
w Vreedzame BSO 

‘VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING...’ 
 
 

Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats 

 
 

 
Het beleid van SKH is gebaseerd op de visie van Mischa de Winter, met name wat betreft de opvang van 

schoolgaande kinderen. We zochten naar een praktische uitwerking daarvan, die pm-ers handvatten biedt  

om de visie in de praktijk te brengen. Maar ook een manier om aan ouders, scholen en andere betrokkenen  

beter te kunnen laten zien welk aandeel wij kunnen hebben in het versterken van de democratische vaardigheden 

van kinderen. We kozen voor de BSO groepen en dus voor de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar, omdat dit de 

leeftijdsgroep is waar het ontwikkelen van een beeld van jezelf in relatie tot anderen heel essentieel is en zo 

aanwezig in al hun handelen. Vanuit de overtuiging dat we hierin gezamenlijk zouden moeten optreden met 

ouders en scholen zochten we de aansluiting bij wat er al was. In Hoorn zijn met name de Vreedzame Scholen 

goed vertegenwoordigd en hebben daarnaast veel scholen andere programma’s rond zelfredzaamheid, 

weerbaarheid en samenleven. 

 

Uitgangspunten: 

• De kerntaak van de BSO is sociale ondersteuning van kinderen. 

• Werken aan de vier thema’s van ‘Samen, goed voor later’ vraagt een intensievere inzet op het 

    groepswerk: de groep is de oefenplaats voor het individuele kind en de groepssfeer bepaalt in 

    grote mate wat kinderen hierin ontwikkelen. 

• SKH kiest voor een pedagogische huisstijl, waarin de vier thema’s van ‘Samen, goed voor later’ het 

    skelet vormen. Ouders en kinderen die ervoor kiezen om bij ons te komen zijn vervolgens actief 

    betrokken bij de uitwerking en invulling daarvan op de locaties. 

 

Activiteiten: 

• Ontwikkelen van een training Vreedzame BSO op basis van het programma Vreedzame School, 

    zoals dat is ontwikkeld door Eduniek in samenwerking met Mischa de Winter. 

• Het trainen van alle BSO teams plus hun leidinggevenden. 

• Het starten van overleg met de basisscholen over een gezamenlijk pedagogisch klimaat. 

 

Resultaten: 

• De training sluit aan bij de thema’s en onderdelen van het pedagogisch kader 4-13 jaar. 

• Alle teams zijn getraind (in totaal 4 groepen van gemiddeld 22 deelnemers) door een trainer van 

    de Onderwijsbegeleidingsdienst en een trainer van SKH. 

• Binnen Hoorn worden we bekend als Vreedzame BSO en worden betrokken bij de Vreedzame 

    Wijk. 

• We spreken meer en meer dezelfde taal als de scholen en de samenwerking begint duidelijk te 

    groeien. 

 



w Vreedzame BSO 

In de Vreedzame BSO komen alle thema’s van ‘Samen, goed voor later’ heel duidelijk terug. Het 

opknippen van het verhaal in vier stukken (participatie, verantwoordelijk zijn, omgaan met conflicten, 

omgaan met verschillen) is wat kunstmatig, want alles heeft met alles te maken. Eigenlijk zijn de pijlers 

geen losse kolommen, maar grijpen ze op elkaar in, overlappen ze elkaar, versterken ze elkaar en 

hebben ze elk weer alle vier aspecten in zich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samen meedoen 
 
Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn! Pas wanneer kinderen een werkelijke rol hebben in 
de organisatie van hun omgeving zal deze omgeving voor hen een positieve leefomgeving 
worden, waarin de verdere ontwikkeling van democratisch burgerschap ruimte krijgt. 

