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Waarom een BSO-Kinderraad en een BSO-centrale kinderraad?  
 

 Kinderparticipatie is een recht van ieder kind 

 Het biedt kinderen de mogelijkheid hun wensen en ideeën naar voren te brengen  

 Het stimuleert de betrokkenheid van de kinderen bij de groep (groepscohesie) 

 Het draagt bij aan de sociale en democratische ontwikkeling van kinderen  

 Het biedt nieuwe leermomenten voor kinderen 

 Het is kwaliteitverhogend voor de BSO 

 Het geeft pedagogisch medewerkers inzicht in groepsprocessen 
 

De democratische pijlers & de BSO-Kinderraad 

 
Samen meedoen  

Wij zien onze kindercentra als een 

democratische samenleving in het klein. 

Wij nemen kinderen serieus en geven hen 

een instrument om hun mening te 

uiten. Door de BSO-Kinderraden brengen 

we in de praktijk dat: “Iedere stem telt”. 
 

Samen verantwoordelijk voor de 

groep en voor elkaar 

We hebben vertrouwen in de 

mogelijkheden van kinderen en delen 

verantwoordelijkheden. Door kinderen 

inspraak en verantwoordelijkheden te 

geven ervaren kinderen: “De groep is van 

ons allemaal“.  
 

Samen omgaan met verschillen 

We hebben respect voor individuele en 

culturele verschillen, wij zijn alert op 

vooroordelen en buitensluiten.  

Kinderen leren op de BSO Kinderraden 

om te luisteren naar de mening van een 

ander en ervaren: “Zo kan het ook”. 
 

Samen omgaan met conflicten 

We bieden kinderen een veilige 

oefenplaats waar kinderen met steun van 

de pedagogisch medewerkers basale 

sociale en democratische vaardigheden 

leren. Wij zien conflicten als leersituaties 

en hebben oog voor de verschillende 

behoeftes van kinderen. Kinderen ervaren 

in de BSO-Kinderraad: ‘’Wij lossen het 

samen wel op’’. 
 

Samenwerken  

(deze pijler is door Sinne toegevoegd aan 

het project) 

Door de BSO kinderraden stimuleren we 

de samenwerking tussen kinderen. 

Hierdoor ervaren kinderen dat: ‘’Je samen 

meer kunt’’. 
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Wat is de BSO-Kinderraad bij Sinne kinderopvang? 
 

 De BSO-Kinderraad bestaat uit kinderen vanaf 7 jaar die naar de BSO-locatie gaan 

 De BSO-Kinderraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. 

 Er wordt 4 x per jaar vergaderd op de locatie. 

 Per Kinderraad is een kind voorzitter en een kind notulist. 

 1 pedagogisch medewerker is aanwezig tijdens de vergadering ter ondersteuning van het 

groepsproces. 

 Het locatiehoofd is op afroep beschikbaar om deel te nemen aan een vergadering 

 Er wordt vergadert op de locatie zelf. 

 Maximaal 1 lid per gezin is lid van de Kinderraad. 

 De kinderen uit de Kinderraad zijn aanspreekpunt voor de andere kinderen op hun 

locatie. 

 De Kinderraad is zichtbaar, doordat hun foto’s op een poster hangen in de centrale hal. 

 De notulen van de Kinderraad worden gearchiveerd op de locatie.  

 De jaarplanning van de Kinderraad wordt aan het begin van het nieuwe jaar vastgesteld 

door de voorzitter en de betrokken pedagogisch medewerker. 
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Wat is de Centrale Kinderraad van Sinne kinderopvang? 
 

 De Centrale Kinderraad bestaat uit alle afgevaardigden van de BSO-Kinderraden  van de 

locaties. Per BSO-Kinderraad is 1 kind de afgevaardigde. 

 Deze wordt voorgezeten door de projectleider van het kernteam Ik & Wij! – dit is een 

medewerker van Sinne. 

 Clustermanagers / directeur zijn op afroep beschikbaar om deel te nemen aan deze 

vergadering. 

 Deze vergadering vindt 1 x per jaar plaats in de maand juni.  

 Deze vergadering vindt plaats op het Centraal Bureau. 

 De secretaresse van de Clustermanagers notuleert tijdens deze vergadering. 

