
Junis Kinderopvang en  
De Drie Ballonnen  
ondersteunen het Nationaal 
Programma Onderwijs!

Keuzeaanbod Expertise Kinderopvang
Met plezier bieden wij onze expertise aan om je te helpen de gevolgen van de pandemie voor kinderen op te vangen. 
Ondersteund door onze pedagogische kennis en ervaring kunnen we hun, samen met de school de beste ontwikkelkansen 
bieden. Hiervoor hebben wij een keuzeaanbod ontwikkeld. Het is gebaseerd op de menukaart vanuit het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Graag gaan we hierover met jou in gesprek. Samen kunnen we kijken wat we binnen de uitvoering van het nationaal 
onderwijsprogramma voor elkaar en de kinderen kunnen betekenen. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 
Keuzeaanbod Expertise Kinderopvang    

  Onder en na schooltijd: vakspecialist, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker of huiswerkbegeleider.

 Activiteiten en andere ondersteuning bij thema’s van de school.
 

 Webinars en workshops gericht op ouderbetrokkenheid.
 

 Peuter- en kleuterbegeleiding als onderdeel van de doorgaande ontwikkellijn.
 

 Workshops en organisatie voor zomerschoolprogramma’s.



Waarom samenwerken met Junis 
Kinderopvang en De Drie Ballonnen?
Onze pedagogische expertise; zo kijken wij naar kinderen 

“ Om zich te ontwikkelen, hebben kinderen ruimte én structuur nodig. In zo’n veilige 
omgeving voelen zij zich uitgenodigd om vooral zelf te ervaren, te bewegen en te 
onderzoeken. Spelenderwijs verkennen zij hun mogelijkheden en leren zij ook de 
grenzen van een ander te respecteren. Een kind dat zich ontplooit, voelt zich thuis in  
de wereld.” 

Ons kindbeeld zegt alles over de manier waarop wij naar kinderen kijken en heeft invloed 
op ons denken en doen. En wat vinden kinderen hiervan? Hoe kijken zij naar ons? Dat 
staat in het spiegelbeeld. Als het goed is, herkennen we elkaar, omdat onze werelden 
samenkomen.

Het Spiegelbeeld:
“ Jij stimuleert me om te voelen wat ik wil, om te zeggen wat ik denk en om te proberen 
wat ik kan. Door jouw vertrouwen groeit mijn zelfvertrouwen. Door samen en alleen te 
spelen, leer ik mezelf steeds beter kennen. Met vallen en opstaan vind ik mijn weg in de 
wereld, samen met jou en met de mensen om mij heen. Ik ben wie ik ben. Jij loopt met 
me mee.” 

Zo werken wij met kinderen, ons pedagogisch handelen.
Wij begeleiden kinderen met respect voor wie zij zijn. We geven hun de ruimte en het 
vertrouwen om hun eigen ideeën en oplossingen te bedenken. We laten los en zijn toch 
nabij in een omgeving die veiligheid en structuur biedt. We maken de wereld voor kinderen 
toegankelijk en werken samen met ouders en onderwijs om kinderen te laten opgroeien tot 
zelfbewuste tieners met een gezonde dosis zelfvertrouwen. Wij werken met de door ons 
ontwikkelde pedagogische methodiek ZoZien (voor meer informatie zie onze websites junis.nl 
of drieballonnen.nl).

Ons Kindbeeld 

Een bewezen partner
Junis Kinderopvang werkt onder de namen Junis, PeuterStart en De Drie Ballonnen in de 
praktijk al nauw samen met het primair onderwijs. De lijnen van de directie en leerkrachten van 
scholen met onze BSO’s, kinderdagverblijven en peutergroepen zijn vaak kort. Wij kennen veel 
basisschoolkinderen en hun ouders vanuit onze BSO’s. Kinderen die starten op de basisschool 
kennen we veelal al vanuit onze kinderdagverblijven en peutergroepen. 

Met deze ervaring en met onze pedagogische expertise zijn Junis en De Drie Ballonnen een 
vanzelfsprekende partner bij de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs op de scholen!  

Meer weten? 
Neem vrijblijvend contact op met:
• Daniëlle Baas, regiomanager Junis Kinderopvang, baas@junis.nl  06 - 33 34 55 60 

•   Ellen Mulder, regiomanager De Drie Ballonnen, mulder@junis.nl 06 - 55 11 27 42   

of de verantwoordelijk clustermanager bij jouw school



Wat houdt ons 
 keuzeaanbod in?

  Aanbod onder en na schooltijd: vakspecialist, onderwijsassistent, 
pedagogisch medewerker of huiswerkbegeleider

Vakspecialist en onderwijsassistent    
Binnen Junis Kinderopvang en De Drie Ballonnen hebben wij ervaren vakspecialisten in dienst. Vanuit de kennis en 

expertise binnen hun eigen vakgebied kunnen wij samen met hen workshops of activiteiten op maat aanbieden. Dit kan in een 

pakketvorm, waarbij de pedagogisch medewerker de workshop of activiteit begeleidt. Uitgangspunten hierin zijn: 

1) talenten ontdekken/kennis maken met de wereld. 

2)  aansluiten bij thema’s van school, herhaling en opdoen van aansluitende ervaringen in andere contexten.

3)  brede ontwikkeling: stimuleren van de vier ontwikkelingsgebieden (fysiek en motorisch, cognitief, spraak en taal, 

psychosociaal en moreel). 

Daarnaast werken we met medewerkers die een achtergrond als onderwijs- of klassenassistent hebben. Zij kunnen 

hun expertise inzetten ter ondersteuning van de leerkracht. Het voordeel is dat medewerkers al bekend zijn vanuit de 

buitenschoolse opvang.  