 
 
Kennis 

 

• De verschillende stadia/stappen in participatie 

• De achterliggende visie op het ‘ nut’ van participatie 

• Weet van wat kinderen allemaal al kunnen en doen 

• Effect van participatie op de groepssfeer 

• Verschil tussen taken uitdelen en kinderen 

verantwoordelijkheid geven voor de organisatie van taken 

 
Houding en Vaardigheden 

• Gebruik maken van de participatieladder 

• Uit handen geven van (de organisatie van) klussen aan 

kinderen 

• Versterken van coachingsvaardigheden 

• Leren om op je handen te zitten en een stapje terug te 

doen 

• Verschillende vormen van participatie, naast vergaderen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinderparticipatie is meer dan een  
kindervergadering! 
 
Participatie is niet gekoppeld aan een 

vorm, maar is een natuurlijke gedachte bij 

alle activiteiten: welke rol kunnen 

kinderen hebben bij de voorbereiding, 

uitvoering en nabespreking van alles wat 

we doen. 

 

Praktijkvoorbeeld 
Er wordt een afscheid gepland van een 

pm-er. Een aantal kinderen wil dit wel op 

zich nemen. Ze bedenken een plan en 

gaan vervolgens in alle groepen een 

vergadering beleggen waar ze hun 

plannen voorleggen. Samen maken ze 

een actielijst en delen taken uit. Ook de 

pm-ers worden met een taak op pad 

gestuurd. De pm-ers zitten bij de 

vergadering letterlijk aan de buitenrand 

van de kring. 
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Samen verantwoordelijk voor de groep en elkaar 
 
Juist in de basischoolleeftijd houden kinderen zich erg bezig met wie ze zijn en hoe ze zich 
verhouden tot anderen. Centraal staat: hoe je met elkaar omgaat, de kwaliteit van de relaties die 
je met anderen opbouwt en hoe je gevoelsmatig reageert op anderen. 

 
 

Kennis 

• De groepen kunnen observeren vanuit de aspecten van de 

positieve en negatieve groep plus de rollen die kinderen 

hierin innemen 

• Kennis van de gevolgen van een positieve en van een 

negatieve groep op de ontwikkeling 

• De wijze waarop je sociale ondersteuning kunt bieden als 

pm-er en hoe je hierin kunt afstemmen met ouders en 

leerkrachten 

• Groepsdynamiek: hoe kun je invloed uitoefenen op de 

groepscultuur 

• Het belang van het bieden van affectie en geven van 

opstekers 

• Kinderen zijn niet lastig, maar kunnen zich in een 

negatieve groep lastig gedragen 

 
Houding en Vaardigheden 

• Activiteiten die gericht zijn op elkaar leren kennen 

• Benoemen van gevoelens om positieve communicatie te 

bevorderen 

• Kinderen betrekken bij afspraken hoe met elkaar om te 

gaan 

• In eigen houding en gedrag een positieve invloed 

uitoefenen op de groepscultuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grip op de groep 
Een positieve groep kenmerkt zich door 

respect voor elkaar, willen samenwerken, 

positieve communicatie en veiligheid.  

Pm-ers zijn groepswerkers en 

verantwoordelijk voor het tot stand 

brengen van een positieve groep. Pas in 

zo’n groep kunnen kinderen zichzelf zijn 

en er zijn voor elkaar. 

 

Praktijkvoorbeeld 
Na de zomervakantie start op een grote 

locatie een project “ we horen bij elkaar”. 

Samen met de kinderen worden veel 

activiteiten bedacht, waardoor de 

kinderen elkaar beter kunnen 

leren kennen. Zo ondernemen ze een 

wijkwandeltocht, waarbij een groep 

kinderen samen langs alle huizen van de 

kinderen wandelen. 
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Samen conflicten oplossen 
 
Pedagogisch medewerkers zijn er niet om een conflict af te wenden of als scheidsrechter op te 
treden. Maar om kinderen te leren hoe ze zelf conflicten kunnen aangaan en oplossen. 

