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Stichting SWKGroep is in Nederland de grootste onderneming in kinderopvang zonder winstoogmerk.
Belangrijkste waarden van de SWKGroep zijn maatschappelijk ondernemerschap, zakelijk partnership
en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Als maatschappelijke onderneming
in onder andere kinderopvang wil de SWKGroep haar klanten niet alleen ondersteunen bij de combinatie
van arbeid en zorg. Ook wil de SWKGroep een bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies over
toekomstbestendige oplossingen in een snel veranderende samenleving.

aanleiding voor dit document

Aanpassing van het huidige dagarrangement

In dit document pleit de SWKGroep voor meer rust,

is noodzakelijk

regelmaat en ruimte voor schoolgaande kinderen. De

De SWKGroep is van mening dat aanpassing van het

versnippering in begeleiding in het traditionele dag- en

traditionele dagarrangement noodzakelijk is in het belang

weekprogramma vermindert de mogelijkheden om een

van ouders en kinderen. De positieve effecten op ouders

pedagogisch verantwoorde omgeving voor kinderen te

en kinderen wegen ruimschoots op tegen de uitdagingen

creëren. Dat effect wordt versterkt door de wisselingen

en knelpunten bij de uitvoeringspartners.

tussen professionals en vrijwilligers. Daarnaast stijgt
het aantal gezinnen met jonge kinderen waarvan beide

Meer rust in het dagarrangement van kinderen

ouders werken, die hiermee te maken krijgen. Deze

Door een minder versnipperd dagarrangement ontstaat

ontwikkeling vergt volgens de SWKGroep een andere

meer rust voor ouders, kinderen en voor de professionals

inrichting van het lokale dienstenaanbod van onderwijs-,

van onderwijs en kinderopvang. Daardoor kan een betere

opvang- en vrijetijdsvoorzieningen. Het tekortschieten

ontwikkelomgeving voor kinderen gecreëerd worden.

van dit dienstenaanbod blijkt onder andere uit:
• de wachtlijstproblematiek voor BSO

Intensiever gebruik van opvang- en onderwijscapaciteit

• de gebrekkige aansluiting van schooltijden op de

is mogelijk

werktijden van ouders
• de sterk toenemende bezettings- en
kwaliteitsproblemen bij TSO
• personeelstekort in het onderwijs en de kinderopvang

De SWKGroep vindt dat de huidige opvang- en
onderwijscapaciteit intensiever ingezet kan worden,
zodat de wachtlijstproblematiek efficiënter aangepakt
kan worden. Door aanpassingen in het dagprogramma
kan die intensivering samengaan met een verbetering van

Naar een eigentijds dagarrangement

de kwaliteit.

voor schoolgaande kinderen
Om de actuele knelpunten van een structurele oplossing

Lokale initiatieven faciliteren door verruiming landelijke

te voorzien, pleit de SWKGroep voor meer rust, regelmaat

kaders

en ruimte in het dagarrangement van schoolgaande

De SWKGroep vindt dat met dezelfde kritische blik

kinderen. In de volgende punten wordt de visie van de

waarmee het traditionele dagarrangement wordt be-

SWKGroep nader toegelicht:

oordeeld, ook de traditionele opvattingen en historisch

•
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Voorwoord

gegroeide praktijk van de kinderopvang getoetst moeten

noodzaak voor verandering van het dagarrangement dat

worden. Daarmee stelt de SWKGroep de huidige praktijk

opvang-, onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen vormgeeft.

en wetgeving ter discussie. Om lokaal een beter eigentijds

De uitdaging om nieuwe en creatieve oplossingen te

dagarrangement mogelijk te maken is aanpassing van wet-

ontwikkelen ligt in essentie op lokaal niveau.

en regelgeving noodzakelijk. Daarom zal de SWKGroep
de betrokken branche- en belangenorganisaties en de

Tot slot willen wij iedereen bedanken die meegewerkt

politiek benaderen om de noodzakelijke ruimte binnen de

heeft aan de visievorming rond een eigentijds dagarran-

landelijke kaders mogelijk te maken.

gement. Wij bedanken ouders en oudercommissies
voor hun medewerking aan het kwalitatieve onderzoek;

Implementatie vanuit overtuiging in plaats van

gemeenten en belangenorganisaties voor de zienswijze

blauwdruk

op een eigentijds dagarrangement.

Met dit document wil de SWKGroep bevorderen dat

In het bijzonder willen we Janneke Plantenga (Universiteit

de betrokken uitvoerders en hun medewerkers vanuit

van Utrecht), Ed Buitenhek (Buitenhek Management en

dezelfde overtuiging de inspanning willen doen om te

Consult), Edgar Kannekens (Mazars), Ton van Hulst (ING),

komen tot een eigentijds dagarrangement dat bijdraagt

Marcel Peek en Edse Dantuma (ING Economisch Bureau)

aan het welzijn van kinderen en ouders. Het document

bedanken voor hun inhoudelijke ondersteuning en

beoogt geen blauwdruk te geven voor een overal

doorrekening van het scenario.

toepasbaar standaardmodel.
Raad van Bestuur Stichting SWKGroep
Visie van de SWKGroep op het vervolg

Jacob Boskma

De SWKGroep zal op eigen initiatief modelprojecten

Ad Doorneveld

starten om de haalbaarheid en positieve effecten van een
eigentijds dagarrangement aan te tonen. Parallel daaraan
wil de SWKGroep een impuls geven aan de discussie op
landelijk niveau over de leidster/kind ratio (het aantal
kinderen per pedagogisch medewerker). Gesprekspartners
zijn onder andere de branche- en belangenorganisaties.
Op basis van dit document onderbouwt de SWKGroep de

•
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Als gevolg van de sterk toenemende arbeidsparticipatie

belast door dit tekort aan vrijwilligers. De knelpunten die

onder vrouwen met schoolgaande kinderen maken steeds

hierdoor ontstaan veroorzaken toenemende werkdruk

meer gezinnen in Nederland gebruik van professionele

bij leerkrachten. Steeds vaker wordt een beroep op

kinderopvang. Het Centraal Planbureau gaat ervan uit dat

hen gedaan om ‘gaten te vullen'. Bovendien hebben

die ontwikkeling zich in de komende jaren verder voort-

leerkrachten meer tijd nodig om na de middagpauze

zet. Daarmee blijft de naschoolse opvang de komende

weer structuur aan te brengen in de klas. Hierdoor wordt

jaren een belangrijk knelpunt voor werkende ouders en

het vak van leerkracht zwaarder belast terwijl dit juist

hun kinderen.

aantrekkelijker moet worden. Dit als antwoord op het
groeiend lerarentekort in het primair onderwijs.

