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Voorwoord: 

 

Een belangrijk doel van ons kinderparadijs is het bieden van goede buitenschoolse 

opvang. 

Om dit te kunnen bieden vinden wij veel verschillende dingen belangrijk. Kwaliteit 

bieden heeft veel te maken met het pedagogisch beleid. 

In het pedagogisch beleid staan een aantal beleidsgebieden beschreven. 

De beleidsgebieden zijn: 

* Pedagogisch plan 

* Werkplan 

* Ouderbeleid 

* Personeelsbeleid 

* Organisatiebeleid 

* Financieel beleid 

* Accommodatiebeleid 

De beleidsgebieden worden apart beschreven omdat sommige met opvoeden te 

maken hebben, anderen hebben met organisatorische zaken te maken. 

Het pedagogisch beleid komt tot stand doordat directie en groepsleiding met 

elkaar in discussie gaan over de kwaliteit van opvang en hoe wij deze op zo’n 

optimaal mogelijke manier kunnen invullen. Deze komt op papier te staan en wordt 

een leidraad voor onze werkwijze. 

Omdat wij de kwaliteit van buitenschoolse opvang hoog willen houden, zullen wij 

steeds kritisch blijven kijken naar ons gedrag en dat van de kinderen om de opvang 

steeds meer te verfijnen en te verbeteren. 

Op ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is onze voertaal Nederlands. 

Onze buitenschoolse opvang voldoet aan alle eisen zoals deze gesteld worden in de 

wet Kinderopvang. 

Ons beleid staat duidelijk beschreven alsmede de protocollen, deze liggen op 

aanvraag ter inzage. Voor inzage (ook voor het algemene pedagogisch beleid van 

het kinderdagverblijf) kunt u een afspraak maken met Dorien.  

 

Onze buitenschoolse opvang wordt ieder jaar geïnspecteerd door de GG&GD, dit 

rapport zal (op afspraak) ter inzage liggen op onze buitenschoolse opvang. 

Wanneer wij inspectie hebben gehad zullen we dit samen met de uitkomst per mail 

aan iedereen laten weten. Daarnaast staat er op onze site 

www.kdvjansenenjansen.nl een directe link naar de site van de GG&GD waarop het 

rapport te lezen is. 
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Over Kinderparadijs Jansen en Jansen 

 

Kinderparadijs Jansen en Jansen heeft verschillende vestigingen. In Zuilen hebben wij 

2 kinderdagverblijven Jansens Huis en Jansens Park, en sinds augustus 2005 ook een 

BSO. Deze is sinds december 2013 gevestigd in Sporthal Zuilen. Deze groep heet 

Jansens Apenkooi. Per dag zijn er drie pedagogisch medewerk(st)ers werkzaam en 

maximaal 30 kinderen aanwezig. Voor deze locatie hebben we een vergunning voor 

het opvangen van 36 kinderen, wanneer wij meer dan 30 kinderen op gaan vangen 

zullen wij een vierde pedagogisch medewerk(st)er inzetten en in twee verschillende 

groepen (binnen dezelfde ruimte) opsplitsen.  

Wij bieden buitenschoolse opvang aan drie scholen, te weten de Ludgerschool, de 

Piramide (locatie Bisschopsplein) en de Cirkel. 

Pedagogisch medewerk(st)ers halen de kinderen van school, dat doen zij met de 

bus. Jansens Apenkooi is op dit moment geopend op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag. Bij voldoende animo zullen wij kijken of de BSO ook op 

woensdag geopend kan worden. 

 

In Leidsche Rijn kent Kinderparadijs Jansen en Jansen één kinderdagverblijf,  

gevestigd aan de Pauwoogvlinder. 

In september 2008 zijn wij ook BSO in Leidsche Rijn gaan bieden.  

 

De eerste BSO-locatie van Jansen en Jansen in Leidsche Rijn is gevestigd op de 1e 

verdieping van ons kinderdagverblijf aan de Pauwoogvlinder. Hier bieden wij 

opvang aan maximaal 30 kinderen per dag van de scholen OBS ’t Zand en de 

Arcade. Op deze groep staan 3 pedagogisch medewerk(st)ers. De kinderen worden 

lopend van school opgehaald. 

 

Sinds 1 maart 2014 zijn wij gestart met een 3e BSO locatie bij sportpark de Paperclip in 

Leidsche Rijn. Voor deze locatie hebben we een vergunning voor het opvangen van 

36 kinderen, wanneer wij meer dan 30 kinderen op gaan vangen zullen wij in twee 

verschillende groepen (binnen dezelfde ruimte) opsplitsen. Wij vangen hier kinderen 

op van de volgende scholen: OBS ’t Zand, de Arcade, de Oase, de Boomgaard, 

Drie Koningen, De Jazzsingel en de Ridderhof. De kinderen worden met de bus, auto, 

fietsend of lopend van school opgehaald. De groep is momenteel nog groeiend, 

dat wil zeggen dat de kindaantallen per dag wisselen en daarmee ook de inzet van 

pedagogisch medewerk(st)ers. Voor het bepalen van het aantal nodige 

pedagogische medewerk(st)ers per dag maken wij gebruik van de geldende kind-

leidster ratio zoals deze opgenomen is in de WBK (Wet Basisvoorziening 

Kinderopvang).  
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Pedagogisch hoofddoel: 

 

Wij streven er op onze BSO naar de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren 

en de kinderen te begeleiden naar een zo’n groot mogelijke mate van 

zelfstandigheid. 

Wij creëren een klimaat van veiligheid en van vertrouwen waarin ieder kind op zijn 

eigen manier en in zijn eigen tempo zijn persoonlijkheid, en daarbij zijn eigen 

kwaliteiten ontwikkeld, hierbij staat de eigen identiteit van het kind centraal. 

Dit geldt voor ieder kind. 

 

Visie op mens zijn: 

 

Wij vinden het belangrijk dat een kind opgroeit tot een zelfstandig individu die voor 

zichzelf kan opkomen en die rekening met zijn medemens houdt.  

Ieder mens is gelijk, ondanks zijn geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, mening 

of beperking. Om die reden bieden wij tevens de mogelijkheid kinderen met een 

beperking op te vangen. 

             

Visie op ontwikkeling: 

 

Elk kind mag zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelen tot een uniek 

individu. 

Op onze BSO creëren wij een klimaat van veiligheid en vertrouwen zodat wij het kind 

in het ontwikkelen kunnen begeleiden tot het uitgroeien naar een zelfstandig mens 

die in staat is steeds meer voor zichzelf te zorgen. Het is nodig dat een kind met 

vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek uit te 

gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen. 

 

Visie op opvoeden: 

 

Een kind wordt begeleidt in het leven door volwassenen, die hem stimuleren door 

middel van spel en fantasie om zijn eigen unieke individu verder te ontwikkelen. En 

tevens hem waarden en normen meegeeft zodat het kind respect voor zichzelf en 

zijn omgeving ontwikkelt.  

 

Ieder kind is uniek en behoort gerespecteerd te worden. Dit uit zich o.a. in een 

handelswijze waarbij kinderen: 

 

 Gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn; 

 Op een positieve manier benadert worden waardoor ze eigenwaarde 

opbouwen; 

 Gestimuleerd en ondersteund worden in hun ontwikkeling, in de breedste zin 

van het woord; 

 De ruimte krijgen dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe 

oplossingen te zoeken; 

 De mogelijkheid krijgen zichzelf als individu maar ook als mens binnen een 

groep te ontwikkelen. 

 

Wij vinden dat elk kind serieus genomen moet worden en willen zo goed mogelijke 

begeleiding bieden in de grote en kleine problemen die zij tijdens hun ontwikkeling 

tegenkomen. Dat doen wij door actief te luisteren naar het kind.  
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Beschrijving van ons pedagogisch handelen: 

 

Omgaan met de eigen inbreng van het kind: 

 

Wij vinden het erg belangrijk om de emoties van het kind serieus te nemen. 

Dit laten wij blijken door actief te luisteren naar het kind. Ook proberen we te 

achterhalen waar bepaald gedrag van een kind vandaan komt en daar zo goed 

mogelijk op in te spelen. Wij vinden dat elk kind serieus genomen moet worden en 

wij willen zo goed mogelijke begeleiding bieden in de grote en kleine problemen die 

zij tijdens hun ontwikkeling tegenkomen. 

 

Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling: 

 

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, andere leeftijdsgenoten zijn geen 

maatstaaf. 

Een kind ontwikkelt zichzelf het best op een manier die leuk is, en wanneer hij er zelf 

zin in heeft. 

Wij proberen de kinderen te stimuleren in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit 

doen wij door de kinderen grotendeels zelf te laten bepalen waar zij op dat moment 

zin in hebben als het gaat om activiteiten zoals knutselen of buiten spelen. Op onze 

BSO is kinderparticipatie erg belangrijk. 

Als een kind ergens geen zin in heeft of, zoals wij volwassenen dat zelf ook wel eens 

hebben, zijn dag niet heeft zullen wij het kind niet dwingen deel te nemen aan een 

activiteit. 

 

Sociale ontwikkeling: 

 

Op onze BSO zijn we ons bewust van bestaande vooroordelen in de maatschappij. 

Wij proberen kinderen zo op te laten groeien dat iedereen met zijn eigen 

persoonlijkheid gelijk is aan elkaar. 

