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De Beroepskracht-Kind-Ratio en afwijkingsregeling bij De Kinderkamer
Wij houden ons aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het aantal pedagogisch
medewerkers op de groep in verhouding tot het aantal kinderen. Dit is de beroepskrachtkind-ratio, afgekort BKR. De wet biedt namelijk onder bepaalde voorwaarden de
mogelijkheid om minder pedagogisch medewerkers in te zetten dan volgens de BKR is
bepaald. Dit betekent dat er tijdelijk minder PM’ers mogen worden ingezet waarbij in
ieder geval minimaal de helft van het aantal benodigde PM’ers aanwezig dient te zijn.
Aan het berekenen van de juiste BKR richt een ingewikkelde formule ten grondslag. Voor
de BSO is het helder: 1 PM’er op 10 kinderen (2018), voor 2 en 3 jarigen ook: 7 a 8
kinderen per PM’er al naar gelang de verdeling van de leeftijd van deze peuters. Voor de
baby’s van 0-1 jaar geldt: ‘in de categorie van 0 tot 1 jaar mag 1 beroepskracht tot en
met 4 kinderen opvangen’. Omdat we werken met groepen waarin meerdere leeftijden
zitten, bijvoorbeeld de baby/dreumesgroep 0-3 jaar of de kinderdagverblijfgroep 0-4
jaar, is er een rekenhulp ontwikkeld, die te raadplegen is op www.1ratio.nl
Omdat we in de dagopvang bij 0-4 jarigen ten minste 10 uur open zijn, nl. 11,5 van
07.00 tot 18.30 uur, biedt de Wet Kinderopvang ons de mogelijkheid om maximaal 3 uur
per dag minder pedagogisch medewerkers in te zetten dan volgens de BKR is bepaald.
Bij de buitenschoolse opvang in schoolweken zijn we dagelijks korter dan 10 uur open,
we mogen bij de naschoolse opvang, een half uur afwijken. Naast dit half uur per dag is
op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de
dagopvang, op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt.
Wij maken op onze locaties gebruik van deze regeling zodat er ruimte is voor pauzes van
onze medewerkers. Maar ook omdat niet alle kinderen op dezelfde tijd worden gebracht
of opgehaald. Deze uren voor de afwijkende inzet kunnen op de dagen van de week
verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde.
De regeling treedt alleen in werking zodra een pedagogisch medewerker meer dan het
toegestane aantal kinderen in haar eentje opvangt. We noteren dagelijks wanneer
kinderen binnenkomen en wanneer zij naar huis gaan, hierdoor wordt inzichtelijk
gemaakt wanneer er van het BKR wordt afgeweken. We evalueren het gelegitimeerd
afwijken van de BKR tenminste elk kwartaal, in de eerste week van de maand en de
turflijsten die van toepassing zijn, bewaren we.
We informeren ouders in dit pedagogisch beleid, bij het intakegesprek en tevens
inzichtelijk in elke garderobe van de groep omdat we hier ophangen hoe de betreffende
groep ermee omgaat, hoe en op welke tijdstippen wij gelegitimeerd af kunnen wijken van
de BKR. Hiermee geven we meteen duidelijkheid over de uren waarin we zeker voldoen
aan de BKR. Het aantal pedagogisch medewerkers is tijdens die uren in verhouding tot
het aantal kinderen.
We zetten hierna per groep uiteen waar we mogelijk afwijken van de BKR. We schrijven
bewust ‘mogelijk’ afwijken, want meer afwijken dan deze tijdstippen doen we niet,
minder zou best eens kunnen!

Dagopvang 0- tot 4-jarigen
KDV Vuren – Baby-/dreumesgroep
We kiezen ervoor om de gehele dag zo rustig mogelijk te houden voor deze jonge leeftijd
en niet af te wijken van de BKR behoudens de pauzes van de PM’ers op de volgende
wijze:
Maandag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag:
11:30 – 12:30 uurpauze PM’er 1
12:30 – 13:30 uurpauze PM’er 2
13:30 – 14:30 uurpauze PM’er 3
We wijken niet af van 07:00 – 11:30 uur en van 14:30 – 18:30 uur.
Dinsdag:
11:30 – 12:30 uurpauze PM’er 1
12:30 – 13:30 uurpauze PM’er 2 en 3
13:30 – 14:30 uurpauze PM’er 4
We wijken niet af van 07:00 – 11:30 uur en van 14:30 – 18:30 uur.

