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Pedagogisch werkplan 
Bij stichting Kwest werken wij volgens ons actuele Pedagogisch Beleidsplan. 
Als aanvulling op dit Pedagogisch Beleidsplan werken wij met een locatie specifiek werkplan. In dit werkplan 
beschrijven wij afwijkingen op het Pedagogisch Beleidsplan. 
 
Basisgroepen 
BSO KwestKids Honselersdijk biedt op twee locaties, KwestFactory en Hoeksteen, opvang aan kinderen vanaf 4 jaar. 

 

Locatie KwestFactory biedt opvang aan maximaal 90 kinderen vanaf 4 jaar tot zij de basisschool verlaten.  
De kinderen zijn bij locatie KwestFactory verdeeld over verschillende groepen: 
 
 BSO 1 en 2 

• BSO 1 en 2 zijn bestemd voor de kinderen van 4 tot ongeveer 6,5 jaar. Beide groepen bestaan uit maximaal 

20 kinderen en afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep staan er 1 of 2 pedagogisch 
medewerkers op de groep. 
Het uitgangspunt is dat kinderen die overgaan naar groep 3 van de basisschool, doorstromen naar BSO 3.  
De kinderen zijn ingedeeld in stamtafels: roze, blauw, oranje en groen. Aan elke stamtafel zit een 
pedagogisch medewerker die bekend is bij en met de kinderen. Een stamtafel bestaat uit maximaal 10 
kinderen. 
BSO 1 en 2 kunnen worden samengevoegd wanneer het kindaantal dit toelaat, bijvoorbeeld in vakanties of 

op studiedagen. Een reden hiervoor kan de bezetting op de groepen zijn of een uitstapje dat gepland staat.  
 
BSO 3 en 4  

• BSO 3 is bestemd voor de kinderen van 6 en 7 jaar. 
Deze groep is verdeeld in twee groepen, groep A en groep B. 
BSO 3A bestaat uit maximaal 22 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers en afhankelijk van de grootte en 
samenstelling van de groep staan er 1 of 2 pedagogisch medewerkers op de groep. 

BSO 3B bestaat uit maximaal 11 kinderen en er staat 1 pedagogisch medewerker op de groep.  
• BSO 4 is bestemd voor kinderen vanaf groep 5 tot zij de basisschool verlaten.  

BSO 4 bestaat uit maximaal 24 kinderen en afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep staan 
er 1 of 2 pedagogisch medewerkers op de groep.  
De kinderen van BSO 3 en 4 zijn ingedeeld in vijf stamtafels (drie in de centrale ruimte en twee in het 
atelier. Aan elke stamtafel zit een pedagogisch medewerker die bekend is bij en met de kinderen. Een 

stamtafel bestaat, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, uit maximaal 12 kinderen. 
De kinderen van BSO 3 en 4 verblijven in dezelfde ruimte en tijdens activiteiten en vrij spel zullen zij bij 
elkaar komen.   
BSO 3 en 4 kunnen worden samengevoegd wanneer het kindaantal dit toelaat, bijvoorbeeld in vakanties of 
op studiedagen. Een reden hiervoor kan de bezetting op de groepen zijn of een uitstapje dat gepland staat.  

• Mocht een kind, ondanks dat het nog niet over gaat naar groep 3 van de basisschool, gezien zijn 
ontwikkeling de overstap naar BSO 3 eerder aankunnen, dan wordt er met de ouders en mentor gekeken of 

het kind vervroegd doorgeplaatst kan worden naar deze groep (BSO 3). Uiteraard rekening houdend met de 
samenstelling van de groep en de beroepskracht-kind ratio. Dit besluit vindt altijd plaats na overleg met 
ouders, mentor en locatieverantwoordelijke. Dit besluit wordt vastgelegd in de “ toestemmingsverklaring 
afwijking basisgroep”. Deze verklaring wordt ondertekend door ouders en is te allen tijde op tijdelijke basis. 
De verklaring is opvraagbaar op locatie of bij de locatieverantwoordelijke door de GGD. Het afwijken van de 
groepsleeftijd is altijd incidenteel. Stichting Kwest heeft niet de intentie om standaard af te wijken van de 
groepsleeftijd. 