Dus ondanks geloof, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur, beperking etc. 

Kinderen zijn van zichzelf puur en eerlijk, ze zullen bepaalde zaken eerder zeggen 

dan een volwassene. 

Doordat wij hierover met de kinderen praten en bepaalde zaken uitleggen, brengt 

dit een hoop duidelijkheid voor het kind. Wij hopen zo dat wij vooroordelen kunnen 

voorkomen en dat kinderen leren respect hebben voor een ieder. 

Wij respecteren ieders mening maar wij tolereren geen vooroordelen op onze BSO. 

 

Op de BSO leggen wij geen typische man/vrouw rollen op. Speelgoed is er voor 

ieder kind. Dus een jongen mag met poppen spelen en de meisjes zullen op de BSO 

ook met auto’s spelen. Zowel jongens als meisjes helpen met huishoudelijke taken. 

 

Ook hebben wij oog voor de relatie tussen broertjes en zusjes. Broertjes en zusjes 

worden waar mogelijk op dezelfde locatie geplaatst. Tevens bieden wij de kinderen 

op een rustig moment de mogelijkheid de groep van zijn broertje/ zusje te bezoeken 

en het broertje/ zusje een knuffel te geven. Dit kan alleen wanneer het 

kinderdagverblijf in hetzelfde gebouw gevestigd is als de BSO. 
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Onze eigen inbreng in de opvoeding: 

 

In de opvoeding met kinderen is het belangrijk om op één lijn te zitten, op de BSO 

streven wij dit ook na. 

Wij gaan actief om met de kinderen, wij gaan mee in het spel waar de kinderen op 

dat moment mee bezig zijn. 

Wij proberen perspectieven aan te bieden of het spel iets meer uit te breiden. 

Bij de oudere kinderen brengen wij veel variatie aan in het spel om zo de 

verschillende aspecten van de ontwikkeling en nieuwsgierigheid te stimuleren. 

Wij gebruiken taal om onze handelingen en die van het kind te stimuleren. 

Fantasiespel stimuleren wij doordat de medewerk(st)ers een kleine rol hierin nemen. 

Wij vinden de sociale gebeurtenis om de activiteit heen dan ook belangrijker dan de 

activiteit zelf. 

 

Op de BSO vinden wij het belangrijk om goed te luisteren naar de kinderen, niet 

alleen naar de woorden maar ook naar lichaamstaal. 

Sommige kinderen kunnen niet goed verwoorden wat ze willen vertellen, daarom is 

goed kijken naar de algehele taal belangrijk. 

Het is aan ons om goed te observeren wat een kind zeggen wil, dit verwoorden en 

te kijken naar de reactie van het kind of wij het goed begrepen hebben. 

Wij laten kinderen zoveel mogelijk ondernemen en de medewerk(st)ers  

ondersteunen alleen daar waar nodig is. Wij houden het spel van de kinderen 

uiteraard in de gaten. 

We kijken of elk kind aan zijn trekken komt en of er niet gepest word. Naast ‘vrij 

spelen’ bieden wij ook verschillende activiteiten aan. 

 

Basis van veiligheid en vertrouwen: 

 

Waaraan ontleent het kind zijn gevoel van veiligheid en het vertrouwen dat de 

volwassenen hem zullen beschermen tegen gevaren? 

Een vertrouwensrelatie opbouwen is een erg belangrijke onderdeel hiervan, dit doen 

wij bijvoorbeeld door de kinderen regelmaat en structuur te bieden. 

Gedrag en reactie voorspelbaar te maken, kinderen moeten weten waar ze aan 

toe zijn. Daarnaast is het belangrijk om consequent te zijn tegen de kinderen zodat 

ze weten wat er van ze verwacht wordt. 

Een manier om het kind vertrouwen in zichzelf te laten krijgen is het te laten ervaren 

wat het zelf kan, en wat het kan met de steun van de volwassenen. 

Het kind zal leren dat de volwassenen het kind nooit iets zal laten doen wat nare 

gevolgen heeft. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij beloftes aan kinderen nakomen. 

Kinderen vertrouwen erop dat het ook gebeurt wanneer je iets beloofd. 

Wanneer je regelmatig je belofte niet nakomt onthouden de kinderen dat en zullen 

ze je niet vertrouwen, dit geldt voor belonen, maar ook voor “straffen”. Consequent 

blijven speelt een belangrijke rol. 

 

Wij streven ernaar dezelfde medewerk(st)ers op dezelfde dag met dezelfde kinderen 

te laten werken. Dat geeft de kinderen een prettig en veilig gevoel. 

Het is heel belangrijk dat een kind weet dat hij ten alle tijden op ons kan rekenen. 

Zonder vertrouwen in de medewerk(st)ers zal een kind zich niet prettig voelen en de 

BSO niet als prettig ervaren. 

 



9 
 

Kinderen bij de buitenschoolse opvang: 

 

Op de buitenschoolse opvang komen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op 

onze BSO’s vangen wij momenteel per groep maximaal 36 kinderen per dag op, de 

precieze aantallen verschillen per dag en per locatie.  

Voor alle locaties geldt dat wanneer een groep bestaat uit meer dan 20 kinderen zij 

opgevangen worden in basisgroepen. Dit zijn vaste groepen waarin de kinderen van 

de buitenschoolse opvang zijn ingedeeld.  

Onze basisgroepen zijn op dit moment  ingedeeld naar leeftijd. Je kan hierbij denken 

aan een verdeling van 4 t/m ± 7 jaar met 20 kinderen op 2 pedagogisch 

medewerk(st)er(s)  en bijvoorbeeld 7+ met 10 kinderen op 1 pedagogisch 

medewerk(st)er. De indeling van leeftijd is natuurlijk afhankelijk van de 

groepssamenstelling. Voor deze verdeling is gekozen om activiteiten te kunnen 

aanbieden die bij de leeftijd passen.  

Wanneer de groepssamenstelling van een BSO groep verandert, bijvoorbeeld 

wanneer de groep verjongt, zullen de basisgroepen anders ingedeeld worden. Wij 

zullen de leeftijdsgrens per basisgroep omlaag doen en bij het indelen van de 

basisgroepen rekening houden met de behoeften van de kinderen. Dit zal uiteraard 

altijd  van te voren naar ouders en kinderen worden gecommuniceerd. 

 

Per dag zijn er vaste pedagogisch medewerk(st)ers aan de basisgroepen 

verbonden. Naar zowel ouder als kind wordt aangegeven bij welke basisgroep het 

kind is ingedeeld en welke pedagogisch medewerk(st)ers eraan gekoppeld zijn. 

Naast het activiteitenaanbod vinden ook de eet- en drink momenten in deze 

basisgroepen plaats, samen met de vaste pedagogisch medewerk(st)ers. Dit zorgt 

voor rust en regelmaat.  

 

Het kan voorkomen dat er activiteiten op de BSO worden aangeboden waaraan 

meer dan 30 kinderen deelnemen. Dit zal voornamelijk gebeuren in de 

schoolvakanties, tijdens gemeenschappelijke uitstapjes. In alle situaties hanteren wij 

de regel één pedagogisch medewerk(st)er op maximaal 10 kinderen.  De kinderen 

worden dan gekoppeld aan één pedagogisch medewerk(st)er die verbonden is 

aan hun eigen locatie. Voor vertrek worden er afspraken gemaakt, zodat het voor 

de kinderen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Alle kinderen dragen tijdens 

het uitstapje onze paarse/lila veiligheidshesjes, zodat de kinderen duidelijk 

herkenbaar zijn.  

 

Wennen in een nieuwe basisgroep: 

 
De verschillende basisgroepen per locatie verblijven in de basis in dezelfde ruimte. 

Wanneer kinderen overgaan naar een andere basisgroep, wordt bekeken of er 

behoefte is aan wennen in de nieuwe basisgroep. Als er behoefte is aan wennen 

wordt er een wenschema opgesteld. Het overgaan naar een volgende basisgroep 

en het eventuele wenschema wordt met het kind en zijn/ haar ouders besproken.  
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Activiteiten 

 

De kinderen hebben wanneer zij op de BSO komen een schooldag achter de rug, 

wij zijn van mening dat zij zich zowel moeten kunnen ontspannen als uitleven. 

De tijd die kinderen op onze BSO doorbrengen is vrije tijd, en daarom zullen wij ons 

beleid daarop richten.  

Wij werken op de BSO met activiteitenblokken van 6 weken. Elke week staat in het 

teken van een bepaald thema, bijvoorbeeld sport en spel, eten en drinken, creatief, 

cultureel, dans of muziek. Elke dag staan er activiteiten op het programma. Kinderen 

zijn niet verplicht om aan de activiteiten mee te doen, wij proberen uiteraard de 

activiteiten zo af te stemmen dat het aansluit bij de behoeften en interesses van de 

kinderen. 

De kinderen en ouders worden van tevoren op te hoogte gebracht van onze 

activiteiten d.m.v. een mail. Daarnaast komen er ook posters op de BSO te hangen. 

Na afloop van de 6 weken krijgen alle kinderen/ ouders een boekje gemaild met 

daarin foto’s, verhaaltjes en eventuele knutsels. Ook worden de activiteit 

geëvalueerd in de kinderraad en tijdens werkbesprekingen en teamvergaderingen .  