Naast personele knelpunten bij de naschoolse opvang
nemen ook de personele knelpunten in TSO (het

De SWKGroep onderbouwt in dit document dat

overblijven) sterk toe. Een paar jaar geleden waren er nog

aanpassingen in het traditionele dagarrangement van

ruim voldoende ‘overblijfmoeders’ beschikbaar. Nu doen

schoolgaande kinderen noodzakelijk en ook wenselijk

steeds meer scholen een beroep op deze slinkende groep

zijn in het belang van ouders en kinderen. Op basis

(vaak) overbelaste vrijwilligers.

van de actuele ontwikkelingen zal een traditioneel
dagarrangement, dat nog steeds op grote schaal in

Niet alleen ouders en kinderen hebben hier last van. Ook

Nederland van toepassing is (zie hieronder), niet langer

leerkrachten in het basisonderwijs worden steeds vaker

haalbaar blijken.
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Managementsamenvatting

Dat is de reden dat de SWKGroep pleit voor een brede
invoering van een minder versnipperd, eigentijds dagarrangement met meer rust, regelmaat en ruimte voor
kinderen, ouders, onderwijs en opvang.
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Daarbij pleit de SWKGroep niet alleen voor aanpassingen

voor kinderen en ouders aan te tonen van een eigentijds

in schooltijden en bredere invoering van het continu-

dagarrangement.1

rooster op scholen. Ook de kinderopvangbranche moet
zich beraden onder welke voorwaarden er meer kinderen
in BSO geplaatst kunnen worden (verruiming leidster/

Als maatschappelijke organisatie heeft de SWKGroep geen winstoogmerk en ook
geen commerciële rendementsdoelstellingen die dat belang aantasten.

1

kind ratio) zonder dat dit ten koste gaat van de pedagogische kwaliteit.
Uit een doorrekening van het ING Economisch Bureau
blijkt dat een brede invoering op nationaal niveau haalbaar
is binnen realistische financiële kaders. De SWKGroep
neemt, als maatschappelijke organisatie, het initiatief om
met diverse modelprojecten in de praktijk de meerwaarde

•
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Ongeveer 1,6 miljoen kinderen uit ongeveer 1 miljoen gezinnen in Nederland maken dagelijks
gebruik van het basisonderwijs (CBS, 2008). Een sterk groeiend aantal kinderen en gezinnen vult het
onderwijsarrangement aan met professionele opvang om werk en zorg voor kinderen te kunnen
combineren.

1.1 Actuele knelpunten op het raakvlak

groep (vaak) overbelaste vrijwilligers. Niet alleen ouders

onderwijs en opvang

en kinderen hebben last van deze knelpunten. Ook

Het aantal vier- tot twaalfjarigen dat gebruik maakt van

leerkrachten in het basisonderwijs worden steeds vaker

professionele opvang na schooltijd groeide - in verge-

belast door een tekort aan vrijwilligers. Zij worden

lijking met 2006 - met 44 procent tot 214.000 kinderen

steeds vaker ingeschakeld om de gaten in TSO op te

aan het einde van 2007 (OCW, 2008). Bijna een kwart

vangen. Ook andere activiteiten, zoals schoolreisjes en

van de nieuwe basisschoolleerlingen maakte eind 2007

sportdagen, komen steeds meer volledig voor rekening

gebruik van naschoolse opvang (Taskforce BSO, 2007).

van leerkrachten.

Door gebrek aan ruimte en personeel stonden er eind

De knelpunten die hierdoor ontstaan veroorzaken

2007 nog eens ruim 22.000 kinderen van werkende ouders

toenemende werkdruk bij leerkrachten, doordat steeds

op een wachtlijst voor naschoolse opvang (B&A, 2008). Het

vaker een beroep op hen gedaan wordt om ‘bij te springen’

Centraal Planbureau (14 mei 2008) gaat ervan uit dat de

en doordat leerkrachten meer tijd nodig hebben om na

jaarlijkse groei van de naschoolse opvang in Nederland de

de middagpauze weer structuur aan te brengen in het

komende jaren nog ten minste 18 procent (2008, 2009) en

gedrag van kinderen.

in de periode daarna 9 procent (2010 en 2011) per jaar zal

Onder andere door een toenemende werkdruk wordt

bedragen. Daarmee zal het ontwikkelen van voldoende

het vak van leerkracht minder aantrekkelijk, terwijl het

capaciteit aan naschoolse opvang de komende jaren een

vak juist aantrekkelijker moet worden. Dit als antwoord

belangrijk knelpunt blijven.

op het groeiend lerarentekort in het primair onderwijs

Naast knelpunten bij de naschoolse opvang nemen ook

(Leerkracht! Advies van de commissie leraren, 2007).

de knelpunten in TSO (het overblijven) sterk toe.
‘Overblijven in het basisonderwijs wordt volgend schooljaar

1.2 Oorzaken knelpunten zijn structureel

problematisch. Er zijn te weinig overblijfkrachten terwijl

Deze knelpunten zijn niet tijdelijk maar blijken een

steeds meer kinderen hun boterham op school moeten

structureel probleem. Steeds meer vrouwen met kinderen

oppeuzelen’ publiceerde de Vereniging voor Openbaar

werken, terwijl de mogelijkheden voor informele opvang

Onderwijs (VOO) op 19 mei 2008. Elke dag blijven op

beperkter worden omdat steeds meer vrouwen van

dit moment tussen de 500.000 en 600.000 kinderen in

middelbare leeftijd de arbeidsmarkt opgaan. Meer dan

Nederland over (VOO, 2008). Ongeveer 40 procent van de

driekwart (CBS 2008) van de leeftijdscategorie ‘moeders

basisschoolleerlingen maakt er gebruik van. Een paar jaar

op het schoolplein’ heeft inmiddels een substantiële baan

geleden waren er nog ruim voldoende ‘overblijfmoeders’

(meer dan 12 uur per week). Dat aandeel stijgt de komende

beschikbaar. Maar nu is er een enorm tekort waardoor

jaren nog verder. Ook de omvang van de deeltijdbaan

steeds meer scholen een beroep doen op een slinkende

van vrouwen wordt steeds groter.
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1. Aanleiding

Er is een toename van het aantal vrouwen dat in middelgrote (20-27 uur per week) en grote (28-34 uur per week)
deeltijdbanen werkt (Onderwijsraad 2008).