 
 

Kennis 

• Stappen in mediation 

• Verschil tussen conflicten, meningsverschillen en ruzie 

• Inzicht in de invloed van de groepssfeer op het ontstaan 

en oplossen van conflicten 

• Kennis van de mate waarin de groepscultuur conflicten 

sneller laat ontaarden in ruzie 

• Het belang van parafraseren; herhalen van de kern van 

wat een kind zegt zodat het zich gehoord weet 

• Het belang van laten vertellen over hoe het voelt om 

empathie te versterken bij alle partijen 

 
Houding en Vaardigheden 

• Conflicten begeleiden met behulp van stappenplan “Praat 

het uit” 

• Neutraal blijven in een conflict en altijd vragen of je moet 

helpen met oplossen 

• Inzetten van groepsactiviteiten die bij kinderen 

vaardigheden bevorderen als luisteren naar elkaar, 

gevoelens herkennen en benoemen, samen oplossingen 

verzinnen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een conflict is niet hetzelfde als 
ruzie! 
Een ruzie is een uit de hand gelopen 

conflict! Conflicten zijn normaal, omdat er 

altijd verschillende belangen en 

verschillende meningen zijn. Het gaat 

erom hoe je ermee omgaat. Iedereen kan 

leren om te komen tot oplossingen die 

voor alle partijen acceptabel zijn. 

 

Praktijkvoorbeeld 
Drie meisjes krijgen ruzie op het plein. 

Eén van hen wil niet meer meedoen. De 

pm-er loopt er naartoe en vraagt of ze 

kan helpen om het conflict op te lossen. 

Twee meisjes geven aan dat de derde 

even moet afkoelen, maar dan kunnen ze 

het zelf wel oplossen. “Prima, jullie 

weten me te vinden als ik iets kan doen” 

antwoordt de pm-er. 
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Samen omgaan met verschillen 
 
Als je kijkt naar wat ervoor nodig is om respectvol om te kunnen gaan met mensen die er anders 
uitzien, anders denken, iets anders vinden kom je al snel uit bij een sterk en positief zelfbeeld en 
de openheid om de ander te leren kennen. 

 
 

Kennis 

• Elkaar echt leren kennen is de start van begrip en 

acceptatie 

• Kinderen leren elkaar vooral kennen door samen 

activiteiten te doen die ze leuk vinden 

• In een positieve groep is iemand die extra zorg of 

aandacht nodig heeft een verbindende factor. 

• In een negatieve groep loopt iemand die extra zorg of 

aandacht nodig heeft het risico om gepest te worden of 

een pester te worden 

• Verschillen zijn er, maar de manier waarop je ermee 

omgaat bepaalt of het een verrijking of probleem is 

 
Houding en Vaardigheden 

• Gebruik maken van activiteiten en middelen om met 

elkaar over gevoelens te praten 

• Activiteiten inzetten om elkaar te leren kennen 

• Zelf het goede voorbeeld geven 

• Zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen hun 

mening kunnen geven 

• Verschillende vormen van participatie, naast vergaderen 
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Nieuwsgierigheid vanuit een sterke 
basis 
Alle activiteiten die we doen om elkaar te 

leren kennen zijn altijd positief gericht, 

dat wil zeggen versterken ook het 

zelfbeeld van het kind. Een kind is van 

nature nieuwsgierig naar anderen en 

kan vanuit het gevoel er te mogen zijn 

ook een ander beter toelaten in zijn/haar 

wereld. 

 

Praktijkvoorbeeld 
De kinderen hebben op hun 

zelfgeorganiseerde Sinterklaasfeest ook 

een dansactiviteit. Tijdens de activiteit 

verandert ineens de opzet. Een jongen uit 

de groep, die een diagnose heeft in het 

autistisch spectrum flipt helemaal en het 

feest loopt op een negatieve manier af. 

De volgende dag geven de meisjes die het 

georganiseerd hebben aan, dat ze samen 

willen evalueren. Met alle kinderen 

bespreken ze wat er gebeurd is en 

bedenken ze dat ze dit met deze jongen 

zo niet kunnen doen. 


