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1. Voorwoord 
 
Met dit informatieboekje willen wij je de weg wijzen in de organisatie van de Stichting 
Kinderopvang Haarlemmermeer. Als tso-medewerker en vrijwilliger maak je deel uit 
van je eigen team voor tussenschoolse opvang, maar bij de SKH werken ook veel 
mensen met een dienstverband, wel zo'n 230 (leidinggevend, administratief, 
groepsleiding, huishoudelijk en invalgroepsleiding).  
Wij hopen dat je je thuis gaat voelen in je eigen team en binnen het grote team van de 
SKH. 
 
2. Organisatie 
 
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer heeft 23 peuterspeelzalen, 6 kinder-
dagverblijven en 11 voorzieningen voor buitenschoolse opvang. Voor enkele scholen 
in Hoofddorp verzorgen wij de tussenschoolse opvang. Onze "klanten" bestaan uit 
kinderen en hun ouders / verzorgers. Wekelijks vangen wij zo’n 3000 kinderen op. 
Het bestuur van de SKH bestaat uit een directeur-bestuurder en een Raad van 
Toezicht. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en is 
belast met het algemene management. Het toezicht op de directeur-bestuurder wordt 
uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal 7 
leden. 
 
3. Het Bedrijfsbureau 
 
Op het bedrijfsbureau  aan de Wagnerlaan 59 in Nieuw Vennep zijn zo’n 11 
medewerkers bezig met de dagelijkse leiding, het beleid en de administratie van SKH.  
 
De organisatie schematisch weergegeven:  
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4. De kindercentra 
 
De kindercentra variëren van heel klein (een peuterspeelzaal met 2 leidsters) tot heel 
groot (een kindercentrum met meerdere speelzalen, groot kinderdagverblijf, en 
buitenschoolse opvang, met misschien wel 35 groepsleiding). 
Alle vestigingen zijn verdeeld in clusters. Voor elk cluster zijn een leidinggevende en 
een assistent-leidinggevende aangesteld.  
Een team voor tussenschoolse opvang wordt aangestuurd door een coördinator 
tussenschoolse opvang. De coördinator wordt op haar beurt aangestuurd door één 
van de leidinggevenden.  
 
5. De functie tso-begeleider 
 
De functie begeleider in de tussenschoolse opvang kan vervuld worden door 
gemotiveerde medewerkers, die op een positieve wijze met kinderen kunnen 
omgaan. Een diploma is niet vereist. Er wordt gewerkt onder leiding van een 
coördinator. 
Van tso-begeleiders verwachten wij verder dat zij: 

 een kindgerichte en communicatieve persoonlijkheid heeft 
 in staat is om zelfstandig te functioneren en te handelen volgens het 

pedagogisch beleid en het tso-werkplan 
 bereid is om deel te nemen aan bijscholingsactiviteiten 
 deelneemt aan het tso-teamoverleg 
 voldoende in staat is tot het hanteren van individuele contacten met kinderen, 

van conflictsituaties en van het groepsgebeuren, waarbij elk kind tot zijn recht 
komt 

 activiteiten kan organiseren en tot uitvoer kan brengen 
 de Nederlandse taal goed beheerst 
 zorg draagt voor ruimten en materiaal, oog heeft voor veiligheid en hygiëne. 
 

Elke tso-medewerker zorgt voor een geldige Verklaring omtrent Gedrag, niet ouder 
dan 2 maanden. Deze verklaring dient persoonlijk te worden aangevraagd bij de 
gemeente. De kosten hiervan worden door de SKH vergoed. 
 
6. Werken als vrijwilliger bij SKH 
 
Als nieuwe tso-medewerker krijg je een vrijwilligersovereenkomst. Hierin staat vermeld 
in welke functie, voor welke vergoeding en voor hoeveel keer per week je beschikbaar 
bent voor Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer.  

 Voordat je begint 
Voordat je aan het werk kunt in de tussenschoolse opvang ontvang je een formulier 
personeelsgegevens, dat je moet invullen en zo snel mogelijk weer ingevuld moet 
terugsturen naar de personeelsadministratie. Daarbij moet je ook een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs opsturen en het origineel van een Verklaring omtrent Gedrag. 
Het aanvragen van de VOG gaat digitaal. Nadat wij de aanvraag hebben ingediend 
ontvang je per mail een link om de aanvraag af te ronden. Je ontvangt na deze digitale 
aanvraag de VOG per post waarna je deze in dient te leveren bij P&O. 