 De notulen van de Centrale Kinderraad worden besproken tijdens de volgende 

BSO-Kinderraad op de locatie en worden zowel centraal als op de locatie gearchiveerd . 

 De Centrale Kinderraadvergadering wordt gepland door het secretariaat van de 

Clustermanagers en uiterlijk 2 maanden van tevoren aangekondigd op de locaties. 

Hierdoor hebben alle BSO-Kinderraden de gelegenheid om agendapunten door te 

geven. 

 

  
Vruchtbare eerste Centrale Sinne-Kinderraad in het hart van de 

democratie 
De eerste Centrale BSO-Kinderraad op 19 juni 2013 staat in het teken van Serious Request. De 

vraag die aan alle BSO-Kinderraden is gesteld: 'Wat gaan we op alle BSO's doen voor het Glazen 

huis?' De kinderen barsten van de ideeën: een statiegeldactie, een sponsorloop, heitje voor een 

karweitje, ramen lappen, een kinderklussenteam, enzovoort, enzovoort! Tijdens de eerste 

Centrale Kinderraad hebben afgevaardigden het idee van hun BSO-locatie gepitcht. Best wel 

spannend; in de raadszaal van het stadhuis, op een groot videoscherm was iedereen te volgen en 

met wethouder Thea Koster als voorzitter.  

 

En er werd gestemd, en nog eens, want er waren echt teveel goede ideeën met stemmen. Het 

winnende idee is: een minimarkt met workshops door de kinderen van BSO Drakenbucht! Dit 

gaan de kinderen op alle 16 Sinne-BSO's organiseren, met als doel zoals afgevaardigde Natasja 

van Drakenbucht samenvatte: "Geld inzamelen èn gezelligheid voor de kinderen!" 
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Leermomenten & vaardigheden voor kinderen  
 

 Luisteren naar de ander 

 Op je beurt wachten 

 De ander uit laten praten 

 Een mening hebben 

 Je verplaatsen in de mening van een ander 

 Een besluit nemen 

 Een besluit respecteren ook als je eigen mening anders is 

 De ander helpen  

 Initiatief tonen naar de anderen toe 

 Investeren in het contact met de andere kinderen 

 Je houden aan afspraken 

 Elkaar bij de naam noemen 

 Samen taken bedenken die horen op een groep 

 Omgaan met emoties zoals boosheid, agressie en verdriet 

 Zelf een conflict oplossen 

 Hulp kunnen / durven vragen als je ergens niet uit komt 

 Respect hebben voor andere culturen 

 Leren over andere geloofsovertuigingen / hiervoor open staan 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Overeenkomsten en verschillen ontdekken en accepteren binnen gezin,  

locatie, wijk 
 Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag 

 Afspraken nakomen 

 In een groep durven/leren spreken 

 Een vergadering voorbereiden (op tijd komen, dingen klaarzetten) 

 Iets uitwerken op de computer 

 … 
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De voorzitter: 

 Leidt de vergadering en zorgt ervoor dat de dingen besproken worden die op de agenda 

staan. 

 Zorgt ervoor dat de afspraken goed uitgevoerd worden en kan dit bespreken met de 

pedagogisch medewerker(s). 

 Stelt de agenda op samen met de andere kinderen op de locatie en in het bijzonder met 

de secretaris en pedagogisch medewerker. 

 Zorgt ervoor dat de Kinderraad 1 week van te voren in het bezit is van de agenda. 

 Let op signalen / klachten of opmerkingen vanuit de kinderen en spoort hen aan om dit 

kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers. 

 

De notulist: 

 Bespreekt de agendapunten voor met de voorzitter en pedagogisch medewerker. 

 Maakt een agenda en verspreidt deze, samen met de voorzitter, onder de andere 

Kinderraadleden. 

 Schrijft de afspraken op tijdens de vergadering. 

 Zorgt ervoor dat alle Kinderraadleden en de pedagogisch medewerker de notulen 

ontvangen, uiterlijk 1 week na de vergadering. 

 

De leden: 

De leden zijn de vertegenwoordigers van de BSO, die geen voorzitter of notulist zijn. 

 

Voor alle kinderen op de groep en voor de leden van de BSO-Kinderraad is er een 

informatiemap samengesteld. 
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