De uitkomsten nemen wij mee in het maken van nieuwe activiteitenblokken en zo 

weten wij meteen welke activiteiten in de smaak zijn gevallen en vaker in het 

programma terug kunnen komen. 

Kinderparadijs Jansen en Jansen schept mogelijkheden om aan de behoeften van 

alle kinderen te kunnen voldoen. Zo zullen er ruimtes op de BSO zijn waar kinderen 

kunnen ontspannen, zich uit kunnen leven en naar buiten kunnen. 

 

Hoe werkt de buitenschoolse opvang: 

 

Na schooltijd halen wij de kinderen op van hun school. Dit gebeurt op een daarvoor 

afgesproken plek met school. Alle kinderen en pedagogisch medewerkers dragen 

herkenbare paarse hesjes/ jassen met daarop het Jansen & Jansen logo. 

Wanneer het kan mogen er ook vriendjes mee, deze beslissing maakt de 

medewerk(st)er op dat moment omdat dit afhankelijk is van een aantal factoren. 

Hiervoor hanteren wij een protocol. Deze ligt op aanvraag ter inzage op de groep 

van uw kind. 

Met ouders/verzorgers, kinderen en groepsleiding worden er tijdens de intake 

schriftelijke afspraken gemaakt over de veiligste en gewenste manier van vervoer. 

Op de BSO aangekomen mogen de kinderen eerst vrij spelen tot alle kinderen 

aanwezig zijn. Daarna gaan we gezamenlijk aan tafel en eten we fruit en drinken we 

limonade. 

Aan tafel wordt de dag besproken en vertellen de kinderen wat zij hebben 

meegemaakt. Soms wordt er ook een verhaaltje voorgelezen. 

Hierna wordt er aan de kinderen verteld welke activiteiten er op het programma 

staan. De kinderen kunnen kiezen waar zij aan mee willen doen, vrij spelen mag 

uiteraard ook. 

Aan het eind van de middag wordt er nog een cracker gegeten en limonade 

gedronken. En zo af en toe wordt er ook een koekje of een snoepje gegeten. Met 

mooi weer zullen we veel buiten zijn. BSO Jansens Sidonia locatie Pauwoogvlinder en 

Klimroos sluiten in de reguliere schoolweken om 18.15 uur. Op Jansens Apenkooi en 

Jansens Sidonia, locatie Paperclip sluiten wij op altijd om 18:30 uur. 
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Nieuwe kinderen: 

Wanneer er een nieuw kindje wordt aangemeld op onze buitenschoolse opvang 

kunnen de ouders en hun kind op afspraak een rondleiding krijgen. 

Voor de start van de BSO komen ouders/verzorgers langs voor een intakegesprek, 

samen met hun kind(eren). Tijdens de intake worden allerlei zaken besproken en 

vastgelegd. Wij vinden het belangrijk om op de hoogte zijn van de wensen en 

behoeften van kinderen en ouders en zullen hier waar mogelijk op inspelen en 

rekening mee houden. Een kind zal moeten wennen aan het ritme van de BSO. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om (tegen betaling) een keer te wennen op onze BSO 

voordat de BSO echt zal starten. Dit is echter wel op basis van beschikbaarheid. 

Hiervoor gebruiken wij de geldende kind-leidsterratio.  

De ouder mag de eerste dag vanuit school meegaan naar de BSO. Ouders en kind 

kunnen zo vertrouwd raken met de buitenschoolse opvang. 

Ouders ontvangen bij het plaatsingscontract ons pedagogisch beleid en 

ziektebeleid. 

Ouders moeten wanneer hun kind op de BSO is altijd telefonisch te bereiken zijn! 
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De buitenschoolse opvang tijdens schoolvakanties: 

 

Wij bieden twee soorten opvangcontracten aan, inclusief of exclusief opvang in 

schoolvakanties. Kinderen die geen opvang in schoolvakanties hebben kunnen 

extra opvang in de schoolvakantie aanvragen, dit is mogelijk op basis van 

beschikbaarheid.  

Voor kinderen die een contract inclusief schoolvakanties hebben, vragen wij ouders 

voor elke vakantie het volgende te doen.  

Wij vinden het fijn om te weten hoeveel kinderen aanwezig zijn tijdens de vakantie. 

Om die reden vragen wij om aan te geven wanneer een kind wel of niet komt in de 

vakantie. Vijf weken voor aanvang van een vakantie wordt er een mail gestuurd 

naar alle ouders. Hierin vragen wij binnen drie weken per mail aan te geven op 

welke dagen uw kind(eren) eventueel afwezig is. Wanneer de drie weken voorbij zijn  

is de inschrijving gesloten en hebben wij nog twee weken de tijd om onze personele  

planning rond te krijgen en activiteiten/ uitstapjes te organiseren. 

Tijdens schoolvakanties zijn wij 10 uur per dag geopend. Onze medewerkers werken 

dan 9 uur per dag en hebben een half uur pauze. Afhankelijk van de kindaantallen 

van de dag kan het voorkomen dat medewerk(st)ers tijdens openings- of sluitingstijd 

alleen werken. Hierdoor is het mogelijk om kinderen op de eigen groep te laten 

starten en hier ook weer te laten afsluiten.  

 

Wanneer er veel kinderen afgemeld zijn voor een schoolvakantie is het mogelijk om 

BSO-locaties samen te voegen op één vaste locatie.  De kinderen van onze BSO 

locatie Pauwoogvlinder  kunnen worden samengevoegd op onze BSO locatie 

Paperclip. De kinderen van onze BSO locatie Paperclip kunnen worden 

samengevoegd  op onze locatie Pauwoogvlinder. Uiteraard gaat er altijd  een vaste 

pedagogisch medewerk(st)er mee van de eigen BSO locatie wanneer er wordt 

samengevoegd. Ook houden wij hier de geldende leid(st)er kind ratio, 1 

pedagogisch medewerk(st)er op 10 kinderen, aan.  

 

Door het samenvoegen kunnen wij uitdagende activiteiten aanbieden en onze 

medewerk(st)ers zo efficiënt mogelijk inplannen. Ook vinden wij het belangrijk dat er 

meer leeftijdsgenootjes aanwezig zullen zijn om mee te spelen.  

 

Het mogelijk samenvoegen tijdens vakanties wordt besproken tijdens de intake, 

ouders wordt gevraagd om te tekenen dat ze hiervan op de hoogte zijn en voor 

akkoord. Wanneer er samengevoegd wordt in vakanties worden ouders hier vooraf 

per mail van op de hoogte gebracht. 

 

In de vakantieperiodes werken wij altijd met een programma gekoppeld aan een 

thema. Van tevoren wordt er aan de kinderen gevraagd welk thema zij leuk zouden 

vinden en welke activiteiten hier bij horen. Ook wordt de kinderraad hierbij 

betrokken. Vervolgens gaan de pedagogisch medewerkers gezamenlijk aan de slag 

om tot een mooi activiteitenprogramma te komen. Dit programma wordt van 

tevoren naar ouders gemaild en de posters worden op de groepen gehangen.  

 

De mogelijkheid bestaat dat wij voor een bepaalde activiteit met de kinderen op 

bezoek gaan bij één van onze andere BSO’s of, in het geval van een uitstapje, op 

een andere locatie. Het gaat hier om een activiteit die buiten de vaste basisgroep 

valt. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk deelnemen aan  o.a. leuke activiteiten 

en workshops. In dit geval houden wij in de gaten dat het maximaal aantal kinderen 
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per pedagogisch medewerk(st)er  niet wordt overschreden. Uiteraard gaat er ook in 

dit geval een vaste pedagogisch medewerk(st)er van de eigen BSO locatie mee. 

Activiteiten buiten de basisgroep worden altijd duidelijk van tevoren 

gecommuniceerd via de mail. 

 

Wanneer er uitstapjes op het programma staan kunnen wij u vragen om uw kind 

vroeg te brengen en weer laat te komen ophalen. Dit zullen wij altijd van tevoren 

duidelijk communiceren via de mail. 

Met de uitstapjes maken we gebruik van onze Jansens & Jansen busjes en van het 

openbaar vervoer. Uiteraard trekken alle pedagogisch medewerkers en kinderen de 

paarse Jansen & Jansen hesjes aan voor herkenbaarheid. 

De BSO opent haar deuren om 8.15 uur in de vakantieperiodes. BSO Jansens Sidonia 

locatie Pauwoogvlinder en Klimroos sluiten in de vakantieweken om 18.15 uur. Op 

Jansens Apenkooi en Jansens Sidonia locatie Paperclip sluiten wij altijd om 18:30 uur. 

 

 

Services 

Het is op onze BSO mogelijk om uw kind(eren) door één van onze pedagogisch 

medewerk(st)ers kosteloos naar sportles, muziekles e.d. te brengen en weer op te 

halen. Ook bieden wij tegen betaling de mogelijkheid om uw kind(eren) naar huis te 

brengen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, deze zijn op te vragen bij de 

medewerk(st)ers van de groep.  