76,0%

NETTO ARBEIDSPARTICIPATIE VROUWEN IN % (25-45 JAAR)
74,0%

72,0%

70,0%

68,0%

66,0%

64,0%

62,0%

9

•

2008 apr./2008 juni*
2008 feb./2008 apr.*
2007 dec./2008 feb.*
2007 okt./2007 dec.*
2007 aug./2007 okt.*
2007 juni/2007 aug.*
2007 apr./2007 juni*
2007 feb./2007 apr.*
2006 dec./2007 feb.*
2006 okt./2006 dec.*
2006 aug./2006 okt.*
2006 juni/2006 aug.*
2006 apr./2006 juni*
2006 feb./2006 apr.*
2005 dec./2006 feb.*
2005 okt./2005 dec.
2005 aug./2005 okt.
2005 juni/2005 aug.
2005 apr./2005 juni
2005 feb./2005 apr.
2004 dec./2005 feb.
2004 okt./2004 dec.
2004 aug./2004 okt.
2004 juni/2004 aug.
2004 apr./2004 juni
2004 feb./2004 apr.
2003 dec./2004 feb.
2003 okt./2003 dec.
2003 aug./2003 okt.
2003 juni/2003 aug.
2003 apr./2003 juni
2003 feb./2003 apr.
2002 dec./2003 feb.

* Voorlopige cijfers

Tegelijkertijd neemt de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland ook in 2008 verder toe. Dat blijkt uit de toename van het

aantal banen, de dalende werkloosheid en de afname van het aantal bijstandsuitkeringen tot het laagste aantal in 25 jaar

(CBS, 2008).

Door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt neemt de

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de actuele

behoefte aan dagarrangementen, die rekening houden

knelpunten die ouders, kinderen, onderwijs en kinder-

met de arbeidsparticipatie van gezinnen, sterk toe. Met

opvang ervaren bij het organiseren van een sluitend

de knelpunten op de arbeidsmarkt en de toenemende

dagarrangement, structureel en niet tijdelijk zijn.

vergrijzing is het noodzakelijk dat meer ouders gaan
werken om het arbeidsaanbod in Nederland op peil te

1.3 Nieuwe visie op opvang en onderwijs:

houden. Dat erkent ook de Commissie Bakker (2008)

een uitdaging voor alle betrokkenen

die nadrukkelijk aandacht besteedt aan de actuele

Het goed organiseren van de zorg voor kinderen in

belemmeringen in het aanbod van onderwijs en opvang

combinatie met een baan is geen geringe uitdaging voor

voor werkende ouders en hun kinderen.

ouders en kinderen. Door de snelle groei van gezinnen
die deze uitdaging aangaan, worden steeds hogere eisen

'De schooltijden zijn niet goed afgestemd op werkende

gesteld aan de diensten die ouders hierbij ondersteunen.

ouders. Nog steeds is de woensdagmiddag op veel scholen

Het gaat om partners zoals onderwijs, kinderopvang,

een vrije middag, met als gevolg dat veel vrouwen niet op

sport-, cultuur- en andere vrijetijdsvoorzieningen.

woensdag (kunnen) werken. Op andere dagen beginnen

Deze partijen ondervinden steeds meer belemmeringen

scholen om half negen ‘s ochtends en gaan ze rond drie uur

om tegemoet te komen aan de snel veranderende vraag

’s middags uit. Dat betekent dat het ook op die dagen lastig

van ouders naar passende dagarrangementen.

is om een volledige werkdag te draaien. Betere schooltijden

Er is een toenemend gebrek aan geschikte ruimte en

zouden de behoefte aan voorzieningen, zoals kinderopvang

personeel. Alle partijen die een volledig aanbod bieden

en brede scholen, verminderen. Zo ver zijn we nog niet.

voor ouders dat èn pedagogisch verantwoord is èn

Vooral voor vrouwen met kleine kinderen is de aanwezigheid

kostendekkend uitvoerbaar blijft, hebben hiermee te

van kinderopvang belangrijk, omdat zij werk en zorg moeten

maken.

kunnen combineren. Het aantal kinderopvangvoorzieningen
is fors gegroeid de laatste jaren. Maar openingstijden laten

Volgens de SWKGroep liggen er veel kansen om de zorg

nogal eens te wensen over. Gaan kinderen eenmaal naar

voor kinderen met de inzet van kinderopvang en alle andere

de basisschool, dan bepalen schooltijden in hoge mate het

maatschappelijke partners efficiënter te organiseren.

dagritme en beperken daardoor de mogelijkheden voor

In dit document presenteert de SWKGroep een toekomst-

urenuitbreiding op het werk. Voor- en naschoolse opvang

visie op de rol die opvang en onderwijs kunnen vervullen

biedt hier een oplossing voor, maar deze is vaak op andere

bij het ontwikkelen van dagarrangementen voor de

locaties dan de school, met gesjouw van kinderen als gevolg.

volgende generatie werkende gezinnen en vooral voor

Een doorlopend school- en opvangprogramma komt maar

hun kinderen.

beperkt voor. Bovendien is er een tekort aan voorzieningen
voor voorschoolse en naschoolse opvang. Kortom: tijd-

