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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.  
 
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 Campus Columbus 
 

Campus Columbus 

Weegbree 2 

1705 RA Heerhugowaard 

072-5727111 

Vertrouwen als basis  

Het team van Kindcentrum Campus Columbus biedt een veilig, ondersteunend klimaat om het kind de 
kans te bieden zo initiatiefrijk en zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Elk teamlid heeft 
per definitie vertrouwen in de positieve bedoelingen van elk kind.  

Kinderen ontwikkelen zich doorlopend, binnen en buiten Campus Columbus. Zij ontwikkelen zich 
vanuit vertrouwen, een veilige omgeving en nieuwsgierigheid. Een kind is van nature uit op sociale 
verbinding, kennis en vaardigheden. Het kind heeft behoefte aan drie psychologische basisbehoeften:  

  

Relatie: ik hoor erbij!  

Competentie:  ik kan het!  

autonomie of onafhankelijkheid: ik kan het zelf!  

   

   Zijn we niet allemaal het Ei van Columbus?   

Groeien  

Met een doelgerichte omgeving en begeleiding binnen de opvang en onderwijsunits stimuleren wij de 
ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. In de ogen van Helen Parkhurst (grondlegster van Dalton) 
gaat leren over ‘échte ervaringen’. De ontwikkelingspsychologie van het constructivisme sluit daar op 
aan door ervan uit te gaan dat veel van wat kinderen leren door henzelf wordt bepaald.  

Constructie van nieuwe kennis en vaardigheden  

Leren is het resultaat van denkactiviteiten van de kinderen zélf: ze leren door nieuwe informatie 
te verbinden aan wat ze al weten. Hetzelfde geldt voor vaardigheden. Het is belangrijk om aansluiting te 
vinden met wat iemand al ervaren heeft.  

Nieuwe ontwikkeldoelen (kennis en vaardigheden) worden zoveel mogelijk gekoppeld aan ‘levensechte’ 
(spel)situaties. Om die reden werken we op Campus Columbus thematisch.  
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Dieren op de Campus 

Spelenderwijs betrekken we kinderen bij het verzorgen en omgaan met kleine dieren. Dieren 

beïnvloeden de sociale ontwikkeling van kinderen; zij bieden gesprekstof en kinderen zoeken sneller 

toenadering als er een dier bij betrokken is, omdat een dier niet oordeelt. We willen kinderen laten zien 

hoe dieren groeien, ontwikkelen en hoe bijzonder ze zijn. Wij kiezen er bewust voor om bijvoorbeeld 

eieren te laten uitbroeden door middel van een broedmachine die wij in bruikleen hebben van een boer 

uit onze wijk.  
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2. Groepen en openingstijden  
Kinderen hebben een 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 vakantie is geregeld. 

Binnen Campus Columbus opvang zijn volgende groepen gevestigd: 

Kinderdagverblijf 

De Nieuwe Wereld   (0 tot 2 jaar)  max 12 kinderen per dag op de groep 

La Pinta 3                             (2 tot 4 jaar)  max 13 kinderen per dag op de groep: peuters worden  
    allereerst in deze groep geplaatst, wanneer er meer dan 13 kinderen  
                                    zijn, wordt de groep gesplitst en de groep La Pinta 4 gebruikt. We  
    houden dan een stamgroep van 16 kinderen die twee groepsruimtes  
    gebruiken. 

La Pinta 4                              (2 tot 4 jaar)  max  8 kinderen per dag op de groep 

Deze groepen zijn 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag van (7.00)7.30 tot 18.00 uur.   

Peuteropvang La Pinta 1 (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar) 

Deze groep is 40 weken per jaar geopend van 8.30-11.30 uur (in schoolweken op maandag-, dinsdag, 

donderdag-, en vrijdagochtend).  Ouders kiezen zelf minimaal 2 dagdelen. De groep heet La Pinta 1 en 

bestaat uit maximaal 16 kinderen per dag op de groep 

  

BSO Basisgroepen voor kinderen van 4-12 jaar  

NSO La Nina 1   Maximaal 20 kinderen  Open maandag t/m donderdag 

NSO La Nina 2   Maximaal 22 kinderen  Open maandag t/m vrijdag 

NSO La Nina 3   Maximaal 12 kinderen  Open op maandag, dinsdag en donderdag 

                                                                                                                                                         

Op maandag t/m vrijdag bieden we ook Voor Schoolse Opvang aan. Kinderen komen voor 

onderwijstijd (vanaf 7.00 uur) worden door een pedagogisch medewerker naar de units (unit=leslokaal) 

gebracht. 

Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van 

officiële feestdagen. 

 

  



Pedagogisch werkplan Campus Columbus  Pagina 7 van 10 

 

3. Samenvoegen van groepen 
 

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. 

 

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 in de hal van de BSO. 

