
 

 

 

 

 

Samenvatting Pedagogisch beleid Sport BSO Hengelo 

 

 

Onze visie op kinderopvang is dat ouders die werk of studie willen combineren met 

een gezin, erop moeten kunnen vertrouwen dat het deel van de zorg dat ze uit 

handen geven, gebeurt door professionals, waarbij kwaliteit en continuïteit 

gewaarborgd zijn. Dat hun kind(eren) die tijd op een leuke en ontspannen wijze bij 

ons doorbrengen. 

 

Daarbij komt dat wij het heel belangrijk vinden dat kinderen de nodige beweging 

krijgen, gezonde voeding en dito tussendoortjes aangeboden krijgen en dat door 

middel van sport en spel zowel de motoriek als sociale ontwikkeling gestimuleerd 

wordt en de kinderen er plezier aan beleven! We werken ook aan de weerbaarheid 

van de kinderen, hun verantwoordelijkheidsbesef, hun teamgeest en we leren ze 

respect voor zichzelf, hun omgeving en anderen te hebben. 

 

De tijd die de kinderen doorbrengen bij de Sport BSO is hun vrije tijd, vrije tijd 

waarin kinderen zelf kunnen en mogen kiezen wat ze willen doen, vrije tijd is 

blije tijd! De vrijetijdsinvulling wordt in huiselijke, sportieve sfeer gecreëerd, 

waarin onze medewerkers, begeleiders en ondersteuners zijn. 

 

Bij de Sport BSO worden de kinderen op leeftijd ingedeeld bij een vaste begeleider, 

te weten kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar en kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, 

elke begeleider heeft maximaal 10 kinderen onder haar/zijn hoede.  

We hanteren een open deuren beleid, wat inhoudt dat we ook gezamenlijke 

activiteiten kunnen ondernemen, zoals bijv. sport en spel en gezamenlijk eten en 

drinken en uitstapjes. 

 

 

Sport en BSO 

 

Bij ons Kindercentrum werken wij met sport. Wij vinden het als Kindercentrum 

belangrijk dat de kinderen die opgevangen worden de beweging krijgen die zij 

nodig hebben, daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen hier plezier aan 

beleven en dat wij door sport, bij de kinderen de verschillende 

ontwikkelingsgebieden kunnen stimuleren. Wij maken als Kindercentrum gebruik 

van verschillende sport leerlijnen die onderverdeeld worden in bewegingsthema’s. 

Wij maken gebruik van: balanceren, mikken, bewegen op muziek, tikspelen, 

stoeispelen, jongleren, hardlopen, springen en doelspelen. 

 



 

 

De werkwijzen bij de Sport BSO Hengelo is gericht om de kinderen te laten proeven 

van verschillende manieren van sport. Wij maken gebruik van klassikale les, 

groepslessen en vrije lessen. De lessen worden gegeven door medewerkers van 

Kindercentrum Twente die zich gespecialiseerd hebben in sport. En soms van 

externen die workshops verzorgen. 

 

 

In ons uitgebreide pedagogisch beleidsplan wordt ingegaan op de pedagogische 

middelen die door ons worden ingezet om te werken aan de pedagogische doelen 

die de Wet Kinderopvang en wijzelf ons gesteld hebben, teneinde een bijdrage te 

kunnen leveren aan een goede en gezonde ontwikkeling van de aan ons 

toevertrouwde kinderen. 

 

Zo wordt door ons, als aanvullende opvoeder, gewerkt aan het bieden van: 

 

 emotionele veiligheid, zodat kinderen zich bij ons thuis voelen, zich kunnen 

ontspannen en vooral zichzelf kunnen zijn 

 de gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke competentie, waarmee 

gedoeld wordt op die persoonskenmerken die kinderen in staat stellen greep 

te krijgen op hun omgeving en zich goed aan te passen aan veranderende 

omstandigheden, waaronder zelfstandigheid en zelfvertrouwen 

 de gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competentie; dat wat maakt dat 

kinderen zich ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de 

samenleving; sociale kennis en sociale vaardigheden 

 aanvullende middelen voor kinderen om zich normen en waarden eigen te 

maken van de samenleving waartoe wij allen behoren 

 stimulans tot het ontwikkelen van creativiteit, fantasie en expressiviteit 

 stimulans voor kinderen zich te uiten door middel van muziek, zang en dans, 

hetgeen ook ten goede komt aan de taal- en verstandelijke ontwikkeling 

 stimulans van de motorische ontwikkeling door middel van sport en spel 

 

Onze medewerkers proberen de kinderen zowel individueel als groepsgewijs: 

 

 emotioneel te ondersteunen; door alles positief te benaderen, het kind een 

goed gevoel te geven, te prijzen, te troosten en aan te moedigen 

 te respecteren in hun autonomie; respect hebben voor wat het kind uit 

zichzelf doet en al zelf kan 

 structuur te bieden; zorgen dat kinderen weten wat er van hen wordt 

verwacht, regels in de groepen en een vast dagritme hanteren  

 duidelijke informatie en uitleg te geven; aansluiten bij het niveau en tempo 

van het kind 

 

 

Deze tekst is een beknopte weergave  van de belangrijkste punten uit het 

pedagogische beleid van Sport BSO Hengelo, de gehele uitgave is inzichtelijk en op 

aanvraag beschikbaar bij de locaties 