 Begeleiding 



                      

   

Voordat de eerste twee maanden om zijn vindt er een evaluatie plaats met je 
coördinator. Jaarlijks zal zij een begeleidingsgesprek met je voeren.  

 Veranderen van dagen 
Wanneer je van dagen wilt veranderen overleg je dit met je coördinator. Zij kijkt of dit 
roostertechnisch mogelijk is. Eventueel zal je vrijwilligersovereenkomst worden 
gewijzigd. Onderling ruilen is altijd toegestaan. 

 Vrijwilligersvergoeding 
De vergoeding voor een begeleider tso is vastgesteld op € 9,= per keer. Je wordt per 
maand uitbetaald voor de keren dat je aanwezig was. Op de dag dat je als tso 
begeleider voor SKH werkt hoef je niet de tso-kosten voor je eigen kind op dezelfde 
school te betalen.  

 Ziekte en herstel 
Als je ziek bent en niet kunt werken, laat dit dan z.s.m. weten aan de coördinator. 
Probeer, als de omstandigheden dat toelaten, zelf voor vervanging te zorgen. Het is 
ook fijn als je even laat weten dat je weer beter bent. 
Afspraken bij artsen, instanties e.d. liever niet onder werktijd plannen. 
 
7. Vrijwilligersvergoeding en de belastingdienst  
 
Als vrijwilliger ontvang je € 9, = netto per keer. De uitbetaling vindt maandelijks 
achteraf plaats, per bank of giro. De vergoeding die je ontvangt is onbelast tot € 150 
per maand en maximaal €1500 per jaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor opgave bij 
de belastingdienst als je deze grens overschrijdt. 
 
Als je geen inkomsten uit werk hebt kun je de algemene heffingskorting zelf 
aanvragen bij de belastingdienst. Door middel van een verzoek om voorlopige 
teruggave kun je maandelijks een deel van deze korting ontvangen. Dit blijft mogelijk 
bij het werken als vrijwilliger, zolang de vergoeding maximaal € 1500,= per jaar is en 
maximaal € 150,= per maand.  
 
8. Vrijwilligerswerk en een uitkering 
 
Helaas wordt nog te vaak gedacht dat er alleen maar problemen komen als iemand 
met een uitkering vrijwilligerswerk gaat doen. Dat is jammer want er is juist heel véél 
mogelijk. Er is wel een aantal dingen waarmee rekening gehouden moet worden: 
 

 Vrijwilligerswerk mag je niet afhouden van betaald werk. 
Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet dan ook worden gestopt wanneer je een 
(passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk 
natuurlijk wel worden voortgezet.  
 

 Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand 
zonder uitkering betaald zou worden. 

Hiervan is bij SKH geen sprake. Ook tso-medewerkers zonder uitkering krijgen een 
vrijwilligersvergoeding. 
Wanneer je een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, kun je het beste contact 
opnemen met de instelling die jou een uitkering verstrekt. Op deze manier kun je 
misverstanden voorkomen.  



 

       

 
 Heb je een bijstandsuitkering? 

Wanneer je bijstand (of een IOAW- of IOAZ-uitkering) ontvangt ben je verplicht het 
(voorgenomen) vrijwilligerswerk te melden bij de sociale dienst van de gemeente. Je 
moet toestemming hebben van de sociale dienst om vrijwilligerswerk te mogen 
doen. 
Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. Of de sociale 
dienst heeft andere mogelijkheden voor je. 
 

 Heb je een WIA of WW uitkering? 
Wanneer je een WW- of WIA-uitkering krijgt, heb je een algemene informatieplicht 
bij de instelling die uw uitkering verstrekt (UWV werkbedrijf) Over het algemeen geldt 
dat het vrijwilligerswerk nooit de kansen mag verkleinen om terug te keren naar een 
betaalde baan. 
Voor mensen met een WW-, WIA- of bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk (willen) 
doen is het interessant om na te gaan welke mogelijkheden er zijn op het gebied van 
stimuleringspremies en onkostenvergoeding. 

 
 Heb je een uitkering van een bedrijfsvereniging? 