 

 

Kinderraad 

 

Iedere BSO heeft een eigen kinderraad.  Hierin zitten een aantal kinderen van 7 jaar 

en ouder die het leuk vinden om mee te denken met allerlei lopende zaken op de 

BSO. Zij vergaderen ongeveer 4 keer per jaar. Aan elke kinderraad is een vaste 

begeleidster gekoppeld. De kinderen denken onder andere mee over de 

activiteiten, uitstapjes, materialen en knutselbestelling. 

 

 

Onze visie op…. 

 

 

Voeding en dieet: 

 

Voeding en drinken zijn inclusief op de BSO. 

De kinderen geven zelf aan wat ze willen drinken en wat voor crackers/ koekjes ze 

graag willen. Hiermee zal rekening worden gehouden tijdens de bestelling van de 

boodschappen. Op de BSO is er dagelijks vers fruit. Dieetvoeding is niet inclusief. 

 

In de vakanties: 

Zal er ‘s morgens tijden het eerste groepsmoment fruit en limonade genuttigd 

worden. 

Tussen de middag wordt de tafel gedekt door de kinderen en eten wij gezamenlijk 

brood aan tafel. Wij hebben zowel hartig als zoet beleg.  

Soms, wanneer het feest is, eten we lekker patat of pannenkoeken.  

De kinderen krijgen als tussendoortjes crackers, rijstewafels of kinderkoek en snoepjes. 

Aan het eind van de dag drinken we gezamenlijk limonade en eten wij er een 
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cracker/ koekje bij. 

Regelmatig gaan er een paar kinderen mee boodschappen doen en dan halen we 

een lekkere verassing! 

Snoepjes moeten af en toe ook eens kunnen….. 

 

Op de BSO vinden wij goed overleg met de ouders erg belangrijk, wij willen graag 

weten wat een kind wel of niet mag zodat wij daar op in kunnen spelen. 

Wij houden er rekening mee met de boodschappen en voorkomen zo dat een kind 

iets krijgt wat hij niet mag. 

Wij verzorgen geen warme maaltijden op onze BSO. 

 

Veiligheid: 

 

In het hele gebouw van Kinderparadijs Jansen & Jansen en natuurlijk ook op de BSO 

hangen plattegronden met daarbij het ontruimingsplan, tevens hangen er 

nooduitgangbordjes voor de te volgen route wanneer er ontruimd moet worden. 

Deze zijn afgeleid aan de normen van de brandweer. Op de BSO vindt er twee keer 

per jaar als oefening een algehele ontruiming plaats. Op iedere groep is er een 

EHBO-doos aanwezig.  Iedere medewerk(st)er is in het bezit van een EHBO diploma 

en er is dagelijks een BHV-er in huis. 

 

De BSO: 

 

In en rondom de BSO wordt zoveel mogelijk toezicht gehouden door de 

pedagogisch medewerk(st)ers. Tijdens uitstapjes nemen de pedagogisch 

medewerk(st)ers van alle kinderen, die meegaan, adressen en telefoonnummers van 

ouders mee voor het geval er overleg met ouders nodig is of er een ongeval 

plaatsvindt.  

Ook hebben de leid(st)ers een aanwezigheidslijst van alle kinderen die meegaan bij 

zich. De medewerk(st)ers en de kinderen zijn te herkennen aan de hesjes die ze 

dragen met daarop ons logo. Als we weggaan gaat er altijd een EHBO doos mee. 

Kinderen die opgehaald worden moeten altijd worden afgemeld bij de 

medewerk(st)er. 

 

Speciale dagen en trakteren: 

 

Wanneer er iemand jarig is of afscheid neemt is het altijd leuk om te trakteren! 

Wilt u er als ouders wel rekening mee houden dat er niet teveel snoep getrakteerd 

wordt. U kunt hierover overleggen met de leidsters. 

Op de BSO worden feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen gevierd. Wij 

staan ook open om feestdagen van andere culturen te vieren. 

Wij passen onze activiteiten aan op de feestdagen,  wij vertellen verhalen hierover, 

laten de kinderen verhalen hierover vertellen, zingen liedjes en hebben aangepaste 

knutselactiviteiten. 

 

Speelgoed van de kinderen: 

 

Speelgoed mogen de kinderen meenemen naar de BSO, maar dit is wel op eigen 

verantwoordelijkheid. 

Kinderparadijs Jansen & Jansen is niet verantwoordelijk voor het zoekraken en/of 

beschadigen hiervan. 



15 
 

Op de BSO wordt geen agressief speelgoed getolereerd zoals pistolen, messen enz. 

 

Slapen: 

 

Kinderen kunnen erg moe zijn wanneer zij uit school komen. 

Zij mogen dan even rusten op één van de banken of zitzakken die in de ruimte te 

vinden zijn. 
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(vermoeden van) Ontwikkelingsachterstand: 

Door verschillende activiteiten aan te bieden worden kinderen in de gelegenheid 

gesteld zich te ontwikkelen. Een kind ontwikkelt zich optimaal als het zich veilig voelt. 

Daarom bieden wij activiteiten aan die bij de leeftijds- en ontwikkelingsfase van het 

kind past. Er wordt bewust gekozen voor activiteiten die kinderen met gemak 

aankunnen om het zelfvertrouwen te vergroten en gevoel van veiligheid te 

waarborgen.  Daarnaast kiezen wij voor uitdagende activiteiten waarin kinderen 

nieuwe dingen leren en zich dus verder ontwikkelen op een bepaald gebied.  

Op onze BSO werken wij niet met een specifiek kind-volg-systeem. Dit is een bewuste 

keuze omdat wij het belangrijk vinden om kinderen in hun eigen tempo te laten 

ontwikkelen en geen druk uit te oefenen op kinderen door te focussen op prestaties.  

Uiteraard houden onze pedagogisch medewerk(st)ers in gaten of ieder kind een 

gezonde ontwikkeling doormaakt. Dit doen zij door kinderen te observeren en vast te 

stellen of hetzelfde gedrag en dezelfde vaardigheden als groepsgenootjes zichtbaar 

zijn. Bij afwijkend gedrag maken pedagogisch medewerk(st)ers dit bespreekbaar bij 

hun directe collega van de groep. Samen kunnen zij, in overleg met een 

leidinggevende, het kind extra observeren en spelenderwijs stimuleren in de 

ontwikkeling. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en ook van de 

voortgang. Als de ontwikkeling vordert en het gewenste niveau bereikt wordt kan de 

extra aandacht en stimulatie afgebouwd worden.  

Wanneer de extra aandacht aan een bepaald ontwikkelingsgebied niet het 

gewenste resultaat biedt kan in overleg met ouders bepaald worden welke stappen 

mogelijk zijn. Als BSO hebben wij een adviserende en sturende rol die wij  serieus 

nemen. In een persoonlijk gesprek met ouders zullen wij onze bevindingen en 

eventuele zorgen bespreken. Uiteraard is er ook ruimte voor ouders om aan te 

geven hoe zij hier in staan en welke stappen zij denken die er genomen moeten 

worden. Wij zullen bij vermoedens of constatering van een ontwikkelingsachterstand 

nooit actie ondernemen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn en hier 

toestemming voor geven.  

Mogelijke instanties waar wij naartoe door kunnen verwijzen zijn: 

- De eigen huisarts van het gezin 

- Het buurtteam van de wijk (http://www.buurtteamsutrecht.nl)   

 

De leidinggevende van de locatie heeft tevens een functie in de signalering van 

een ontwikkelingsachterstand. Tijdens werkbesprekingen (bespreking van hoe het 

gaat met de pedagogisch medewerk(st)ers, kinderen/ ouders van een groep) wordt 

het welzijn en de ontwikkeling van kinderen besproken. Daarnaast zijn de 

leidinggevenden met grote regelmaat aanwezig op de groepen zodat zij ook de 

ontwikkeling van kinderen in de gaten kunnen houden.  
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(vermoeden van) Kindermishandeling en/ of huiselijk geweld 

Op onze BSO werken wij volgens de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk 

geweld. Deze meldcode geeft weer welke signalen kunnen duiden op huiselijk 

geweld e/o kindermishandeling en welke stappen wij dienen te nemen in situaties 

waarbij vermoed of vastgesteld wordt dat er sprake is van huiselijk geweld e/o 

kindermishandeling. Ook kunnen wij advies vragen in bepaalde situaties aan het 

AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling). Het AMK kan, zonder toestemming 

van ouders e/o de kinderopvangorganisatie, een onderzoek instellen naar 

aanleiding van een melding van kindermishandeling of huiselijk geweld.  

Onze pedagogisch medewerksters worden jaarlijks (bij-)geschoold met betrekking 

tot het werken volgens deze meldcode.  

 

Lichamelijke ontwikkeling; 

 

De lichamelijke ontwikkeling is belangrijk omdat het er toe bijdraagt kinderen 

lichaamsbesef bij te brengen en diverse vaardigheden aan te leren. 

Er is dan ook aandacht en stimulans voor alle vormen van de lichamelijke 

ontwikkeling. 

Daarom worden er verschillende activiteiten aangeboden en zijn er verschillende 

materialen aanwezig die de grove en fijne motoriek stimuleren. 

De activiteiten worden binnen en buiten de BSO aangeboden. 

Voorbeelden zijn koken, het zelf snijden van bereidingsproducten, het spelen met 

Kapla, tekenen en voetballen.  

Wij stimuleren de lichamelijke ontwikkeling door de kinderen de ruimte te geven om 

deel te nemen aan verschillende activiteiten waarbij zowel de grove als fijne 

motoriek wordt gestimuleerd.  