Peutergroep KDV Vuren
Wij kiezen ervoor om af te wijken op de volgende wijze:
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gedurende de pauzes van de
PM’ers:
12:30 – 13:30 uur
13:30 – 14:30 uur

pauze PM’er 1
pauze PM’er 2

Tevens op:
Maandag / Woensdag / Donderdag
Van 08:00 – 08:30 uur en van 17:15 – 17:45 uur.
Wij wijken op deze dagen dus niet af van:
-07:00 – 08:00 uur
-08:30 – 12:30 uur
-14:30 – 17:15 uur
-17:45 – 18:30 uur
Dinsdag
Van 08:00 – 08:30 uur en van 17:00 – 17:30 uur.
Wij wijken op dinsdagen dus niet af van:
-07:00 – 08:00 uur
-08:30 – 12:30 uur
-14:30 – 17:00 uur
-17:30 – 18:30 uur

Vrijdag
Van 08:15 – 08:45 uur en van 17:15 – 17:45 uur.
Wij wijken op vrijdagen dus niet af van
-07:00 – 08:15 uur
-08:45 – 12:30 uur
-14:30 – 17:15 uur
-17:45 – 18:30 uur

KDV Herwijnen
We kiezen ervoor om de gehele dag zo rustig mogelijk te houden voor deze jonge leeftijd
en niet af te wijken van de BKR behoudens de pauzes van de PM’ers en taken voor de
groep op de volgende wijze:
Maandag en Donderdag:
11:30 – 12:00 uur einde dienst PM’er 1
12:00 – 13:00 uur pauze PM’er 2
13:00 – 14:00 uur pauze PM’er 3
14:00 – 14:30 uur taken voor de groep
We wijken op maandag en donderdag niet af van 7:00 – 11:30 uur en niet van 14.3018.30 uur.
Dinsdag / Vrijdag:
12:00 – 13:00 uur pauze PM’er 1
13:00 – 14:00 uur pauze PM’er 2
14:00 – 15:00 uur taken voor de groep
We wijken op dinsdagen en vrijdagen niet af van 7:00-12:00 uur en niet van 15:0018.30 uur.
Woensdag:
11:30 – 12:30 uur pauze PM’er 1
12:30 – 13:30 uur pauze PM’er 2
13:30 – 14:30 uur pauze PM’er 3
We wijken op woensdagen niet af van 07:00- 11:30 uur en niet van 14:30 – 18:30 uur

POV Vuren
POV Vuren Maandag
Gesloten
POV Vuren Dinsdag t/m vrijdag
Onze POV Vuren groep is een VVEgroep waarbij continue twee PM”ers op de groep
aanwezig zijn. Er is geen sprake van afwijken op bepaalde momenten. Van 8.15-8.30 uur
is er een van de PM’ers aanwezig bij een klein groepje/tweetal kinderen met een VVEindicatie. Dit is ook zo van 12.00-12.15 uur. Van afwijken is geen sprake.

Vakantiedagen, studiedagen, hele dagen BSO Vuren en Herwijnen
Op vakantiedagen wijken we op af tijdens de pauzes van de PM’ers:
12.45 – 13.30 uur (bij 2 PM’ers op de groep)
13.30 - 14.15 uur (bij 2 PM’ers op de groep)
We wijken mogelijk ook af tussen 8.15-8.45 uur bij 2 PM’ers op de groep en ook van
17.00-17.30 uur.
We wijken niet af van 7.00-8.15 en van 8.45 tot 12.45 uur en niet van 14.15-18.30 uur.
We wijken ’s middags ook niet af van 14.15 – 17.00 en van 17.30 tot 18.30 uur.
Als er 3 PM’ers op een vakantiedag, studiedag e.d. nodig zijn, dus bij meer dan 22/23
kinderen, dan pauzeren we op volgende wijze:
12.00 - 12.45 uur
12.45 - 13.30 uur
13.30 - 14.15 uur
We wijken op zo’n hele dag BSO met 3 PM’ers ook af van 8.45 -9.15 uur.
We wijken dan niet af van 7.00-8.45 uur en van 9.15-12.00 uur en niet van 14.15 uur
tot 18.30 uur.