We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden 
op www.1ratio.nl). Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen 
maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Op onze locatie is dat 
van 17:30 tot 18:00 uur.  
 

Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakanties dezelfde drie-uursregeling van toepassing 
als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt. Op 
onze locatie wijken we tijdens vrije dagen en in de vakanties tussen 8:00 en 8:30, 13:00 en 15:00 en van 
17:30-18:00 van de beroepskracht-kind-ratio af.   
 

 

5. Ruimtes  
 

Ieder kind zit in een basisgroep. Aan ouders wordt toestemming gevraagd voor het hebben van een 

extra basisgroep.  De kinderen mogen in alle groepen spelen en kiezen een speelplek door middel van 

het ophangen van hun foto op het kiesbord. Zo is het voor de pedagogisch medewerkers duidelijk waar 

de kinderen zich bevinden. Tijdens eet of drink momenten is elk kind aanwezig in een van zijn 

basisgroepen.  

 

Speelhal 

Er wordt ook gebruik gemaakt van de speelhal, bv als er behoefte is aan meer bewegingsruimte als het 

buiten regent of het past in het thema (of om de dag af te sluiten, zie haalmoment). 

Hier bieden we activiteiten aan die een aanspraak doen op allerlei ontwikkeling gebieden zoals hun 

motorische ontwikkeling (springen, klimmen, dansen, rennen, met ballen gooien, etc.).  

Hun sociale ontwikkeling: omgaan met regels en rekening houden met elkaar, bv wachten op je beurt, 

achter aansluiten, elkaar helpen. De taal- en reken ontwikkeling stimuleren we door dat kinderen fysiek 

ervaren wat begrippen in houden als ver weg- dichtbij, hoog- laag, onder- boven, voor in de rij- achter in 

de rij, vangen- gooien, etc. Zeker als er niet naar buiten gegaan kan worden vinden wij het belangrijk om 

http://www.1ratio.nl/
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de kinderen de mogelijkheid te bieden in de speelhal hun energie kwijt te raken in anders spel dan op de 

groep mogelijk is. 

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

 

Buiten spelen 

Tijdens het buiten spelen hebben wij een aantal afspraken 

met elkaar gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan en 

hoe wij zorgdragen voor een overzichtelijke en veilige 

buiten speelplek.  

Buiten spelen we waar de pedagogisch medewerker je 

kan zien, bijvoorbeeld: op het plein, in de kraters of op de 

berg.  

Er zijn kinderen met een buitenspeelcontract, deze 

kinderen mogen zelfstandig buitenspelen. Ouders hebben 

hier een toestemming voor gegeven in het ouderportaal. 
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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.  

Bij Campus Columbus hebben we bij de BSO de volgende specifieke afspraken gemaakt; 
• Regels over veilig gebruik grote keukenblok hangen bij de keuken en zijn bekend bij de 

medewerkers en kinderen die gebruik maken van de keuken. 
• Het groene hekje tussen de keuken en de groepsruimte BSO/PSZ is gesloten buiten BSO tijd. 
 

Afspraken over het buitenspelen van BSO-kinderen op het aangrenzende terrein zonder hek: 

1. De kinderen spelen onder toezicht pm buiten. 

2. De jongste kinderen wachten met buiten het hek gaan tot de pm aanwezig is. 

3. Pm stellen zich verspreid op. Als alle kinderen buiten zijn, zijn er zoveel mogelijk pmers  buiten om 

toezicht te houden of om deel te nemen aan het spel van de kinderen. 

4. Met de kinderen is afgestemd tot waar ze mogen spelen: gelijk aan regels onderwijs: tot het fietspad, 

voorkant van de heuvel. Niet om het gebouw heen. 

5. Ze spelen niet op de trap of glijden van de leuning. 

6. Pm controleren buitenruimte regelmatig op straatvuil. 

7. Indien de schapen in het aangrenzende park grazen wordt met de kinderen afgesproken waar ze veilig 

kunnen spelen en hoe we omgaan met de schapen. Er worden extra gelet op de hygiëne maatregelen na 

het buitenspelen. 

8. Kinderen met een buitenspeelcontract mogen zonder direct toezicht buiten spelen. 

9. Iedereen sluit het hek van het opvang plein na doorgang. 

10. Op verzoek van de 8+kinderen en in overleg met ouders mogen de 8+ kinderen van 16.30 tot 17.00 

uur op eigen iPad of op school/Nina iPad (programmering onder beheer van school ICT). Ouders moeten 

aangeven of het voor hun kind mag. Ook is eerst tijd voor samenspel, activiteiten, ontdekkingen doen, 

buitenspelen etc. Het wordt niet ingezet als zoethouder of op andere tijden. Pedagogisch medewerker 

controleert tijdens het halve uur welk programma gebruikt wordt. 
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