 

Sociaal en emotionele ontwikkeling; 

 

De medewerk(st)ers stimuleren de sociaal emotionele ontwikkeling door de kinderen 

veel positieve aandacht te geven en samen dingen te ondernemen zoals een Kapla 

kasteel bouwen, opruimen, tafel dekken, samen activiteiten bedenken etc. 

De kinderen betrekken bij het groepsgebeuren, samen liedjes zingen, rollen spellen 

met verkleedkleren, verhalen vertellen, samen knutselen, samen aan tafel eten zijn 

ook belangrijke factoren. De kinderen leren samen te spelen, te delen en rekening 

met elkaar te houden. 

We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op vaste 

dagen werken, de kinderen kunnen zo een relatie aangaan met de medewerk(st)ers 

waardoor ze vertrouwen in deze personen krijgen. 

De medewerk(st)ers houden rekening met de emoties van het kind. 

Voordat beoordeeld wordt waarom een kind bepaald gedrag vertoont, staat men 

stil bij de situatie waarin het kind zich bevindt. Belangrijk is dat de medewerk(st)ers 

goed op de hoogte zijn van de thuissituatie en de situatie op school. 

Ook vinden wij het belangrijk dat ieder kind op een dag, naast de aandacht als 

groep, ook individuele aandacht krijgt.  

 

Creatieve ontwikkeling; 

 

De pedagogisch medewerkers op de BSO bevorderen de creatieve ontwikkeling 

van het kind door het aanbieden van verschillende activiteiten op het gebied van 

handvaardigheid, constructiemateriaal en techniek. 
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Randvoorwaarden: 

 

Het pedagogisch beleid staat niet op zich zelf. 

Op alle andere beleidsgebieden moet aan een aantal voorwaarden worden 

voldaan om het pedagogisch beleid uit te kunnen voeren. 

 

Ouderbeleid: 

 

Wij nemen de tijd voor de ouders wanneer zij hun kind komen brengen en halen, de 

zogenaamde ‘overdracht’. 

Hoe beter we weten wat een kind thuis en op school heeft beleefd, hoe beter we 

het kind kunnen begeleiden op de BSO. 

Pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor een goede relatie met de 

ouder(s) van de kinderen. Zij voeren de dagelijkse gesprekken met ouders. Maar ook 

in voorkomende situaties, wanneer meer tijd vrijgemaakt moet worden voor een 

gesprek zullen zij hierbij aanwezig zijn, samen met een leidinggevende. Daarnaast 

dragen zij er zorg voor dat belangrijke informatie rondom het kind bij zijn ouders 

terechtkomt. 

  

Wanneer ouders en/ of leiding ergens problemen ondervinden, op welk vlak dan 

ook, dan is er altijd een mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met elkaar. We 

zullen hier altijd tijd voor vrijmaken. 

 

Informatie aan gescheiden ouders: 

 

In geval van echtscheiding behouden beide ouders het recht op informatie van de 

BSO met betrekking tot hun kind(eren).  

 

Van belang is dat de leidinggevende van het kinderdagverblijf schriftelijk op de 

hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden 

gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt, nieuwe adresgegevens en 

bereikbaarheid worden bekend gemaakt. De ouder die de daadwerkelijke 

zorgplicht heeft (verzorger) dient een eventuele rechterlijke uitspraak aan de 

leidinggevende van het kinderdagverblijf te overhandigen. 

Om e.e.a. werkbaar te maken voor onze pedagogische medewerk(st)ers hebben wij 

de volgende regels opgenomen: 

 

 Beide ouders komen bij voorkeur samen naar de intake,10 minuten 

gesprekken en ouderavonden. Wij geven deze gesprekken slechts eenmalig. 

 Als dat niet mogelijk is wordt dit zo snel mogelijk na de uitspraak van de 

scheiding schriftelijk op de BSO aangegeven. 

 De BSO verwacht dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder informeert 

omtrent de ontwikkeling van het kind. Het verslag van bv het 10 minuten 

gesprek gaat met de ouder (verzorger) mee. De andere ouder kan een kopie 

op de BSO ophalen of op verzoek toegezonden krijgen. 

 Onder bepaalde (dringende) omstandigheden kunnen ouders individueel 

een afspraak maken met de BSO om te worden ingelicht. Dat kan mondeling, 

schriftelijk of telefonisch. 
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 De BSO geeft geen informatie die aan de andere ouder ook niet verstrekt zou 

worden, of informatie die het belang van het kind zou kunnen schaden (denk 

hierbij aan informatie over de thuissituatie bij de andere ouder). 

 De maandelijkse facturen worden door de verzorger voldaan. Eventuele 

deling van de kinderopvangkosten worden door ouders onderling geregeld. 

 Indien er sprake is van co-ouderschap dienen beide ouders de 

plaatsingsovereenkomst te tekenen en eventuele schriftelijke aanvragen voor 

het wijzigingen van opvangdagen te ondertekenen. 

      De verzorgende ouder zorgt  ervoor dat alle meldingen rondom ziekte,   

vakantie, aanvragen enz., op de BSO worden afgehandeld. 

      De BSO respecteert de uitspraken m.b.t. alle rechten en plichten   

     die door de rechter zijn opgelegd. 

 

Oudercommissie: 

 

Op onze BSO’s zijn leuke oudercommissies actief. Iedere locatie heeft een eigen 

oudercommissie. Deze behartigt de belangen van onze ouders en kinderen hebben 

adviesrecht over het pedagogisch beleid van Kinderparadijs Jansen & Jansen. De 

voorzitters van de afzonderlijke oudercommissies vormen gezamenlijk de centrale 

oudercommissie. Zij komen minimaal eenmaal per jaar bij elkaar. De houder en de 

oudercommissie maken in gezamenlijke afstemming jaarlijks een jaarplanning. 

De Oudercommissie heeft adviesrecht op het pedagogisch beleid doordat deze 

minstens 1 keer per jaar onderwerp van gesprek is tussen houder en oudercommissie, 

dit geldt ook voor nieuwe inspectierapporten van de GGD. Hiervoor wordt een 

jaarplanning gemaakt. 

 

Taken van de oudercommissie zijn: 

- jaarlijks wordt het pedagogisch beleid besproken met oudercommissie 

- inspectierapport van de GGD wordt besproken  

- Advies geven (op verzoek van de organisatie of op eigen initiatief) over 

allerlei zaken die betrekking hebben op de geboden kinderopvang.  

 

De notulen van de bijeenkomsten van onze oudercommissie zijn openbaar. Op 

aanvraag zijn deze te verkrijgen. 

 

De oudercommissie is bereikbaar op het volgende emailadres: 

 BSO Jansens Apenkooi: oc.apenkooi@gmail.com (niet 

actief) 

 BSO Jansens Sidonia locatie Pauwoogvlinder: 

ocjansenssidonia@gmail.com  

 BSO Jansens Sidonia locatie Paperclip: 

bsouvvpaperclip@gmail.com 

 

Wanneer een locatie van Kinderparadijs Jansen en Jansen minder dan 50 

kindplaatsen heeft en het is naar herhaalde pogingen niet mogelijk een 

oudercommissie te starten dan zal er een oudervertegenwoordiger gevraagd 

worden. 

Deze uitnodiging  zal via  minimaal 1 maand  van tevoren via mail verzonden 
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worden voordat de Centrale Oudercommissie bij elkaar komt voor het bespreken 

van het Pedagogisch beleid en over de prijsvoering het jaar erop.(jaarplanning) 

Het Kinderdagverblijf zal een enquête uitvoeren  bij de locaties zonder 

Oudercommissie minimaal 1 maand voor bespreking Central Oudercommissie. 

 

Personeelsbeleid: 

 

Onze pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op vaste dagen. Op onze 

BSO staan wij open voor stagiaires op de groep, zij zijn immers onze pedagogisch 

medewerkers van de toekomst.  

Op elke locatie is minimaal één persoon aanwezig in het bezit van een BHV 

(bedrijfshulpverlening) diploma. 

Op ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang volgen wij een actief beleid ten 

behoeve van deskundigheidsbevordering. 

Pedagogisch medewerkers kunnen eigen wensen aangeven, de directie stimuleert 

pedagogische scholing.  

Eén maal per zes weken vindt er een werkbespreking per groep plaats. Hierin wordt 

besproken hoe het met de kinderen gaat en daarnaast bespreken we 

opvoedkundige en praktische zaken die met de groep te maken hebben. 

Eenmaal per 6 weken hebben we een teamvergadering, deze wordt gepland voor 

de starttijd van de BSO opvang. Tijdens de teamvergadering worden beleidszaken 

besproken en worden activiteiten geëvalueerd, onder andere met als doel om 

medewerk(st)ers van elkaar te laten leren en succeservaringen te delen.  

 

Omgang met stagiaires en invalkrachten. 

 

Op onze buitenschoolse opvang hebben wij regelmatig stagiaires van verschillende 

opleidingen. Wij vinden het belangrijk om stagiaires in huis te hebben en hen ook te 

leren wat wij weten, zij zijn immers de leidsters van de toekomst. Om hen zo goed 

mogelijk te begeleiden hebben wij een stagebeleidsplan, deze ligt (op afspraak) ter 

inzage op de BSO. Elke stagiaire heeft een vaste stagebegeleid(st)er, dit is één van 

de gediplomeerde medewerk(st)ers met dezelfde of soortgelijke achtergrond qua 

opleiding.  