Aanbieders van (kinder)opvang staan voor de uitdaging

arrangementen in het onderwijs en arbeidsdomein sluiten

om tegemoet te komen aan de wensen van ouders

niet op elkaar aan.'

en kinderen door efficiënt gebruik te maken van de
beschikbare capaciteit zonder concessies te doen aan de

(Uit Rapport Commissie Bakker, 2008 p.40)

kwaliteit van de opvang. De belangrijkste uitdaging voor

•
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het onderwijs is om de traditionele schoolroosters aan
te passen aan de wensen van ouders, zonder dat dit ten
koste gaat van de onderwijskwaliteit.
Het vertalen van die visie naar de praktijk vraagt een forse
investering van alle partijen die betrokken zijn bij het
vormgeven van dagarrangementen voor schoolgaande
kinderen. De SWKGroep wil investeren in discussies,
modelprojecten, marktonderzoek, aanbodontwikkeling
en samenwerkingsafspraken die een bijdrage leveren
aan een beter passend en toekomstbestendig dagarrangement voor kinderen. Deze notitie biedt hiervoor
de basis en maakt die ambitie concreet.

•
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2. De knelpunten

Het huidige traditionele dagarrangement brengt voor kinderen van werkende ouders diverse knelpunten
met zich mee. In dit hoofdstuk zullen niet alleen de algemene knelpunten, maar ook de knelpunten op
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het gebied van onderwijs, voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang besproken worden.
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thuis

VSO

Onderwijs

TSO

Onderwijs

BSO

thuis

dinsdag

thuis

VSO

Onderwijs

TSO

Onderwijs

BSO

thuis

woensdag

thuis

VSO

Onderwijs

donderdag

thuis

VSO

Onderwijs

vrijdag

thuis

VSO

Onderwijs

BSO
TSO

Onderwijs

BSO

thuis

BSO

thuis
thuis

VSO: voorschoolse opvang, TSO: tussenschoolse opvang, BSO: buitenschoolse opvang

2.1 Het traditionele dagarrangement

gaan de kinderen voor het tweede dagdeel tot ongeveer

in Nederland

15.15 uur naar school. In Nederland zijn de leerlingen

In bovenstaand schema is op hoofdlijnen het huidige

meestal vrij op woensdagmiddag en in de onderbouw

traditionele dagarrangement weergegeven voor kinderen

ook vaak op vrijdagmiddag. De knelpunten die samen-

van werkende ouders die gebruik maken van onderwijs

hangen met dit dagarrangement worden in de volgende

én opvang. Een basisschool heeft een vast rooster van

paragrafen weergegeven.

maandag tot en met vrijdag. Hoewel scholen redelijk vrij
zijn om de schooltijden zelf te bepalen, starten de lessen

2.2 Algemene knelpunten

op de meeste scholen rond 08.30 uur. In de loop van de

Voor kinderen heeft het huidige dagarrangement

ochtend wordt er een pauze gehouden waarin de kinderen

relatief veel momenten van wisseling in begeleiding en

buiten spelen op het schoolplein.

pedagogisch klimaat. Nu worden veel kinderen op één dag

Tussen de middag gaan de kinderen of naar huis om te

begeleid door ten minste vier verschillende begeleiders

lunchen of ze blijven op school over en eten daar, vaak

(VSO, onderwijs, TSO en BSO) waarbij begeleiding door

onder begeleiding van leerkrachten of ouders. ‘s Middags

professionals wordt afgewisseld met begeleiding door

•
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van traditionele dagarrangementen

vrijwilligers. Door deze wisselingen hebben kinderen

2.4 Knelpunten onderwijs

voor ieder kind' (juli 2008): '...hoewel er gestreefd wordt
naar minder ‘vreemde’ gezichten tussen instellingen, kan

12.00 uur

07.30 uur

de Onderwijsraad in haar rapport 'Een rijk programma

08.30 uur

meer stress en minder rust. Dat knelpunt erkent ook

tegelijkertijd geconstateerd worden dat binnen instellingen
het aantal contactpersonen over het algemeen toeneemt. Zo
hebben steeds minder kinderen slechts één leerkracht, omdat

maandag

VSO

Onderwijs

het aantal deeltijders op de basisschool aanzienlijk is.'
Een belangrijk knelpunt voor de komende jaren is de
2.3 Knelpunten VSO

personele bezetting in het basisonderwijs. Een trend

08.30 uur

07.30 uur

in het onderwijs is dat steeds vaker in deeltijd gewerkt
wordt. De voorkeur voor een vrije weekdag ligt sterk op de
woensdag en/of de vrijdag, want dan kost een volledige
vrije dag voor een leerkracht minder werkuren.
Als gevolg van het traditionele dagarrangement zal de

maandag

VSO

personele bezetting in het onderwijs op woensdag en op
vrijdag steeds lastiger in te vullen zijn.
Ook ouders ervaren de knelpunten daarvan bij het inrich-

Sinds de aanpassingen in de Wet Primair Onderwijs (WPO)

ten van de werkweek met als gevolg dat veel vrouwen niet

in 2006 als gevolg van de motie Van Aartsen/Bos zijn

op woensdag werken (Commissie Bakker, 2008).

scholen aangewezen om een voorziening te treffen voor
VSO (vanaf 7.30 uur) als ouders daar om vragen.
VSO staat echter onder grote druk. Het is een opvangvorm
waaraan slechts een beperkt aantal ouders behoefte
heeft. Daarnaast varieert de instroom per kind en is
de duur van de opvang per dag zo beperkt dat het niet
bedrijfsmatig te organiseren is met voldoende waarborgen voor kwaliteit en continuïteit. Daardoor is de
personele bezetting van de VSO steeds lastiger in te vullen.
Het concentreren van deze opvangvorm op één locatie
voor verschillende scholen lost deze knelpunten niet
op, maar leidt tot ‘gesleep met kinderen’ om de kinderen
tijdig op de juiste locatie aan de schooldag te laten
beginnen. Vrijwel alle scholen en opvangorganisaties
in Nederland vinden het lastig om deze opvangvorm
structureel te organiseren.

