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INLEIDING 

 

 

Binnen de naschoolse opvang geloven we bij SNO dat sportieve naschoolse opvang een verrijking 

is voor het kind. Bij SNO krijgt het kind de kans om zich te ontwikkelen door activiteiten in de 

vorm van sport en spel. Bij sport en spel is samenspel en een dialoog van belang om 

succeservaringen op te kunnen doen. Het is de taak van de pedagogisch begeleider te kijken naar 

het kind, de reden achter het gedrag en in te spelen op de behoeftes. De begeleider geeft 

sturing in samenspel en geeft het kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en te vormen. 

Een mens doorloopt in zijn leven verschillende fases. Het is opzoek naar een positief zelfbeeld, 

wat gepaard gaat met zelfwaardering. Deze zelfwaarding ontstaat niet zomaar, dit komt voort 

uit de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Deze ontwikkelingen vormen de 

identiteitsontwikkeling. SNO werkt aan de identiteitsontwikkeling van kinderen doormiddel van 

de vier basisdoelen van de Wet Kinderopvang. In de pedagogische visie is te lezen op SNO denkt 

over deze vier basisdoelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEILIGHEID 

Bij de letterlijke invulling van het begrip veiligheid, vormen een goede hygiëne en een zorgvuldige 

verzorging van het kind een belangrijke basis. SNO wilt graag een bijdrage leveren aan het 

lichamelijke welzijn, het in stand houden en bevorderen van een goede gezondheid van alle 

kinderen. Hierbij wordt er gedacht aan; gezond voedsel, voldoende beweging, uitdagende en 

verantwoorde activiteiten en voldoende begeleiding en toezicht op de kinderen. Een structuur in 

de dagindeling vormt de basis voor het gevoel van veiligheid. Deze structuur zorgt voor 

herkenbaarheid wat voor het jonge kind van belang is.  

 

RUIMTE 

Een belangrijke waarden voor SNO zijn de ruimtes die aangeboden worden bij de opvang. Na een 

hele dag school komt het kind bij SNO waar vrije tijd centraal staat. Het kind krijgt de ruimte 

om zelf keuzes te maken. Daarnaast is er elke dag een aanbod in verschillende activiteiten met 

sport en spel als kern. De ruimte die SNO aanbiedt, draagt zowel binnen als buiten bij aan de 

ontwikkeling. Door deze twee mogelijkheden, is er een ruimaanbod om creatieve en motorische 

competenties te kunnen ontwikkelen. Wil ik buiten voetballen, wil ik binnen knutselen of ik wil 

even kletsen met de pedagogisch begeleider, dan kan dat allemaal! 

 

 

 

PESTEN 

Kinderen in een groep plagen elkaar nog wel eens. Bij plagen is er geen probleem. Het is 

tweezijdig en gebeurt sporadisch. Dit hoort bij het leven. Een stoeipartijtje of een grapje 

uithalen bij de ander. Pesten is echter een ander verhaal. Bij pesten wordt de ene partij 

structureel gekleineerd, het is eenzijdig en wordt niet als leuk ervaren door de gepeste partij. 

Dit wordt bij SNO dan ook niet getolereerd. Er zijn duidelijke gedragsregels met betrekking tot 

pesten om dit te voorkomen. Mocht het toch voorkomen dan gaan de medewerkers van SNO 

hiermee aan de slag. In eerste instantie zal de oplossing gezocht worden in een onderling gesprek 

tussen de pester, de gepeste en eventuele helpers of meelopers. Gehandeld wordt aan de hand 

van het pestprotocol*. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders en de scholen van 

de kinderen. 

CONTINUÏTEIT BEGELEIDING 

Voor kinderen is continuïteit belangrijk. Zo ook continuïteit in begeleiding. Bij SNO heeft iedere 

groep haar vaste medewerkers. Bij afwezigheid van de medewerkers zullen wij daarom altijd 

proberen vervanging te zoeken met begeleiders die ze kennen.  

De begeleiders bij SNO zorgen voor een veilige ‘thuis’haven door naast de dagelijkse gang van 

zaken, ook een luistert oor te bieden. Ieder kind doet ertoe!  

 

 



PERSOONLIJKE COMPETENTIE 

POSITIEF COACHEN 

Binnen SNO worden de medewerkers erop getraind oog te hebben voor de individuele 

eigenschappen van het kind. Er wordt verwacht dat deze eigenschap niet alleen geaccepteerd 

maar ook gewaardeerd wordt. De medewerkers stimuleren de positieve eigenschappen en 

kwaliteiten van het kind. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij vaardigheden die nog ontwikkeld 

moeten worden. SNO ziet achter elk gedrag een positieve intentie. 