 

Uiteraard hebben de vaste medewerk(st)ers ook vakantie of zijn wel eens ziek. Op 

die momenten maken wij gebruik van onze (gediplomeerde) vaste invalkrachten. 

Dat is wel zo vertrouwd voor ouders en kinderen, maar ook voor de vaste 

medewerk(st)ers.  

Ook kunnen wij, wanneer dat door regelgeving wordt toegestaan, een stagiaire 

vragen tevens invalkracht te worden. Stagiaires kunnen zowel inzetbaar zijn van een 

deeltijd (BBL) als voltijd (BOL)  opleiding voor kinderopvang. 

 

Vrijwilligers: 

 

Bij kinderparadijs Jansen & Jansen maken wij op dit moment geen gebruik van 

vrijwilligers.  Zouden wij in de toekomst gebruik maken van vrijwilligers dan zullen wij 

dit doen conform ons vrijwilligers  beleid. 
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Pedagogisch medewerk(st)er in opleiding: 

 

De kinderopvang is de afgelopen jaren in ontwikkeling. De kwaliteitseisen worden 

aangescherpt maar ook de kwalificatie-eis(en) voor medewerkers veranderen. 

Naast de opleiding die specifiek gevolgd kan worden om te werken in de 

kinderopvang, zijn er ook andere opleidingen die voldoen aan de kwalificatie-eis, 

zowel op MBO- als op HBO-niveau.  

Na een aanpassing van de kwalificatie-eis kan het voorkomen dat een bepaalde  

opleiding, die eerder wel voldeed aan de eisen, niet meer voldoet maar wij wel een 

medewerker in dienst hebben die deze opleiding gevolgd heeft. In dat geval zullen 

wij in overleg met de medewerker de te volgen procedure bespreken. Met een 

passend scholingsplan kunnen wij de medewerker een traject bieden om uiteindelijk 

alsnog te kunnen voldoen aan de kwalificatie-eis. In de tussenliggende periode is de 

medewerker een ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’.  Deze medewerker 

mag dan wel ingezet blijven als beroepskracht maar functioneert onder supervisie 

van de praktijkbegeleider, in de meeste gevallen is dat de leidinggevende van de 

locatie.  

 

 

 

Scholing 

 

Per jaar plannen wij twee studiedagen om ons personeel bij te scholen. Daarnaast 

hebben wij de afgelopen jaren aan ons BSO personeel nog extra scholing 

aangeboden. Zo hebben alle medewerkers de training kinderparticipatie gevolgd. 

In deze training staat het actief betrekken van kinderen bij de BSO centraal. Naar 

aanleiding van deze training is onder andere de kinderraad ingesteld en worden de 

kinderen meer betrokken bij het invullen van de activiteiten. Ook wordt er sindsdien 

actief gewerkt aan een scheiding van het activiteitenaanbod voor jonge en oudere 

kinderen. 

Daarnaast hebben een aantal pedagogisch medewerk(st)ers de cursus 

Beweegkriebels gevolgd. Met behulp van deze cursus leerden wij het ontwikkelen en 

uitvoeren van een uitdagend, en op de kinderen afgestemd sport- en 

beweegaanbod. Vaardigheden zoals het ontwerpen van beweegactiviteiten, 

spelbegeleiding en spelinzicht staan hierbij centraal. De opgedane kennis passen wij 

onder andere toe in het maken van onze activiteitenprogramma’s. 

 

Organisatiebeleid: 

 

Binnen onze organisatie is het mogelijk om gebruik te maken van dagopvang en 

flexibele opvang in de avond, nacht en weekenden. 

De kinderen van de BSO kunnen hier ook gebruik van maken. De opvang vindt 

plaats aan onze locatie aan de Réaumurlaan voor de kinderen in Zuilen. In Leidsche 

Rijn is dit mogelijk op onze vestiging aan de Pauwoogvlinder. 

De flexibele opvang wordt minimaal twee weken van tevoren aangevraagd door 

ouders, deze vindt doorgang bij minimaal vijf kinderen. 
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Klachtenbeleid: 

 

Kinderparadijs Jansen en Jansen neemt alle signalen van klanten serieus. We vinden 

het belangrijk om bij ongenoegen of ontevredenheid van oudere en 

oudercommissies in goed overleg te komen tot een oplossing die voor beide partijen 

bevredigend is. Wij zullen ten allen tijde de weg van de dialoog zoeken om 

problemen tijdig op te lossen, genoegdoening te geven of de relatie te herstellen. 

 

De route is dan ook dat ouders of oudercommissies hun signaal of ontevredenheid 

eerst bespreken met de direct betrokkene(n); de pedagogisch medewerker en/of 

locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigend antwoord dan kan een gesprek 

op directieniveau plaatsvinden. 

 

Is het probleem dan onverhoopt nog niet afdoende opgelost, dan kan de ouder of 

oudercommissie een klacht indienen bij Kinderparadijs Jansen en Jansen (lees eerst 

de volledige Klachtenregeling voordat je een klacht indient). We gaan er alles aan 

doen om de klacht op te lossen en tot een bevredigend resultaat te komen. In ieder 

geval binnen zes weken, liefst natuurlijk eerder. 

 

Mocht de interne klachtbehandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, 

dan staat de weg vrij om, via het Klachtenloket Kinderopvang, de klacht te melden 

bij de externe Geschillencommissie. 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-

peuterspeelzalen/ 

 
Volledige Klachtenregeling: 

- www.kdvjansenenjansen.nl 

- Pagina 29  pedagogisch beleid 

     

 

Financieel beleid: 

 

Het budget is in beheer van de directie. 

Alle uitgaven, zowel kleine als grote, zijn begroot. Er is een vast budget voor 

bijvoorbeeld speelgoed, spelmateriaal, een budget voor 

deskundigheidsbevordering etc. 

Voor uitstapjes kan er een extra ouderbijdrage gevraagd worden. 
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Accommodatiebeleid: 

 

De BSO beschikt over een registratie en vergunning waaruit blijkt dat deze voldoet 

aan de Gemeentelijke Verordening Kinderopvang. 

 

De BSO heeft een aangrenzende buitenspeelruimte. Wanneer de kinderen buiten 

spelen is er altijd minimaal één pedagogisch medewerk(st)er die toezicht houdt op 

de spelende kinderen. 

Zomers zullen we geregeld buiten zijn of een uitstapje maken. Pedagogisch 

medewerk(st)ers zijn dan mobiel bereikbaar. Deze telefoonnummers krijgt u van de 

pedagogisch medewerk(st)er van uw kind. 

 

Er is speelgoed wat past bij ieder ontwikkelingsgebied, voor ieder kind is er geschikt 

speelgoed op de BSO. 

En natuurlijk is er voor de kinderen een apart meisjes- en jongenstoilet. 

Op de BSO wordt er hygiënisch gewerkt aan de hand van een protocol, deze ligt ter 

inzage op kinderparadijs Jansen & Jansen.
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 Opvangmogelijkheden binnen Kinderparadijs Jansen en Jansen 

 

 Ruilen van opvangdag 

Het ruilen van opvangdagen is mogelijk op ons kinderdagverblijf. Dit is kosteloos 

maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden; 

- Er wordt een daadwerkelijke ruiling aangevraagd en schriftelijk vastgelegd 

met de pedagogisch medewerkster van de groep en de ruiling vindt plaats 

binnen maximaal 2 weken van de datum waarmee geruild wordt. 

- Ruilen van een sluitingsdag ten gevolge van een nationale feestdag is niet 

toegestaan. 

- Ruilen van een sluitingsdag ten gevolge van een studiedag van 

Kinderparadijs Jansen en Jansen is toegestaan. Een aanvraag hiervoor dient 

maximaal twee weken voor de betreffende studiedag gedaan te worden bij 

de pedagogisch medewerk(st)ers van de groep. Of de aanvraag 

gehonoreerd kan worden hangt af van de mogelijkheden op de groep.  

- Na eerdere afmelding kan geen ruiling meer worden aangevraagd. 

- Het ruilen van ziektedagen is niet mogelijk. Wij kunnen niet alle ouders deze 

mogelijkheid bieden omdat de groepen vrijwel altijd volledig bezet zijn. De 

enige uitzondering hierop is de dagen dat een kind ons kinderdagverblijf niet 

kan bezoeken vanwege hoofdluis. In overleg en op basis van 

beschikbaarheid kunnen de gemiste dagen, binnen twee weken, worden 

ingehaald.  