•

13

2.5 Knelpunten tussenschoolse opvang/

maandag

VSO

Onderwijs

15.15 uur

13.00 uur

12.00 uur

08.30 uur

07.30 uur

overblijven

TSO

Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2006 is het schoolbestuur

2.6 Knelpunten BSO

verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van het

Ook de sterk toenemende vraag naar BSO levert knel-

overblijven op school (TSO). De afgelopen tientallen jaren

punten op. Ouders en kinderen worden steeds vaker

is het aantal kinderen dat tussen de middag overblijft

geconfronteerd met lange wachtlijsten, scholen worden

sterk gestegen. Motief om gebruik te maken van TSO is het

door ouders steeds vaker aangesproken om oplossingen

werk of een opleiding van de ouders. Daarnaast zijn ook

te realiseren en opvangaanbieders worden gecon-

de afstand tussen school en huis, of het verplichte karakter

fronteerd met een grote schaarste aan accommodaties

van het overblijven op scholen met een continurooster,

en personeel. De knelpunten bij het aantrekken van

redenen voor ouders om hun kinderen te laten overblijven.

goed gekwalificeerd personeel worden versterkt door

Door de sterke groei en het gebrek aan overblijfkrachten

de relatief korte openingstijden van BSO. Hierdoor

wordt het overblijven in het basisonderwijs ieder school-

is er slechts beperkte ruimte voor investeringen in

jaar problematischer. Evenals bij VSO zijn de werktijden

passende huisvesting en is het aantal werkuren voor

te beperkt. De knelpunten die hierdoor ontstaan, ver-

BSO-medewerkers relatief gering. Daardoor kunnen op-

oorzaken toenemende werkdruk bij leerkrachten doordat

vangorganisaties minder gemakkelijk concurreren op

steeds vaker een beroep op hen gedaan wordt om ‘gaten

de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Ouders en

te vullen’ en door het feit dat leerkrachten meer tijd

kinderen ervaren deze knelpunten ook: 'Een knelpunt dat

nodig hebben om na de middagpauze weer structuur

ouders ervaren betreft de snelle doorloop van het personeel.

aan te brengen in het gedrag van kinderen. Ook kinderen

Het is vooral ook vervelend dat het personeel zelf veel wisselt,

ervaren de teruglopende kwaliteit van TSO en waarderen

je kunt geen band opbouwen. Er zijn elke keer weer nieuwe

TSO minder dan voorheen. Dat wordt onderbouwd door

gezichten. Dat is ook voor de kinderen niet prettig.' ('Een rijk

het rapport van de Onderwijsraad 'Een rijk programma

programma voor ieder kind', pag. 67, Onderwijsraad, juli

voor ieder kind' (2008). Tot slot vragen de voortdurend

2008).

2

fluctuerende schooltijden met name tussen de middag
veel flexibiliteit van de kinderopvang, die in toenemende

Het geringe dagvenster dat BSO vult, maakt het ook lastig

mate TSO voor scholen vervangt.

om een pedagogisch verantwoord programma aan te

2

“De kinderen vinden het overblijven niet altijd leuk, zo blijkt uit de dagboekjes en

bieden. Kinderen stromen op standaarddagen tussen

de telefoongesprekken tussen de onderzoeksassistenten en de kinderen en/of ouders.

15.15 en 16.00 uur in en worden tussen 17.00 en 18.30

Overblijven is soms niet leuk, omdat het ‘chaotisch’ is, ‘druk’, ‘soms saai’, en ‘er zijn wel

uur alweer opgehaald. Dat betekent dat er ongeveer een

eens kinderen die je gaan plagen en duwen’.”(pagina 69)

•
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VSO

Onderwijs

TSO

Onderwijs

18.30 uur

15.15 uur

13.00 uur

12.00 uur

08.30 uur

07.30 uur
maandag

BSO

uur de tijd is voor een aantrekkelijk vrijetijdsprogramma
met rustmomenten en activiteiten die afgestemd zijn op
de leeftijd en belangstelling van kinderen. Dit is één van
de redenen waarom kinderen in de bovenbouw nauwelijks
gebruik maken van BSO (Taskforce BSO, 2007).
De Onderwijsraad constateert dit knelpunt ook: 'Op
het gebied van het bevorderen van zelfstandigheid van
kinderen blijkt dat veel oudere kinderen de activiteiten van
BSO saai vinden, ook vanwege het ontbreken van genoeg
leeftijdsgenoten en/of speelmogelijkheden om leuk te
kunnen spelen.' en 'Het voorgaande laat zien dat er vanuit
het perspectief van de ouders en met name vanuit het
perspectief van de kinderen ruimte is voor verbetering, met
name op twee onderdelen: een betere programmering en
een betere opleiding van de pedagogisch medewerkers en
onderwijzers.' ('Een rijk programma voor ieder kind', pag.
71, Onderwijsraad, juli 2008).

•
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3. De knelpunten in de

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de wijze waarop een gezin in Nederland omgaat met de
knelpunten die samenhangen met het traditionele dagarrangement. Het gezin bestaat uit twee ouders
(Bert en Karin) en twee kinderen (Sanne van vier en Tim van vijf) in de schoolgaande leeftijd. In het
afgelopen voorjaar heeft zoon Tim de overstap gemaakt van het kinderdagverblijf naar de basisschool
en vanaf deze zomer zal dochter Sanne hem volgen. Bert werkt fulltime, Karin werkt parttime drie dagen
(20 uur) per week.