 

(KINDER)PARTICIPATIE  

(Kinder)Participatie is meepraten, meedenken en meebeslissen. Bij SNO wordt participatie in 

delen, meedelen en deelnemen geuit. SNO gelooft dat kinderen zich vormen doormiddel van 

delen, meedelen en deelnemen met volwassenen, met kinderen en met de omgeving. Door de 

activiteiten en gebeurtenissen te benoemen krijgen de kinderen grip op een begrip voor de 

wereld om hen heen. Voor kinderen is bezig zijn met verschillende uitingen van taal een 

belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling.  

 

STURING 

Kinderen hebben kennis over eigen gevoelens, gedachtes en rijkdom. Niet alleen door het kind 

ruimte te geven, kan het zich ontwikkelen en vormen. Als pedagogisch begeleider wordt er vanuit 

SNO verwacht dat zij ook sturing bieden. Dit uit zich in het goede voorbeeld geven, inspelen op 

de behoeftes van het kind en het stimuleren in ontwikkeling. De begeleiding dient zorg te dragen 

voor een gevarieerd spelaanbod dat afgestemd is op de ontwikkelingskansen van de kinderen. Het 

aansluiten op de behoeftes van groep is van wezenlijk belang.  

Sport is geen verplichting maar een onderdeel waar veel kinderen aan mee willen doen. Bewegen 

is voor de meeste van hen een goede manier om de overgebleven energie te uiten. Bij SNO kan 

deze mogelijkheid volop benut worden. De sportactiviteiten zullen telkens uitdagend, nieuw en 

afgestemd zijn op de groep. De kinderen worden vanuit de begeleiding gestimuleerd om deel te 

nemen. SNO vindt het belangrijk dat het kind eigen verantwoordelijkheden kan dragen en 

probeert hen hierin te sturen en te helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zullen we volgende week tomatensoep maken?’ vraagt 

Maud. ‘Goed idee! Dat gaan we doen!’ zegt Sjoerd.  

 



SOCIALE COMPETENTIE  

SAMEN SPELEN, SPORTEN, ONTDEKKEN, TEAMWORK 

Sportiviteit is voor SNO de rode draad. De normen en waarden die SNO hanteert zijn hierop 

gericht. Sportiviteit, fair-play, teamverband en samenwerken zijn dan ook dagelijks aan de orde. 

Het draagt bij aan een prettige en veilige te ervaren sfeer binnen de opvang.  

Essentiel voor SNO bij succeservaringen is de interactie met de omgeving. De dialoog met ander 

staat centraal. De succeservaringen kunnen worden opgedaan via de aangeboden activiteiten. 

Wanneer ervaringen doordacht zijn, met aandacht worden opgedaan, samenhangen en op elkaar 

kunnen voortbouwen, er een herhaling optreedt en de ervaring een betekenis krijgt, zal dit voor 

het kind zich vormgeven in een succeservaring. Deze succeservaring zal eigen ontwikkeling 

stimuleren.  

 

WAARDEN EN NORMEN 

CULTUUR, SOCIALE MIL IEUS EN SEKSE 

Een goede, veilige en gezellig sfeer bij de opvang creëer je met elkaar. SNO houdt rekening met 

de autonomie en de verschillen die er zijn tussen kinderen, ouders en pedagogisch begeleiding. De 

nadruk ligt op een respectvolle manier met elkaar omgaan en niet op het beoordelen van de ander. 

SNO geeft het kind een actieve rol in het ontdekken van de wereld om hen heen. Door niet alleen 

te kijken naar de eigen interesses en kwaliteiten maar ook naar die van een ander, kunnen de 

positieve kwaliteiten ondersteund en benut worden. Door deze positieve kwaliteiten te benutten 

en te stimuleren, ontstaat er een kans op een succeservaring.  

 

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE  

Binnen SNO is de open communicatie van wezenlijk belang. Dit geldt niet alleen voor de kinderen 

en ouders maar ook voor de pedagogisch begeleiding. Een open communicatie draagt niet alleen 

bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind, maar ook aan de verbetering van de kwaliteit 

van SNO. Dagelijks bezig is SNO in contact met het opvoeden en begeleiden van kinderen. Van 

belang is dat de opvattingen van de ouders ten opzichte van de opvoeding van hun kind, 

overeenkomt met het handelen in de praktijk. 

 

RESPECT 

Bij SNO zijn we erop gebrand dat er een open communicatie gehanteerd wordt. Niet alleen van 

kind naar kind, maar ook van het kind naar de pedagogisch begeleiding, van begeleiding naar ouder 

en de begeleiding onderling. De mening van de ander doet ertoe en er is invloed op hoe je met 

elkaar omgaat. Bij verschillen van mening is niet van belang om gelijk te krijgen maar denken we 

samen mee aan een oplossing. Wanneer er iets gebeurt wat als niet prettig wordt ervaren, vindt 

SNO het belangrijk dat hier open over gecommuniceerd kan worden.  

 

 

 

 

‘Laten we aanmoedigen’ zegt Wouter tegen zijn team met estafette.. ‘Hup, Nienke, je 

kunt het!’ roepen de kinderen. Nienke rent met een lach over de finish. ‘Gewonnen!’.  

 



 


