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Info over kindcentrum Toekomst 
Startjaar van centrum:  1970 
Adres:     Van Ostadelaan 120 
Postcode/Plaats:   3117 XM Schiedam 
Telefoonnummer:   010 4267051 
Website:    www.komkids.nl 
E-mail:     toekomst@komkids.nl 
Locatiemanager:   Jacqueline Blok 
 
Opvangsoorten:    
Kindcentrum Toekomst biedt: 

- Hele Dagopvang (HDO) 

- Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) 
Inhoudelijke informatie over de verkorte kinderopvang met VVE kunt u terugvinden in het 
pedagogisch beleidsplan. 

- Buitenschoolse Opvang (BSO) 
BSO is opvang in de ochtend, in de namiddag, op extra vrije dagen van school en tijdens 
schoolvakanties. 

Openingstijden: 
Kindcentrum Toekomst is op werkdagen standaard geopend van 7.30-18.00 uur. Opvang vanaf 7:00 
uur tot 19:00 uur is iedere werkdag mogelijk.  
 
Informatie over de stamgroepen: 
 

Naam groep Soort 
opvang 

Leeftijd 
van 

Tot Maximaal 
Aantal 
kinderen 

Samenvoegen begin 
einde van de dag met 
groep:  

Babygroep HDO 0  2 jaar 12 (met 3 
PP’ers) 

Dreumesgroep  

Dreumesgroep HDO 1  3 jaar 11 Baby/peutergroep 

Peutergroep HDO 2  4 jaar 16 Dreumesgroep  

Plusgroep HDO 0 4 jaar 12 Peutergroep  

VKV Toekomst 1 VKV 2,5  4 jaar 8 Toekomst 2 

VKV Toekomst 2 VKV 2,5  4 jaar 16 Toekomst 1 

BSO Toekomst 1 BSO 8 13 jaar  24 Toekomst 2, 3  

BSO Toekomst 2 BSO 4 13 jaar 21 Toekomst 1, 3  

BSO Toekomst 3 BSO 4 13 jaar 21 Toekomst 1,2  

 
In de hele dagopvang zijn horizontale en verticale groepen. Aan de hand van de leeftijdsopbouw 
bepalen we exact hoeveel kinderen er op de groep mogen zijn. Bij de babygroep zijn er twee vaste 
Pedagogisch Professionals. Er is altijd 1 van beide aanwezig op de groep. We werken bij een volle 
groep met 3 medewerkers bij de babygroep. Bij de andere groepen zijn er 3 vaste medewerkers per 
groep. Op rustige dagen kunnen de groepen samenvoegen.  
 
Alle Hele Dag Opvang groepen zijn iedere dag open. Op woensdag en vrijdag kan er samengevoegd 
worden met alle groepen als het rustig is.  



 
Bij de BSO heeft iedere basisgroep 2 vaste PP’ers. Op woensdag en vrijdag voegen de basisgroepen 
altijd samen. De groepen Toekomst 1, 2, en 3 zijn op maandag, dinsdag en donderdag open.  Op 
woensdag en vrijdag zijn alle groepen open, maar voegen zij samen i.v.m. het lage kind aantal. We 
werken met verticale groepen bij de BSO. De activiteiten die we aanbieden kunnen wel 
leeftijdsgericht aangeboden worden. In de vakantieweken spelen ook de kinderen van BSO ZiezoKids 
en BSO de Wieken bij de locatie Toekomst. In de zomervakantie vindt de opvang van de BSO-
kinderen plaats bij SummerKids. 
 

Groep Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

VKV 
Toekomst 
1&2 VVE 
aanbod 

Ochtend 
8.30-12.30 

Ochtend 
8.30-12.30 

Dicht  Ochtend 
8.30-12.30 

Ochtend 
8.30-12.30 

VKV 
Toekomst 1& 
2 reguliere 
opvang 

Ochtend 
7:30-13:00 

Ochtend 
7:30-13:00 

Dicht  Ochtend 
7:30-13:00 

Ochtend 
7:30-13:00 

 
Bij de verkorte kinderopvang met VVE zijn er voor een hele groep 2 vaste medewerkers die 
geschoold zijn in een VVE-methodiek, dit volgens de uitgangspunten die de gemeente Schiedam 
heeft opgesteld in de nota integrale verkorte kinderopvang VVE. Op iedere groep staat minimaal 1 
Hbo’er.  
 
De groep Toekomst 1 is gekoppeld aan bassischool de Sint Bernardus. Groep Toekomst 2 is 
gekoppeld aan de basisschool Het Kleurrijk.  
  
3 uurs regeling: 
Hele dagopvang: 
Bij Toekomst wijken wij op bepaalde tijdstippen verantwoord af van de beroepskracht-kindratio. Alle 
groepen wijken dagelijks totaal 2 uur af tussen 12.15 - 15.15 uur i.v.m. pauzes van de medewerkers. 
Daarnaast wijken de groepen af van 08.30 en 09.00 uur en van 17.00 tot 17.30 uur.  
 
Buiten deze tijden zetten we voldoende medewerkers in om ons aan de beroepskracht-kindratio te 
houden. Dat betekent dat bij alle groepen tussen 07.30 - 08.30 uur, 09.00 - 12.15 uur, 15.15 - 17.00 
uur en 17.30 - 18.00 uur de beroepskracht-kindratio altijd klopt.   
 