3.1 Wachtlijsten BSO

haalt Bert de kinderen van BSO. Zo kan Bert iedere morgen

Karin en Bert hebben net een informatiepakket ontvangen

vroeg weg en om 8.30 uur starten met zijn collega’s. Sinds

van de basisschool voor dochter Sanne. Samen nemen

enkele maanden heeft Karin een coördinerende rol op

ze de lijst met klasgenoten door, op zoek naar bekende

haar afdeling. Het zou handig zijn als ze tegelijk met de

namen uit de buurt. De klas van Tim staat onder leiding

andere medewerkers van de afdeling zou starten om ’s

van Juf Cora en heeft in totaal 23 kinderen3. De school is

ochtends de puntjes op de i te zetten. Karin kan echter

dus geregeld, maar BSO voor dochterlief is een probleem.

niet om 8.30 uur starten omdat zij eerst Tim naar school

Op de BSO waar Tim zit was geen plaats meer voor Sanne.

moet brengen (Bert brengt Sanne om 8.00 uur naar het

De BSO groep van Tim bestaat in totaal uit 20 kinderen

kinderdagverblijf ) en niet eerder bij school kan vertrekken

en per 10 kinderen is er minimaal één BSO medewerker.

dan 8.30 uur. Vervolgens duikt zij de file in om rond 9.15

Sanne staat op de wachtlijst maar de vooruitzichten zijn

uur op het werk aan te komen. VSO is niet geregeld we-

niet goed. Het kost de kinderopvangaanbieder grote

gens gebrek aan belangstelling. Maar zelfs als dat zou

moeite voldoende gekwalificeerde BSO medewerkers te

kunnen vinden Bert en Karin het geen aantrekkelijk idee

werven. Daarnaast ontbreekt het aan nieuwe locaties die

om de kinderen eerst naar een verzamelplek te brengen

Nimby-proof4 zijn.

met beperkt toezicht voorafgaand aan de schooldag.

Vragen Bert en Karin

Vragen Bert en Karin

1. Waarom heeft de klas van Tim met 23 leerlingen van vier

3. Waarom start de schooldag niet eerder (ca. 8.00 uur) om

en vijf jaar wel genoeg aan één leerkracht gedurende een

beide ouders in staat te stellen op de reguliere werktijden

volledige schooldag en moet BSO aan strengere eisen

te starten?

voldoen en meer dan twee keer zoveel professionele
begeleiding inzetten voor minder dan een halve dag?
2. Waarom wordt de ruimte in/bij school niet gebruikt om

3.3 Het overblijven van Sanne en Tim
Tim maakt op de werkdagen van Karin gebruik van TSO

BSO ruimte voor jonge kinderen te creëren zodat

(overblijven). Meer dan driekwart van de kinderen op de

bezwaren van omwonenden in één procedure (i.p.v. twee

school maakt elke week gebruik van die mogelijkheid.

aparte procedures voor school en BSO) aan de orde

Binnenkort moeten ze een andere oplossing zoeken, want

komen?

de school heeft aangegeven dat door het gebrek aan
’overblijfmoeders’ de overblijf vanaf volgend schooljaar

3.2 Halen en brengen van Sanne en Tim

niet meer gegarandeerd kan worden. In de aanloop naar

In de praktijk brengt Karin de kinderen naar school en

dat besluit kwamen er al berichten dat ouders de kinderen

•
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praktijk van een Nederlands gezin

alleen werkdagen mogen laten overblijven. Ook op niet-

voor rust, regelmaat en ruimte voor kinderen van de

werkdagen vindt Karin het trouwens een heel gehaast

steeds groter wordende groep werkende ouders. In de

voor haar en Tim om in een uur tijd samen te lunchen.

visie van de SWKGroep is daar wat aan te doen door een

Voor je van het schoolplein af loopt is het 12.15 uur, 15

gezamenlijke inspanning van ouders, kinderopvang,

minuten met de fiets naar huis, waar om ongeveer 12.30

scholen, sportverenigingen en anderen. In het volgen-

uur gegeten kan worden, waarna de kinderen om 12.45 uur

de hoofdstuk wordt een eigentijds dagarrangement

alweer klaar moeten staan om terug te gaan naar school.

gepresenteerd dat is toegesneden op de actuele en

Straks met twee kinderen zal dat nog lastiger worden. Hoe

toekomstige behoefte van gezinnen. Het ontwerp beoogt

moet ze dit organiseren als met ingang van het nieuwe

geen blauwdruk te zijn, maar veel meer een concept

schooljaar TSO stopt?

dat kan bijdragen aan de discussie en vooral aan de

Vragen Bert en Karin

ontwikkeling van lokale initiatieven voor modernisering

4. Waarom biedt de school geen continurooster met een

van het traditionele dagarrangement.

korte middagpauze waarin alle leerlingen onder leiding
van de leerkracht lunchen?

3.5 De droom van Bert en Karin
De droom van Bert, Karin en de kinderen?

3.4 BSO van Tim en (misschien toch nog) Sanne

’s Ochtends gezamenlijk ontbijten, vervolgens brengt Bert

BSO van Tim (en straks misschien toch nog Sanne) ligt

of Karin de kinderen naar school. Tussen de middag blijven

op loopafstand van de school. Tim en zijn BSO vriendjes

de kinderen lunchen op school en om 14.00 uur start BSO

worden drie dagen per week door een BSO medewerker

voor de kinderen. De zwemles is geïntegreerd in het BSO

van school opgehaald. Omdat er meer kinderen van

aanbod en Bert en Karin verheugen zich al op de volgende

meerdere scholen opgehaald worden duurt het even voor

kijkzwemles. Daarvoor nemen ze vrij om de vorderingen

ze op de BSO arriveren, maar meestal zijn ze allemaal rond

van de kinderen te volgen. Als Tim zijn zwemdiploma

15.45 uur op BSO. Vervolgens ‘chillen’ de kinderen met wat

heeft wil hij op voetbal. De training van de plaatselijke

drinken en zoeken ze samen een activiteit uit. Sommige

voetbalvereniging is onderdeel van het BSO programma.

ouders werken dicht bij huis en komen de kinderen al

Dat scheelt weer bij het halen en brengen. Karin werkt 80

rond 17.00 uur halen. Meestal haalt Bert na zijn werk Tim

procent, twee dagen per week werkt Karin tot 13.00 uur

op om ongeveer 18.00 uur. Op de dagen dat Tim niet naar

en haalt de kinderen van school, de rest van de week

BSO gaat heeft hij zwemles. Straks met twee kinderen op

werkt ze de hele dag. Soms wisselt ze haar parttime dagen

zwemles zal het op die dagen niet rustiger worden. Tim wil

om belangrijke vergaderingen te kunnen bijwonen. Om

volgend jaar graag op voetballen maar hoe ze dat moeten

18.00 uur haalt één van hen de kinderen op bij BSO en

inpassen...

worden de spannende verhalen van de dag tijdens het

Vragen Bert en Karin

eten doorgenomen.