Workshops 
Tijdens of na schooltijd en in vakanties (o.a. ter aanvulling op een Zomerschool) kunnen Junis Kinderopvang en De Drie 

Ballonnen workshops door onze eigen experts en/of externe workshopleiders voor kinderen aanbieden. Het uitgangspunt 

is het stimuleren van de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling. We verzorgen en organiseren in samenwerking met 

externe partners workshops op het gebied van Natuur, Expressie, Gezonde leefstijl, Bewegen, Wetenschap (o.a. proefjes, 

techniek) en Creativiteit. 

Mogelijke workshops:

•  Bewegen: allerlei bal- en tikspelen, freerunnen, rugby, (kick)boksen, (knots)hockey, diverse 

soorten bootcamps, yoga, acrobatiek, atletiek of ritmische gymnastiek.

•  Expressie: trommelen (o.a. op fitnessballen, zelfgemaakte trommels, djembé), zang, allerlei 

dansstijlen (o.a. streetdance, Zumba, Afrikaanse dans, stijldansen), beatboxen, bodypercussie, 

boomwackers, lipdup, toneel en/of musical.

•  Natuur: op stap in de natuur met avonturengids of bezoek van een boswachter (o.a. survival, 

geuren en kleuren, insectenhotel maken, pijl en boog maken).

•  Creatief: met kosteloos materiaal, tekenen, schilderen, kleien, kunstwerken maken, armbanden 

maken, mode ontwerpen of vilten.

•  Wetenschap: proefjes doen, fototrucage, scratch, vliegtuigmodellen, stad van de toekomst of 

je lichaam binnenstebuiten.

•  Gezonde leefstijl: kookworkshops, smaakmissies, naar de bakker of de boer, yoga en 

mindfulness.

•  Wereldwijs: zwerfafval opruimen, een verkeersquiz of een  

rondleiding in het Archeon.



Kosten

Afhankelijk van het soort, aantal en de duur van de workshops variëren 

prijzen van ca. 40 tot 120 euro per uur. Afhankelijk van het thema kunnen  

10 tot 30 kinderen per workshop deelnemen. 

Huiswerkbegeleiding 
Zijn er kinderen die extra hulp nodig hebben? Een aantal van onze 

pedagogisch medewerkers kunnen kinderen incidenteel ondersteunen 

bij hun huiswerk. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om samen te 

werken met externe huiswerkbegeleiders, waardoor wij samen met hen een 

structureel aanbod na school aan kunnen bieden.

Kosten 

Maatwerk.  

  Aanbod met aansluiting op de thema’s  
van school

We werken met een uitgebreide activiteitendatabase: DoenKids. Deze 

activiteiten kunnen we goed afstemmen op de thema’s die op school aan 

de orde zijn. Zoals bijvoorbeeld weerbaarheid, burgerschap, diversiteit 

of sociale media. Wij zijn hierin graag gesprekspartner. Voor de school 

én het kind. Daarnaast hebben wij medewerkers in dienst die kunnen 

ondersteunen bij bewegingsonderwijs, muzieklessen, het behalen van een 

typediploma en het vak handenarbeid/knutselen. 

 Aanbod gericht op ouderbetrokkenheid 
Wij verzorgen al enige tijd een cursusaanbod voor ouders over diverse 

opvoedthema’s waar ouders veel gebruik van maken. Wij kunnen webinars 

en workshops voor of samen met het onderwijs organiseren over onder-

werpen als: interactief lezen, prepubertijd, eigenwijze peuter, seksuele 

ontwikkeling, gezonde leefstijl. 

Kosten

Afhankelijk van de spreker, kosten in overleg.

 Peuter-kleuterbegeleiding als onderdeel van de  
doorgaande ontwikkellijn

Wij bieden workshops aan bij de voorschool. Hierbij kun je denken aan: natuurworkshops in 

combinatie met taal, peuterdans en peuteryoga en spelletjes om ze wegwijs te maken in de 

bouwstenen die nodig zijn een goeie start te maken op school. 

Aanbod tijdens de zomer  Zomerschool
Tijdens een zomerschool kunnen wij een programma verzorgen van verschillende work-

shops ter aanvulling op het schoolprogramma. Dit aanbod is ook mogelijk voor een weekend-

programma. Wij hebben expertise en ruime ervaring in het programmeren en uitvoeren van 

zomerschoolprogramma’s. 



Professional 
inzetten; wat zijn de 
mogelijkheden?
Onderwijs en kinderopvang hebben helaas nog verschillende 

wetgevingen en cao’s. Daar hebben we mee te maken bij het 

inzetten van combinatiefuncties: onderwijsassistent/ BSO-

professional. We zoeken in dit geval naar een oplossing op 

maat. 

Verschillende contractvormen*
Bij het inzetten van een van onze medewerkers in het 

onderwijs, kenmerkt de overheid dit als uitruil van personeel. 

Formeel is er sprake van twee werkgevers (rechtspersonen).  

Dit betekent dat er in veel gevallen 21% btw verschuldigd is. 

Wij bieden hierin de volgende passende contractvormen:

• De medewerker krijgt twee verschillende contracten. 

Kosten voor gemene rekening; de kosten worden in eerste 

instantie door één van de instellingen betaald en vervolgens 

verdeeld volgens een vastgestelde verdeelsleutel.  

Deze constructie is vrijgesteld van btw. 

•  Detacheren; in dienst van kinderopvang en inlenen door 

het onderwijs.

•  Met gesloten beurs uitruilen van inzet van personeel/taken 

(barterdeal). 

Elke contractvorm heeft voor- en nadelen en vraagt om 

maatwerk, waarover wij graag adviseren op basis van onze 

ervaring en expertise.

*  Ons aanbod is uiteraard alleen mogelijk bij beschikbaar 

personeel. 