Vakantiedagen, studiedagen, hele dagen JenaplanBSO
Op vakantiedagen wijken we op deze locatie af tijdens de pauzes van de PM’ers.
12.00 – 12.45 uur (bij 2 PM’ers op de groep)
12.45-13.30 uur (bij 2 PM’ers op de groep)
We wijken mogelijk ook af tussen 8.15-8.45 uur en 17.00-17.30 uur
Als er 3 PM’ers op een vakantiedag, studiedag e.d. nodig zijn, dus meer dan 22 kinderen,
dan wijken we ook nog als volgt af:
13.30-14.15 uur (bij 3 PM’ers op de groep)
We wijken dan niet af van 7.00-12.00 uur en niet van 14.15 uur tot 18.30 uur.

Schooldagen
BSO Herwijnen, maandag
We wijken mogelijk af van 17.00-17.30 uur
Van 14.00-17.00uur en van 17.30-18.30uur wordt niet afgeweken.
BSO Herwijnen, dinsdag
We wijken mogelijk af van 17.00-17.30 uur
Van 14.00-17.00uur en van 17.30-18.30uur wordt niet afgeweken.
BSO Herwijnen, woensdag
Vooralsnog zijn op de woensdagen slechts een handjevol kinderen in de naschoolse
opvang. Gezien de aard en de omvang van deze groep is afwijken van de BKR niet
mogelijk. Er wordt niet afgeweken.
BSO Herwijnen, donderdag
We wijken mogelijk van 17.00-17.30 uur
Van 14.00-17.00 uur en van 17.30-18.30uur wordt niet afgeweken.
BSO Herwijnen, vrijdagen
Vooralsnog zijn op de vrijdagen slechts een handjevol kinderen in de naschoolse opvang.
Gezien de aard en de omvang van deze groep is afwijken van de BKR niet mogelijk. Er is
slechts 1 PM’er op de groep nodig.

BSO Jenaplan, maandag
We wijken mogelijk af tussen 16.30 - 17.00 uur.
Van 14.45 – 16.30 uur en van 17.00 -18.30 uur wordt er niet afgeweken.
BSO Jenaplan, dinsdag
We wijken mogelijk af tussen 17.00 - 17.30 uur.
Van 12.30 - 17.00 uur en van 17.30 - 18.30 uur wordt er niet afgeweken.
BSO Jenaplan, woensdag
We wijken mogelijk af tussen 17.00 - 17.30 uur.
Van 12.30-17.00uur en tussen 17.30-18.30 uur wordt er niet afgeweken.
BSO Jenaplan, donderdag
We wijken af tussen 12.30 - 13.00 uur.
Van 13.00 - 18.30 uur wordt er niet afgeweken.

BSO Jenaplan, vrijdag
We wijken af tussen 16.30 - 17.00uur
Van 14.45 - 16.30 uur en van 17.00 -18.30 uur wordt er niet afgeweken

BSO Vuren, maandagen
We wijken mogelijk af tussen 17.15 en 17.45 uur.
Van 14.30 – 17.15 uur wordt er niet afgeweken.
BSO Vuren, dinsdag
We wijken mogelijk af tussen 17.30-18.00 uur
Van 14.30 – 17.30 uur en van 18.00 -18.30 uur wordt er niet afgeweken.
BSO Vuren, woensdag
Vooralsnog zijn op de woensdagen slechts een handjevol kinderen in de naschoolse
opvang. Gezien de aard en de omvang van deze groep is afwijken van de BKR niet
mogelijk.
BSO Vuren, donderdag
We wijken mogelijk af tussen 17.15 en 17.45 uur.
Van 14.30 – 17.15 uur en van 17.45-18.30 uur wordt er niet afgeweken.
BSO Vuren, vrijdag
We wijken mogelijk af tussen 17.15 en 17.45 uur.
Van 11.45 – 17.15 uur en van 17.45 - 18.30 uur wordt er niet afgeweken