5. Waarom biedt BSO geen zwemles of sportactiviteiten

3

aan als onderdeel van het BSO programma?
De vragen van Bert en Karin zijn herkenbaar voor veel
werkende ouders. Door het huidige versnipperde dag-

In 1995 bestond een groep in de onderbouw van het basisonderwijs uit gemiddeld
26,3 leerlingen. Vanaf het schooljaar 1997/1998 ontvangen basisscholen middelen van
de overheid voor het verkleinen van de groepen en het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs in de onderbouw. In 2006 was de gemiddelde groepsgrootte gedaald
met drie leerlingen tot 23,3 (onderwijsinspectie, 2007).
4
‘Not in my backyard’ als bezwaar van omwonenden die vrezen voor de overlast die
een BSO locatie met zich meebrengt.

arrangement zijn er onvoldoende randvoorwaarden

•
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4. Naar

Op de eerste plaats moet een eigentijds dagarrangement bijdragen aan het welzijn van kinderen.
Zij moeten beter in staat worden gesteld zich te ontwikkelen in een omgeving en met begeleiding die ze
daartoe in staat stelt. Daarnaast moet het dagarrangement de maatschappelijke knelpunten die kleven
aan traditionele dagarrangementen oplossen of verminderen. Tenslotte moeten aanpassingen in het
dagarrangement ook zodanig vorm krijgen dat er sprake is van uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en
continuïteit op langere termijn.

4.1 Contouren EIGENTIJDS dagarrangement

Naast deze inhoudelijke aanpassingen vereisen de

van de toekomst

actuele en toekomstige knelpunten ook een andere visie

Op basis van het voorgaande moet een eigentijds dag-

op huisvesting van scholen en BSO. Daarbij kunnen door

arrangement de volgende elementen bevatten:

combinatiehuisvesting niet alleen inhoudelijke maar ook

• een eerdere start van de schooldag

organisatorische en financiële voordelen behaald worden.

• regelmaat in schooltijden op alle weekdagen

Gelet op de arbeidsmarktontwikkeling en een vergelijking

(vijf gelijke dagen model)

met landen om ons heen lijkt een aanpassing van de

• brede invoering continurooster met korte

leidster/kind ratio in BSO te realiseren zonder risico’s voor

middagpauze onder begeleiding leerkracht

kwaliteitsverlies.

• een breder dagvenster voor buitenschoolse
4.2 een EIGENTIJDS dagarrangement in beeld

activiteiten
• integratie van onder andere zwemles en

Onderstaand het dagarrangement dat aan de geschetste

sportactiviteiten in het BSO programma

contouren voldoet:

18.30 uur

14.00 uur

12.30 uur

12.00 uur

08.15 uur

07.30 uur

• meer continuïteit in de personele bezetting van BSO

maandag

thuis

Onderwijs

pauze

Onderwijs

BSO

thuis

dinsdag

thuis

Onderwijs

pauze

Onderwijs

BSO

thuis

woensdag

thuis

Onderwijs

pauze

Onderwijs

BSO

thuis

donderdag

thuis

Onderwijs

pauze

Onderwijs

BSO

thuis

vrijdag

thuis

Onderwijs

pauze

Onderwijs

BSO

thuis

•
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een beter passend dagarrangement

4.3 De voordelen van een eigentijds

Financieel onderwijs:

dagarrangement

• middelen gekoppeld aan VSO en TSO vallen vrij en

Voor kinderen heeft een eigentijds dagarrangement

kunnen anders aangewend worden

veel minder momenten van wisseling in begeleiding en

Financieel opvang:

pedagogisch klimaat. In het huidige dagarrangement

• voordeel door efficiëntere benutting BSO capaciteit en

worden veel kinderen op één dag begeleid door ten
minste vier verschillende begeleiders (VSO, onderwijs, TSO
en BSO), waarbij begeleiding door professionals wordt

medewerkers
• voordeel door betere benutting daldagen (woensdag
en vrijdag)

afgewisseld met begeleiding door vrijwilligers.
In dit model wordt het aantal verschillende bege-

4.3.1 Voordelen voor de voorschoolse tijd

pedagogische lijn kunnen afstemmen. Door gelijke
schooldagen wordt de voorkeur voor bepaalde dagen voor
activiteiten, studiedagen en vrije dagen bij parttimers,

08.15 uur

07.30 uur

leiders beperkt tot twee professionals die een éénduidig

maar ook bij ouders, beperkt. Hierdoor kan een betere
spreiding van capaciteit over de week gerealiseerd
worden met minder piekbelastingen voor school en

maandag

thuis

opvang op maandag, dinsdag en donderdag.
Door het vervroegen van de start van de schooldag
In onderstaand overzicht staan de consequenties voor

naar 8.15 uur (school open ongeveer 8.00 uur) ontstaat

alle betrokkenen opgesomd vanuit een pedagogische,

automatisch minder behoefte aan VSO. Door het be-

organisatorische en financiële invalshoek:

perken van de resterende behoefte kunnen ouders die

Pedagogisch:

er nog wel behoefte aan hebben een beroep doen op de

• meer professionele begeleiding voor kinderen

schaarse informele vormen van opvang (onderling) of op

gedurende de dag
• meer rust en regelmaat door structurele
continuïteit en professionaliteit in begeleiding
• meer mogelijkheden voor boeiende
BSO programma’s

professionele gastouderopvang.
De eerdere start van de schooldag biedt beide ouders
de mogelijkheid om (indien gewenst of noodzakelijk) op
normale werktijden te starten. Ook biedt het ouders meer
flexibiliteit om de fileproblematiek te ontwijken.

