uur 

 

5. Ruimtes  

Binnen 
De BSO van 4 tot 12 jaar Het Kasteel is gehuisvest in een eigen ruimte in een gebouw naast de 
basisschool. Het gebouw bestaat uit twee lokalen van de school, waarvan de BSO er één gebruikt, een 
gang met toiletten en een grote ruimte voor de BSO. In basisschool Radboud is de 7+ groep het Slot 
gesitueerd in de aula en bibliotheek. Deze ruimtes worden overdag intensief door school gebruikt. 
Goede gebruiksafspraken zijn dan ook gemaakt. De 7- groep De Burcht bevindt zich in de basisschool in 
het lokaal van de kleuters, waar zij ook gebruik kunnen maken van de aangrenzende speelhal. 
 
Buiten 
Kinderen maken gebruik van het schoolplein. Op het schoolplein is een aantal speeltoestellen te vinden.  

Er worden duidelijke afspraken gemaakt binnen welke grens zij mogen spelen. De pedagogisch 

medewerker houdt toezicht op het buitenspelen, door regelmatig een rondje te lopen. Pedagogisch 

medewerkers houden toezicht op het schoolplein. Als een kind 7 jaar is, kunnen de ouders een 

zogenaamd “zelfstandigheidscontract” tekenen. Dit houdt in dat het kind zonder toezicht van een 

pedagogisch medewerker op het schoolplein mag spelen.  

Het kan voorkomen dat de 7+ groep op een spontaan uitje gaat, naar bijvoorbeeld het bos. Hier geldt de 

beroepskracht-kindratio van 1 volwassenen op 8 kinderen. In overleg met de leidinggevende wordt er 

gekeken of er met de hele groep op pad gegaan kan worden.  

 

6. Veiligheid en gezondheid 

Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid 

hebben we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten 

nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke 

hygiënemaatregelen ze dagelijks moeten nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden 

als ze een uitstapje willen maken met de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van de QuickScan om 

de risico’s per locatie in beeld te brengen en welke maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo 

klein mogelijk te maken.  

Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 

 

http://www.1ratio.nl/
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We hebben de volgende afspraken gemaakt om de risico’s te beperken: 

• Kinderen spelen in hesje buiten zodat ze goed zichtbaar zijn. 

• Het schoolplein is een open terrein waar de pleinen zonder hekken in elkaar overgaan. De vele 
bomen die ertussen staan zorgen wel voor een oneffen terrein met hoogteverschil. Het personeel 
en de kinderen hebben geleerd hier mee om te gaan en hier afspraken over gemaakt. 

• Er wordt niet geklommen op het dak van het speelhuisje. 

• Tussen de twee pleinen loopt een sluiproute voor fietsers. Het is een voetpad. Als kinderen de 
vlonder aflopen komen ze direct op die route. Medewerkers spreken fietsers aan dat het een 
voetpad is. Ook wordt dit met de kinderen besproken. 

• De kinderen komen niet in de keuken van het Kasteel. Met de kinderen is afgesproken dat ze niet 
over de markeerde lijnen komen. (Zeker niet wanneer de oven gebruikt wordt) 

• De kinderen van de Burcht spelen binnen de afgesproken kaders in de hal. 

• De kinderen met een zelfstandigheidscontract mogen zelfstandig buiten spelen mits ze niet alleen 
zijn. 

 

7. Afwezigheid melden  

Komt het kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen 

we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.   

• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op schooldagen kan dit tot 10.00 uur. 

• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op vakantiedagen kan dit tot 9.00 uur. 

• Voor een kind op de voorschoolse opvang kan dit tot 7.00 uur. 
Wanneer je je kind tijdig afmeldt, wordt automatisch service uren bijgehouden. Deze service uren kan je 

inzetten om een extra dag(deel) af te nemen. 

 


