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Opdracht
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Studentnummer:

Aanbieden van BSO aan kinderen van 4 tot 8 jaar

Opdracht 1
Bied gedurende een vooraf afgesproken periode opvang aan kinderen tussen 4 en 8
jaar.
●

●
●
●
●
●

Kies enkele* kinderen (waaronder ten minste een kind van 7 jaar) die je
begeleidt, ondersteunt en stimuleert in hun brede ontwikkeling en
welbevinden. Sluit hierbij aan bij hun belevingswereld.
Bedenk hierbij geschikte activiteiten die je met de kinderen kunt doen. Maak
tevens gebruik van 21e-eeuwse vaardigheden (volgens SLO).
Betrek de kinderen bij het bedenken van activiteiten.
Corrigeer waar nodig het kind en stuur ongewenst gedrag bij.
Voer (vertrouwelijke) gesprekken met de kinderen die aansluiten op
verwonderen, verkennen en experimenteren.
Draag belangrijke zaken rondom het kind over aan de leraar van de
basisschool.

Opdracht 2
Stel een informatiebrochure samen voor ouders/opvoeders over BSO 4-8 jarigen.
Neem hierin op:
●

●
●

●

●
●

●

een korte beschrijving van de ontwikkeling van het brein van het kind van
4-8 jaar
en koppel dit aan het aanbod van activiteiten in de BSO
hoe er bewust gewerkt wordt aan het welbevinden van de kinderen in de
BSO
wat genderdiversiteit inhoudt en hoe hiermee rekening gehouden wordt in
het aanbod
en de aanpak binnen de BSO
schoolse leerbehoeften en vaardigheden van 4-8 jarigen en geef aan hoe
deze worden
omgezet in aantrekkelijke activiteiten
hoe er wordt omgegaan met de besteding van de vrijetijd van het kind en
ontwikkelingsstimulering
een toelichting op de 21e-eeuwse vaardigheden (volgens SLO) en hoe deze
vaardigheden
worden opgenomen in het aanbod van de BSO
het belang van afstemmen met betrokken partijen waaronder het
basisonderwijs en
geef voorbeelden hoe je dit realiseert.

Examen BSO 4-8 jaar niveau 4

pag 5 van 11

Niveau:

3 en 4

Cohort:

Examenkandidaat:

Resultaat
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Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn binnen de BSO in hun brede ontwikkeling en
welbevinden gestimuleerd.
De begeleiding is afgestemd met de bij het kind betrokken partijen waaronder het
basisonderwijs.

Beoordelingsvorm

●
●

Bewijsstukken

●
●

Gedragsobservatie
Productbeoordeling
Informatiebrochure voor ouders

Volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier (Examinator)
Informatiebrochure voor ouders
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Beoordelingsformulier keuzedeel
nummer

Beoordelingsvorm

K0793

titel

Aanbieden van BSO aan kinderen van 4 tot 8 jaar

Criteria

Beoordeling
O

Gedragsobservatie

Begeleidt groepen kinderen van 4 tot 8 jaar en draagt bij aan het
welbevinden van de kinderen
Inspireert kinderen van 4 tot 8 jaar en betrekt hen bij de organisatie
Voert (vertrouwelijke) gesprekken met kinderen van 4 tot 8 jaar die
aansluiten op verwonderen, verkennen en experimenteren
Zet diverse wensen van een groep kinderen van 4 tot 8 jaar om in een
aanbod van de BSO
Biedt activiteiten aan die bijdragen aan de volle breedte van de
ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind (o.a. cultuur, technologie,
wetenschap, voeding en gezonde leefstijl), door verwonderen,
verkennen en experimenteren
Zet 21e-eeuwse vaardigheden in bij het aanbieden van
BSO-activiteiten aan kinderen van 4 tot 8 jaar
Corrigeert jonge kinderen en kan ongewenst gedrag bijsturen tot
gewenst gedrag

Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staan met de beoordelingscriteria
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Beoordelingsvorm

Cohort:
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Criteria

Beoordeling
O

Productbeoordeling
Informatiebrochure voor ouders

Beschrijft de ontwikkeling van het brein van kinderen van 4 tot 8 jaar
(jongens, meisjes, kleuter, schoolkind)

Geeft een omschrijving van het aanbod dat kinderen van 4 tot 8 jaar
interessant vinden
Beschrijft hoe in de begeleiding zorg wordt gedragen voor het
welbevinden van de kinderen
Legt uit wat genderdiversiteit inhoudt en hoe hiermee rekening wordt
gehouden in het aanbod en de aanpak

Benoemt schoolse leerbehoeften en vaardigheden en hoe deze
worden omgezet in aantrekkelijke activiteiten
Beschrijft aan de hand van voorbeelden hoe er in de BSO wordt
omgegaan met de besteding van vrije tijd en ontwikkelingsstimulering
Beschrijft de 21e-eeuwse vaardigheden volgens SLO
Legt de waarde uit van de overdracht van belangrijke zaken rondom
het kind aan de leerkracht van de basisschool en hoe zij dit in de
praktijk realiseert

Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staan met de beoordelingscriteria

Totaal aantal punten WP bepaal het cijfer met behulp van de omrekentabel
score: onvoldoende: 0 punten, voldoende: 1 punt, goed: 2 punten.
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Cesuur en normering
Cesuur:
Normering:

Alle beoordelingen zijn voldoende.
Goed: ≥ 24 punten
Voldoende: Alle (clusters van) criteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld
Onvoldoende: Ten minste één van de (clusters van) criteria is met onvoldoende
beoordeeld

Beoordeling:

K0793 Aanbieden van BSO aan kinderen van 4 tot 8 jaar
Dit keuzedeel is beoordeeld met
☐ goed
☐ voldoende

☐ onvoldoende

Examinator
Examinator 1

Examinator 2

Naam examinator:
Functie:
Organisatie:
Datum:
Handtekening:

❍ Beroepspraktijk

❍ Opleiding

Naam examenkandidaat:
Handtekening examenkandidaat:
(voor gezien)
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❍ Beroepspraktijk

❍ Opleiding

Niveau:

3 en 4

Cohort:

Examenkandidaat:

2016 ev

Studentnummer:

Bijlage 1 Controlelijst bewijsstukken
Kerntaak: BSO 4 - 8 jaar
Werkproces: K0793 Aanbieden van BSO aan kinderen van 4 tot 8 jaar
Bewijsstuk

examenkandidaat

examinator

(voor gezien)

(voor gezien)

Volledig ingevuld en ondertekend
beoordelingsformulier (Examinator)
Informatiebrochure voor ouders
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Bijlage 2 Digitale bijlagen
Downloads

QR code

Toelichting K0793 BSO 4-8 jaar

of
https://media.consortiumbo.nl/uitgave/ghau-jjvx0s
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