 
Algemeen 

• De stamtafels kunnen zich ook buiten het lokaal of pand bevinden als een groep kinderen direct uit school 
naar een activiteit gaat buiten de BSO.   

• Tijdens de activiteiten en workshops verblijven de kinderen in een groep van maximaal 22 kinderen met 
afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep 1 of 2 pedagogisch medewerkers. 

• Locatie KwestFactory biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorschoolse opvang aan tussen 
07.30 en 08.30 uur voor kinderen van 4 jaar tot zij de basisschool verlaten. Er worden maximaal 44 
kinderen opgevangen, verdeeld over twee stamgroepen, met afhankelijk van de grootte en samenstelling 
van de groep 1, 2, 3 of 4 pedagogisch medewerkers. 

 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 
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Groepshulp  
Bij BSO KwestKids Honselersdijk, locatie KwestFactory, werken we drie dagen in de week met een groepshulp. De 
groepshulp ondersteunt de pedagogisch medewerkers door praktische en huishoudelijke taken op te pakken, zoals 
het klaarzetten van het fruit, inruimen van de vaatwasser en uitpakken van de boodschappen.  
 
Locatie Hoeksteen is gevestigd in basisschool de Hoeksteen en biedt opvang aan maximaal 20 kinderen vanaf 4 

jaar tot zij de basisschool verlaten.  
• In de BSO verblijven maximaal 20 kinderen met afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep 1 

of 2 pedagogisch medewerkers. 
• Het uitgangspunt is dat kinderen vanaf het moment dat zij naar groep 5 van de basisschool gaan, 

doorstromen naar locatie KwestFactory, BSO 4. 
• Tijdens de activiteiten en workshops verblijven de kinderen in een groep van maximaal 20 kinderen met 

afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep 1 of 2 pedagogisch medewerkers. 
• De voorschoolse opvang van BSO KwestKids Honselersdijk wordt verzorgd op de locatie KwestFactory. 
• Locatie Hoeksteen, woont samen met basisschool ‘de Hoeksteen’ in één gebouw en maakt gebruik van de 

aula en andere ruimten in de school. Hierdoor kan het voorkomen dat een leerkracht of een ander 
personeelslid op school de ruimte als verkeersruimte gebruikt, op momenten dat de kinderen aanwezig zijn. 
Bijvoorbeeld om bij hun lokaal te komen voor het afronden van de werkzaamheden of om in de 
docentenkamer te komen.  

Activiteiten buiten de basisgroep 

De jongste groep kinderen gaan onder begeleiding naar buiten. 

Wanneer de kinderen van BSO 3 en 4 van KwestFactory een activiteit buiten hun basisgroep ondernemen (te 
denken valt aan buiten spelen) dan maken zij dit kenbaar bij de pedagogisch medewerker en wijzigen dit op het 
algemene planbord. 
 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een sportclub of muziekles kunnen bezoeken tijdens de uren van 

de BSO. In overleg met ouders en indien de stamgroep dit toelaat, werken wij daar aan mee. Deze afspraken 
worden schriftelijk vast gelegd op het ‘activiteiten buiten de BSO’ formulier. 

 
In de vakanties of op schoolvrije dagen maken we regelmatig een uitstapje. Ouders worden hierover vooraf op de 
hoogte gesteld.  
 
Oudercommissie 
De oudercommissie van Kwest Honselersdijk bestaat uit leden vanuit KC Kiekaboe, PO De Peuterhof en BSO 

KwestKids Honselersdijk, locaties KwestFactory en Hoeksteen. Idealiter is er minimaal 1 lid per locatie. 
 
Stagiaires, vrijwilligers, studenten 
Locatie KwestFactory biedt plaats aan een BBL-student. De student volgt gedurende 3 jaar de opleiding BBL-PW3 of 
BBL-GPM4. De opbouw van het boventallig naar intallig werken wordt beschreven in het BPV-beleid en in overleg 
met de praktijkopleider, werkbegeleider en locatieverantwoordelijke opgebouwd. 
Daarnaast biedt KwestFactory plaats aan studenten die een stage willen lopen binnen de kinderopvang. 

 

 