- Het ruilen van opgegeven vakantiedagen is mogelijk op basis van 

beschikbaarheid. Mocht u binnen twee weken vóór of na de opgegeven 

vakantie extra opvang nodig hebben kan deze kosteloos afgenomen 

worden, alleen op basis van beschikbaarheid. Dit ter beoordeling van de 

pedagogisch medewerk(st)ers van de groep van uw kind(eren). Er wordt een 

daadwerkelijke ruiling aangevraagd en schriftelijk vastgelegd met de 

pedagogisch medewerkster van de groep en de ruiling vindt plaats binnen 

maximaal 2 weken van de datum waarmee geruild wordt. Tijdens de 

doorgegeven vakantie blijft het recht op opvang bestaan. Mocht de 

vakantie minder lang duren dan in eerste instantie is doorgegeven dient u de 

pedagogisch medewerk(st)er van de groep van uw kind(eren) hiervan op de 

hoogte te brengen en wordt de eventuele extra dag alsnog in rekening 

gebracht. Ruilen is alleen mogelijk wanneer er een plaatjes beschikbaar is op 

de aangevraagde dag. Op ons kinderdagverblijf houden wij ons aan de in de 

WBK opgenomen kind-leidsterratio. Deze regelgeving bepaalt hoeveel kindjes 

van een bepaalde leeftijd kunnen worden opgevangen per groep 

 Flexibele opvang 

Flexibele opvang is bedoeld voor ouders die niet structureel opvang nodig 

hebben. Hiervoor kunnen zij maandelijks een aanvraag indienen. Op basis 

van beschikbaarheid kunnen zij opvang afnemen, bij voorkeur op steeds 

dezelfde locatie en groep. Deze vorm van opvang wordt per uur betaald 

tegen het tarief van incidentele opvang. De kosten voor de flexibele opvang 

worden aan het einde van de volgende maand gefactureerd. 

 Incidentele opvang 

Wanneer ouders, naast hun structurele opvangdagen, incidenteel een extra 

opvangdag willen afnemen kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen bij de 

pedagogisch medewerksters van de groep. Wanneer die mogelijkheid er is 

wordt hier een formulier voor ingevuld en ondertekend. De kosten voor de 
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incidentele worden aan het einde van de volgende maand opgeteld bij de 

maandelijkse factuur.  

 Opvang buiten reguliere openingstijden 

Onze locaties Jansens Huis en Jansens Vlinder beschikken over een 24-uurs 

vergunning. Dit betekent dat wij ook opvang mogen bieden buiten de 

reguliere openingstijden (7.15-18.15 uur). Een aanvraag voor deze vorm van 

opvang kan bij voorkeur minimaal 2 weken van tevoren worden gedaan bij 

de leidinggevende van de betreffende locatie. Een aanvraag wordt in 

behandeling genomen bij minimaal 5 kinderen met dezelfde aanvraag. Wij 

zullen de mogelijkheden qua personeel bekijken en hierover een 

terugkoppeling geven. Mocht een aanvraag gehonoreerd kunnen worden 

zullen de kosten per kind per uur worden berekend volgens het tarief van 

incidentele opvang.  
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GROEPSREGELS: 

VOOR DE KINDEREN: 

Algemeen:  

 

- Respect voor elkaar hebben, niet schelden, schoppen of slaan. 

- Binnen wordt er niet gegooid met voorwerpen. 

- Niet rennen op de groep 

- Niet spelen met spullen van de leidster. 

 

Halen en brengen: 

 De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers uit school gehaald. 

Hierbij word gekozen voor de veiligste route. In vakanties worden de kinderen wel 

gebracht door de ouders. Het af- of aanmelden gebeurt vroegtijdig op het mobiele 

nummer van de BSO.  

Wanneer er kinderen op de fiets naar de BSO komen kunnen zijn hun fiets stallen op 

de daarvoor bestemde plekken. 

Wanneer uw kind opgehaald wordt door iemand anders dan één van  

de ouders dient u dit van tevoren door te geven. Zonder uw  

bericht geven wij uw kind niet mee! 

 

Garderobe: 

 Schoenen en jassen worden door de kinderen opgehangen op de daarvoor 

bestemde plaats. 

 De jassen worden in de luizenzakken gedaan. 

Wanneer er buiten gespeeld wordt, en daar dus ook opgehaald worden, hebben 

de kinderen al hun spullen al bij zich.  

 

Leefruimte: 

Spelletjes en speelgoed worden opgeruimd als het kind klaar is met spelen en wat 

anders wil gaan doen. Als ze iets moois gemaakt hebben en ze willen dat laten 

staan of later verder spelen, dan mag dat ook indien het niet in de weg staat.  

Eén van de dingen die we met de kinderen afspreken is dat er niet met 

buitenspeelgoed binnen gespeeld mag worden. Zo moeten ballen en hoepels 

buiten blijven. 

Verder moeten de kinderen eerst het speelgoed waarmee ze bezig waren opruimen 

voordat ze wat anders gaan doen. Wel mag het natuurlijk “tijdelijk opgeruimd” 

worden, zoals bijvoorbeeld met een puzzel. 

Elektrische apparaten worden alleen gebruikt als een pedagogisch medewerker 

daar toestemming voor geeft en onder toezicht. Hetzelfde geldt voor gereedschap, 

dit is overigens opgeborgen op een plek waar kinderen niet zelf bij kunnen. De enige 

elektrische apparaten die op de BSO binnen bereik van de kinderen staan zijn 

de Wii-spelcomputer,  de cd-speler en de dvd speler. Deze mogen de kinderen 

alleen begeleid bedienen. 
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Keuken: 

De kinderen mogen de keuken in als de medewerk(st)er daar toestemming voor 

heeft gegeven. Als er  iets gepakt of gedaan moet worden wat evt. gevaarlijk kan 

zijn, dan doet de leidster dit of het wordt onder toezicht gedaan. Op onze locaties 

Jansens Apenkooi en Jansens Sidonia, locatie Paperclip mogen de kinderen alleen 

onder begeleiding in de keuken komen. 

 

Buiten: 

De kinderen mogen naar buiten onder toezicht van een medewerk(st)er, tenzij er 

andere afspraken zijn gemaakt met ouders. Gevaarlijke situaties worden zoveel 

mogelijk vermeden (in bomen klimmen, hutten bouwen, onnodig bij water in de 

buurt spelen). Wanneer dergelijke activiteiten wel plaatsvinden zullen 

medewerk(st)ers zorgdragen voor de veiligheid van de kinderen. Bijvoorbeeld door 

de activiteit aan te passen aan de leeftijd van de kinderen en voldoende 

begeleiding tijdens de activiteit.  

Bij het oversteken staan wij twee aan twee en er wordt overgestoken bij de 

verkeerslichten.  

Het speelgoed wat voor buiten wordt gebruikt, wordt na het spelen weer netjes 

opgeruimd en er wordt op de juiste manier mee gespeeld. Tuingereedschap is 

buiten bereik van de kinderen of het wordt gebruikt onder toezicht van een 

medewerk(st)er. 

      

Groepsregels voor pedagogisch medewerk(st)ers: 

 

* Kinderen verblijven nooit zonder toezicht in een ruimte. 

* Gevaarlijke (schoonmaak)middelen worden zo opgeborgen dat deze buiten 

bereik en zicht van de kinderen zijn. 

* Aan het einde van de dag wordt al het gebruikte speelgoed en ander materiaal 

(met behulp van de kinderen) opgeruimd. 

* Werken volgens de protocollen en beleidsplannen. 

* De medewerk(st)ers spreken correct Nederlands. 

* De medewerk(st)ers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. 

* De medewerk(st)ers zijn een vertrouwde en veilige factor voor de kinderen 

* De medewerk(st)ers zorgen voor een goede overdracht naar ouders toe. 

* Voor incidentele opvang wordt er eerst een contract opgesteld die door de ouders 

en een medewerk(st)er worden ondertekend.  
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GROEPSREGELS: 

VOOR DE OUDERS: 

 

* Ouders schrijven zich in via het inschrijfformulier op de website 

(www.kdvjansenenjansen.nl) Plaatsing geschiedt aan de hand van inschrijfdatum, 

leeftijd kind en beschikbaarheid. Tweede kinderen en kinderen van personeel 

hebben voorrang op plaatsing.  

* Kinderen hebben al thuis ontbeten  

 Auto’s en fietsen worden geparkeerd/ gestald op de daarvoor bestemde 

plaatsen, op zo’n manier dat geen enkel ander persoon hier last van heeft. 

 De kinderen van de buitenschoolse opvang worden in vakanties vanaf 8.15 uur 

gebracht en vóór de sluitingstijd opgehaald. Na die tijd hanteren wij ons protocol ‘te 

laat ophalen’. 

 Ouders houden zich aan de breng en haal tijden zoals afgesproken. 

 Ouders bellen, tijdens vakantieweken, wanneer hun kind later dan 10.00 uur op 

de buiten schoolse opvang is of wanneer het niet komt. 

 Ouders dienen het tuinhek en de voordeur goed te sluiten  

* Flexibele uren worden minimaal twee weken van tevoren aangevraagd. 

* Voor incidentele opvang wordt er eerst een contract opgesteld die door de ouders 

en een medewerk(st)er worden ondertekend.  
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Klachtenregeling  Kinderparadijs Jansen en Jansen 

 

Inleiding 
Deze regeling beschrijft de wijze van het behandelen van klachten van 

ouders en oudercommissies van Kinderparadijs Jansen en Jansen. 

Kinderparadijs Jansen en Jansen neemt alle signalen van klanten serieus. We 

vinden het belangrijk om bij ongenoegen of ontevredenheid van ouders en 

oudercommissies in goed overleg te komen tot een oplossing die voor beide 

partijen bevredigend is. Wij zullen te allen tijde de weg van de dialoog 

zoeken om problemen tijdig op te lossen, genoegdoening te geven of de 

relatie te herstellen. 