Verkorte kinderopvang met VVE: 
Deze groepen wijken niet af van de BKR. Door de opzet van de VKV wordt er geen gebruik gemaakt 
van de 3 uurs regeling.  
 
BSO:  
Op reguliere dagen maken we geen gebruik van de 3 uurs regeling bij deze twee opvangsoorten. Bij 
ADV en vakantiedagen in de BSO maken we gebruik van de 3 uurs regeling tussen 07.30 - 09.00 uur 
en tussen 16.30 - 18.00 uur. Op deze tijden wijken we verantwoord af van de beroepskracht-
kindratio. De beroepskracht-kindratio is tussen 09.00 - 16.30 uur altijd kloppend.  
 
Achterwacht: 
Op het moment dat er maar 1 PP’er aanwezig is op de locatie, is de leidinggevende de achterwacht. 
Deze kan op het moment dat zij achterwacht is binnen 10 minuten aanwezig zijn op de locatie.  
 
(Sociale) media gebruik door kinderen: 
Bij kindcentrum Toekomst volgen we het beleid van KomKids. De sociale media zijn niet meer weg te 
denken in de tijd van nu, voor de BSO kinderen. Dit betekent dat bij de BSO van Toekomst door de 
kinderen van 8 jaar en ouder gebruik gemaakt kan worden van (spel) computers, televisie (film 
kijken), laptops, tablets, internet en mobiele telefoons. Samen met de kinderen hebben we 



afspraken gemaakt hoe lang en wanneer de kinderen gebruik mogen maken van deze nieuwe media. 
Kinderen mogen maximaal 10 minuten achter de computer zitten, als ze geen huiswerk aan het 
maken zijn. Is een kind bezig met zijn huiswerk dan kan deze onbeperkt gebruik maken van de 
computer. Voor het gebruik van de mobiele telefoon van het kind zelf geldt dat ze een half uur op 
een vooraf afgesproken tijdstip op hun telefoon mogen appen, spelen, muziek luisteren. We hebben 
bewust gekozen om het gebruik van de nieuwe media wel toe te staan, maar beperkt. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen naast het gebruik van de nieuwe media, ook andere vaardigheden 
ontwikkelen; samen spelen, contacten leggen, buiten zijn, ontwikkelen van grove motoriek, creatief 
zijn en fantasie ontwikkelen.  
 
Bij de hele dagopvang en de VKV maken de kinderen alleen gebruik van nieuwe media onder 
begeleiding van de Pedagogisch Professional. Dit gebruik blijft beperkt tot het kijken van een filmpje 
op de tablet of tv gekoppeld aan het thema. In de praktijk zijn deze momenten heel sporadisch en 
blijven per keer beperkt tot maximaal 10 minuten.  
 
(Sociale) media gebruik door kindcentrum Toekomst: 
Kindcentrum Toekomst maakt ook gebruik van (sociale) media om ouders en geïnteresseerden te 
informeren over activiteiten en andere aangelegenheden die plaatsvinden binnen Toekomst en 
KomKids. Wij gebruiken daarvoor het ouderportaal. een digitale omgeving voor ouders. Deze digitale 
omgeving is voor iedere ouder toegankelijk via een persoonlijke inlog. Derden kunnen hier geen 
toegang tot verschaffen. Tijdens het intakegesprek wordt ouders gevraagd of foto’s van hun kind 
hierop geplaatst mag worden. Tevens wordt dan gevraagd of de foto van hun kind gebruikt mag 
worden voor de website (www.komkids.nl), brochures, krantenartikelen en andere informatie ten 
behoeve van informatievoorziening van en over KomKids of verstuurd mogen worden per post of per 
e-mail aan andere ouders binnen KomKids. Daarnaast worden ook foto’s getoond op de televisie die 
in de centrale hal van Toekomst hangt.  
 
Oudercommissie: 
Wij hechten groot belang aan de medezeggenschap van ouders en een goede en open samenwerking 
met ouders. Binnen KomKids hebben we de visie om in elke wijk een bepaald aanbod te creëren wat 
ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van kinderen. We dragen zorg voor een veilige en 
uitdagende omgeving voor het jongste kind en een gevarieerd aanbod in de buitenschoolse opvang. 
Om dit te kunnen realiseren, zullen we de oudercommissies gaan centraliseren. Het doel is dat we 
alle ouders proactief kunnen raadplegen en informeren rondom beleidsmatige processen. 
Kindcentrum Toekomst is het moedercentrum in de wijk en daarbij horen kindcentrum de Wieken, 
ZiezoKids en de Volkstuin als kleine IKC’s ook bij de oudercommissie wijk west.  
 
Samenwerking met de thema BSO’s: 
Binnen KomKids hebben we uitdagende thema BSO’s waar de kinderen, eventueel in combinatie met 
de reguliere BSO, op bepaalde dagen naar toe kunnen gaan. Zo zijn er een techniek BSO, zwem 
BSO’s, natuur BSO’s en sport BSO’s. Op dinsdag en donderdag kan je naar de zwem BSO AquaFun in 
zwembad Zuid. Hou je meer van natuur dan kan je op maandag, dinsdag en donderdag naar de 
Volkstuin BSO. Naar de techniek BSO, DOKWRK, kan je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Naar DOKWRK ga je altijd 2 dagen. Meer informatie over de thema BSO’s vind je op de website van 
KomKids of vraag ernaar bij Toekomst.  