Je moet vrijwilligerswerk schriftelijk aanvragen bij de desbetreffende 
bedrijfsvereniging. SKH moet dit dan ook officieel aanvragen bij de 
bedrijfsvereniging. Je mag pas vrijwilligerswerk gaan doen, nadat je toestemming 
hebt gekregen van de bedrijfsvereniging. 
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9. Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst  
 
vertrouwen op een prettige en langdurige samenwerking. De ondergetekenden: 

 

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, in dezen vertegenwoordigd door mevrouw A.M. Dees, 

directeur-bestuurder, hierna te noemen SKH 

 

en 

 

naam 

adres  

geb. datum  

 

hierna te noemen de vrijwilliger, 

 

spreken de volgende zaken met elkaar af: 

 

1 De vrijwilliger verricht haar werkzaamheden ten behoeve van de tussenschoolse opvang in school 

………., adres ……. 

Zij begeleidt een groep kinderen tijdens de maaltijd op school en neemt vervolgens deel aan het 

organiseren en begeleiden van activiteiten voor de kinderen in hun middagpauze. Overige taken 

zijn voorbereiden, opruimen, werkoverleg en deelname aan deskundigheidsbevordering.  

 

2 De vrijwilliger vangt aan met de werkzaamheden met ingang van …… 

De tussenschoolse opvang vindt plaats in de schoolweken.  

 

3 De vrijwilliger verricht minimaal  … dagen per week werkzaamheden ten behoeve van de 

tussenschoolse opvang en is verantwoordelijk voor de taken die zij op zich heeft genomen. 

 

4 De vrijwilliger wordt begeleid door de coördinator tussenschoolse opvang. Na een inwerkperiode 

van twee maanden vindt een evaluatiegesprek plaats. Jaarlijks en zonodig vaker vindt er een 

begeleidingsgesprek plaats. De coördinator is het aanspreekpunt tijdens de tussenschoolse 

opvang. 

 

5 De vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 9, = per dag. De uitbetaling is 

maandelijks. 

Aan de vergoeding is een wettelijk maximum bedrag per maand en per jaar verbonden (€ 150,= 

per maand en € 1500,= per jaar). De vrijwilliger draagt zelf de verantwoording voor de totaal 

ontvangen vergoeding. Bij overschrijding van het maximum vrijgestelde bedrag draagt de 

vrijwilliger zelf de verantwoording voor opgave hiervan bij de belastingdienst. 

 

6 De vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

7 Zowel de vrijwilliger als de coördinator kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen, met een 

opzegtermijn van 1 maand. 

 

8 In geval van verhindering wegens ziekte of anderszins zal de vrijwilliger dit zo spoedig mogelijk 

melden aan de coördinator. 

 

9 De SKH heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor de vrijwilliger afgesloten. 

 

10 De vrijwilliger is geïnformeerd over het beleid en de regels t.a.v. de tussenschoolse opvang. De 

vrijwilliger handelt conform het beleid en de regels. De vrijwilliger verplicht zich tot geheimhouding 

en gaat vertrouwelijk om met gegevens.  

De vrijwilliger heeft een voorbeeldfunctie en gaat daarom respectvol om met kinderen, ouders, 

collega’s en personeel van de school. 



 

       

 

11 De vrijwilliger draagt voor aanvang van de werkzaamheden zorg voor een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs en het origineel van een Verklaring Omtrent Gedrag, niet ouder dan 2 maanden. 

SKH vergoedt de kosten van deze verklaring. 

  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 

  

Vrijwilliger                                                      Namens  SKH  

 

(handtekening)     (handtekening) 

 

10. Veel gestelde vragen 

 

 Word ik verplicht mee te werken aan voor- en naschoolse opvang?  

Nee. In de voor- en naschoolse opvang werken we met gediplomeerde pedagogische medewerkers. 

De tussenschoolse opvang mag ook door ongediplomeerde begeleiders verzorgd worden. 

 

 Is onderling ruilen mogelijk? 

Ja, graag zelfs. Onderling ruilen is dan de beste oplossing voor een “vrije” dag. In bijzondere 

omstandigheden kan met de coördinator overlegd worden over “verlof”. 

 

 Hoe vaak moet ik vergaderen? 

De coördinator kijkt wat nodig is, dat zal in de opstartfase wat vaker zijn dan later. 

 

 Moet ik verplicht op cursus? 

Cursussen horen er wel bij, maar niet aan de lopende band. De coördinator bepaalt wat er nodig is 

aan nieuwe kennis en vaardigheden en daar wordt het aanbod op afgestemd. Een cursus mag niet te 

lang zijn (aantal dagdelen), dicht bij huis, en gezellig en leerzaam met elkaar. 

 

 

11. Tot slot 

 

Wij wensen je een plezierige werktijd toe bij Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en ver 