De route is dan ook dat ouders/oudercommissies hun signalen eerst 

bespreken met direct betrokkene (n); de pedagogisch medewerker en/of 

leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigend antwoorde dan kan een 

gesprek op directieniveau plaats vinden. Is het probleem dan onverhoopt 

nog niet afdoende opgelost, dan kan de ouder of oudercommissie een 

klacht indienen bij Kinderparadijs Jansen en Jansen. Mocht de interne 

klachtbehandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat de 

weg vrij om, via het klachtenloket Kinderopvang, de klacht te melden bij de 

externe Geschillencommissie. 

In onderstaande procedure worden de stappen nader toegelicht. 

 

Definities  

Organisatie     Kinderparadijs Jansen en Jansen 

Medewerker een persoon die in dienst van   

Kinderparadijs Jansen en Jansen is, 

Of op inleenbasis voor Kinderparadijs 

Jansen en Jansen werkzaam is. 

Klachtencoördinator  De medewerker waar klachten 

binnenkomen, die de procedure 

bewaakt en klachten afhandelt uit 

hoofde van de directeur.   

Leidinggevende  Diegene die leiding geeft aan de locatie 

waar het kind is geplaatst/ de 

oudercommissie is ingesteld. 

Ouder Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, 

gebruik wenst te maken of gebruik heeft 

gemaakt van de diensten van de  
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organisatie, voor de opvang van  

zijn/haar kinderen. Het kan hier ook gaan 

om een verzorger met de wettelijke 

voogdij over het kind. 

Oudercommissie  Een oudercommissie van een 

Kinderparadijs Jansen en Jansen locatie. 

Klager De ouder/verzorger of oudercommissie 

die een klacht indient. 

Klacht Schriftelijke uiting van ongenoegen, 

ingediend uitsluitend via een het 

speciaal daarvoor bestemde formulier 

op de website van Kinderparadijs Jansen 

en Jansen. 

Klachtenloket Kinderopvang Instituut voor informatie, bemiddeling, 

advies en mediation. 

Geschillencommissie Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen, voor bindende 

geschillenafhandeling. 

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt ook elektronisch 

verstaan, tenzij de wet zich daar tegen 

verzet. 
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Interne Procedure 

 
Niet tevreden? In Gesprek! 

Als een ouder zijn/haar ongenoegen wil uiten over bijvoorbeeld gedragingen  

door een medewerker jegens ouder of kind, of ten aanzien van de 

overeenkomst tussen Kinderparadijs Jansen en Jansen en de ouder, dan  

gaan we er van uit dat de ouder dit zo spoedig mogelijk bespreekbaar  

maakt. Ook van een oudercommissie met ongenoegen verwachten wij dat 

deze dit bespreekt met de leidinggevende. 

Afhankelijk van het onderwerp zal het aanspreekpunt voor ouders in beginsel  

meestal de medewerker op de groep zijn. In de meeste situaties kan een 

enkel gesprek voldoende zijn om goede afspraken te maken en het  

ongenoegen op te heffen. 

Mocht dit gesprek niet leiden tot een oplossing of kan de medewerker op de  

groep geen invloed uitoefenen op het onderwerp waarover ongenoegen  

bestaat, dan wordt de ontevredenheid besproken met de leidinggevende.  

Soms kan het nodig zijn een tweede gesprek te voeren; de leidinggevende  

zal altijd tijd maken voor dit gesprek omdat we het belangrijk vinden dat de 

ouder of oudercommissie niet lang met gevoelens van ongenoegen blijft  

rondlopen. 

Leidt het gesprek met de leidinggevende toch niet tot een bevredigende 

oplossing, dan kan een gesprek op directieniveau worden gepland. Van dit  

gesprek zal een verslag worden gemaakt, waarin de gemaakte afspraken 

 worden vastgelegd. Beide partijen ontvangen een afdruk van dit verslag. 

 

Er niet uitgekomen? Klacht indienen via de website. 

Als ondanks bovengenoemde gesprekken de ouder/oudercommissie niet  

tevreden is of het probleem in de ogen van de ouder/oudercommissie 

onvoldoende is opgelost, dan kan hij/zij via de website van Kinderparadijs 

Jansen en Jansen een klacht indienen. Op de website staat een link naar het 

klachtenformulier. Het ingevulde formulier dient binnen een redelijke termijn  

na het ontstaan van de klacht ingezonden te zijn, waarbij twee maanden als 

redelijk wordt gezien. Op het formulier vult de klant zijn/haar  

contactgegevens in, de locatie en een omschrijving van de klacht. De  

datum van indiening van de klacht door de klager is de formele startdatum 

van de vervolgprocedure. Mocht de klacht een vermoeden van  

kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en  

kindermishandeling in werking. De klachtenprocedure wordt daarmee  

Afgesloten. 
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Als de klacht is ingediend: vervolg en afhandeling. 

De klachten coördinator van Kinderparadijs Jansen en Jansen bevestigt  

schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder/oudercommissie en 

draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.  

De klachten coördinator houdt de klager op de hoogte van de voortgang 

van de behandeling van de klacht. Nadat de klacht is ontvangen wordt een 

zorgvuldig en gedegen intern onderzoek ingesteld. Indien nodig neemt de  

klachten coördinator contact op met de klager voor een nadere toelichting. 

 De klachten coördinator zal vervolgens de verantwoordelijke(n) binnen  

Kinderparadijs Jansen en Jansen om een inhoudelijke reactie vragen en  

eventueel andere betrokkenen of belanghebbenden in dit onderzoek  

betrekken. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt 

deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te  

reageren. De klachten coördinator bewaakt de procedure en termijn van 

afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht  

wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld,  

gerekend vanaf de datum van indiening van de schriftelijke klacht (zie  

boven). De klager ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel  

naar aanleiding van de klacht, welke eventuele maatregelen worden  

genomen en de termijn waarbinnen dat vervolgens gebeurt. Er wordt altijd 

even gecheckt of de klant tevreden is met de afhandeling van de klacht.  
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Externe Klachten Procedure 

 
Klachtenloket  

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of 

uitkomst dan wendt de klager zich tot zogeheten Klachtenloket  

Kinderopvang, gevestigd in Den haag. Het Klachtenloket zal trachten – via 

advies, bemiddeling of mediation – samen met de ouder (commssie ) en  

Kinderparadijs Jansen en Jansen te komen tot een oplossing. Het  

Klachtenloket Kinderopvang is bereikbaar via de contactgegevens van De 

Geschillencommissie (zie onder) en op telefoonnummer: 070_3105371 

 

Geschillencommissie 

Wanneer de ouder/oudercommissie de interne klachtenprocedure heeft  

doorlopen en bemiddeling door het Klachtenloket eveneens niet tot een 

bevredigend resultaat heeft geleid dan is er sprake van een geschil dat  

dient te worden beslecht.  

In alle gevallen geldt dat een ouder/oudercommissie zich pas tot de  

Geschillencommissie went als de interne klachtencommissie is doorlopen. De 

klager kan zich alleen rechtstreeks tot de Geschillencommissie wenden als: 

 Van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de 

gegeven omstandigheden een klacht bij Kinderparadijs Jansen en 

Jansen indient; 

 De klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid. 

 

Oudercommissies kunnen een geschil over het adviesrecht direct voorleggen 

aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie toets in deze gevallen 

alleen of Kinderparadijs Jansen en Jansen in redelijkheid heeft gehandeld. 

De klager ontvangt van de Geschillencommissie een vragenformulier om de 

klacht kenbaar te maken. 

De Geschillencommissie neemt in beginsel alle geschillen in behandeling met 

uitzondering van: 

 Geschillen betreffende de niet-betaling van een factuur indien 

daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt. 

 Geschillen met betrekking tot schade als gevolg van dood, lichamelijk 

letsel of ziekte. 
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De Geschillencommissie 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag 

070-3105310 (ma t/m vr 9.00-17.00) 

Informatie over De Geschillencommissie (procedure en reglement) is terug te 

vinden op de website: 

www.degeschillencommissie.nl/overons/commissies/kinderopvang-en-

peuterspeelzalen/. 

De klacht dient binnen 12 maanden nadat de klacht bij Kinderparadijs 

Jansen en Jansen is ingediend bij de Geschillencommissie te worden 

ingediend. 

 

Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de 

Geschillencommissie, is Kinderparadijs Jansen en Jansen  aan deze keuze 

gebonden. Kinderparadijs Jansen en Jansen kan eveneens een geschil 

aanhangig maken bij de Geschillencommissie. Daarvoor moet Kinderparadijs 

Jansen en Jansen  de ouder/oudercommissie schriftelijk vragen om zich 

binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. 

Kinderparadijs Jansen en Jansen acht zich na het verstrijken van deze termijn 

vrij om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken. 

 

Klachtenrapportage 

Elk jaar wordt een rapportage gemaakt van alle interne en externe klachten 

over het voorgaande kalenderjaar. Voor 1 juni stuurt Kinderparadijs Jansen en 

Jansen deze rapportage naar de toezichthouder. De rapportage is inzichtelijk 

voor ouder. 
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Schematisch weergave interne en externe Klachtenregeling 

Kinderparadijs Jansen en Jansen 1 januari 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