• meer ontlasting van het gezin door meer
mogelijkheden om sport- en zwemles te

4.3.2 Voordelen voor de onderwijstijd

• betere inzet en werving mogelijk van
pedagogisch medewerkers door bredere dagvensters

12.00 uur

07.30 uur

Organisatorisch:

08.15 uur

integreren in het BSO aanbod

• meer regie en minder verrassingen voor onderwijs
door calamiteiten in VSO en TSO
• aantrekkelijkere werktijden voor het personeel van de

maandag

thuis

Onderwijs

kinderopvang en het onderwijs

•
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Door de gelijke schooldagen in de week zal het toe-

vakkrachten en heeft het dagritme minder wisseling van

nemende aandeel parttime leerkrachten minder voorkeur

gezichten. Daarnaast is er geen onderscheid meer tussen

hebben voor woensdag en vrijdag als vrije dag. Hierdoor

kinderen die overblijven en kinderen die tussen de mid-

is een betere spreiding van de beschikbare personele

dag naar huis kunnen/mogen, omdat iedereen bij een

capaciteit over de week mogelijk. Door meer continuïteit

continurooster gezamenlijk eet. Ook uit veiligheidsover-

op de schooldag ontstaat er voor leerkrachten en

wegingen biedt dit model voordelen, doordat leerlingen

kinderen een leeromgeving met meer rust, structuur en

en ouders minder vaak in het verkeer zitten.

maandag

thuis

Onderwijs

14.00 uur

12.30 uur

12.00 uur

08.15 uur

07.30 uur

duidelijkheid.

pauze

Onderwijs

Een eigentijds dagarrangement levert ook voordelen op

heeft inmiddels een continurooster en dat aantal stijgt

voor BSO. Door invoering van vijf gelijke schooldagen,

(SCP, 2006). Uit recenter onderzoek onder ouders van

waarbij de vrije woensdag- en vrijdagmiddag vervallen,

basisschoolleerlingen

Zoetermeer

zal de bezetting van BSO evenwichtiger gespreid zijn over

(Zoetermeer, augustus 2007) blijkt dat minder dan

de dagen. Deze efficiëntere benutting van de beschikbare

20 procent van de ouders voorkeur heeft voor het

capaciteit zou een aanzienlijke wachtlijstbeperking op-

traditionele schoolrooster, tweederde van de ouders

leveren (Taskforce BSO, 2007).

heeft voorkeur voor een continurooster en 15 procent

Daarnaast biedt een langer dagvenster met BSO de

van de ouders heeft geen voorkeur. Op basis van de

mogelijkheid om een beter passend dagprogramma

actuele signalen en de aanhoudende stijging van de

te realiseren met bijvoorbeeld aanbod van zwemles,

arbeidsparticipatie is het onvermijdelijk dat het merendeel

muziek of sportactiviteiten als onderdeel van het BSO

van de basisscholen in de komende jaren overgaat op het

programma.

continurooster. Voor kinderen biedt een dagarrangement

Ook bedrijfsmatig biedt een eigentijds dagarrangement

met continurooster meer aandacht van professionele

voordelen in de vorm van efficiëntere benutting van

maandag

gemeente

thuis

12.00 uur
Onderwijs

pauze

Onderwijs

18.30 uur

de

08.15 uur

in

14.00 uur

Meer dan een kwart van de scholen in Nederland

12.30 uur

4.3.4 Voordelen voor BSO

07.30 uur

4.3.3 Voordelen voor de tussenschoolse tijd

BSO
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bestaande onderwijslocaties, die voor het gebruik van

arbeidsmarkt en de nog steeds toenemende wachtlijsten

BSO activiteiten geschikt gemaakt kunnen worden. Tevens

voor BSO, lijkt een nadere verkenning op dit punt kansrijk

biedt een eigentijds dagarrangement bedrijfsmatig

om bij te dragen aan de oplossing van de knelpunten waar-

meer mogelijkheden om omvangrijker arbeidscontracten

mee kinderen en ouders op dit moment te maken hebben.

aan te bieden aan BSO medewerkers (versterken con-

Zo kan een beperkte verruiming van het aantal kinderen per

currentiekracht op arbeidsmarkt).

pedagogisch medewerker (van tien naar elf ) het grootste
deel (80 procent) van de actuele wachtlijstproblematiek

4.4 Structuuraanpassingen voor een

in BSO oplossen.

eigentijds dagarrangement
Tot nu toe beperkt deze visie zich tot aanpassing van

4.4.2 Combinatiehuisvesting met scholen

het dagarrangement. Ook structuuraanpassingen in

Er is een toenemende schaarste aan geschikte ruimte voor

het school- en opvangbereik kunnen bijdragen aan het

uitbreiding van BSO. Door de aanhoudende groei van de

oplossen of beperken van knelpunten die kinderen en

behoefte aan BSO in de komende jaren zal dit knelpunt

ouders op dit moment ervaren.

verder toenemen. Dit knelpunt wordt versterkt door het
feit dat de huisvestingskosten van BSO accommodaties

4.4.1 Aanpassen eisen personele bezetting BSO

gedekt moeten worden uit een openingstijd van circa

De vraag van Karin en Bert waarom de klas van Tim

24 uur per week (exclusief vakanties). Dat maakt het

met 23 leerlingen van vier en vijf jaar genoeg heeft

noodzakelijk dat voor BSO accommodaties vrijwel

aan één leerkracht (1:23) gedurende een volledige

altijd naar combinatiehuisvesting met andere functies

schooldag en BSO voor dezelfde groep kinderen en voor

gezocht wordt (onder andere met onderwijshuisvesting,

een kortere duur per dag meer dan tweemaal zoveel

peuterspeelzalen en sport- en scoutingaccommodaties).

personele inzet vraagt (minimaal 1 professionele BSO

In huisvestingsplannen voor het basisonderwijs wordt

kracht op 10 kinderen) is nog onbeantwoord gebleven.

nog vaak geen standaardruimte voor BSO accommodatie

De eisen waaraan BSO moet voldoen zijn vastgelegd

ingecalculeerd, terwijl dat met de voorkeuren van ouders

in

van

en de aangepaste verantwoordelijkheid van het onder-

ouders (BOinK) en de ondernemersorganisaties voor

wijs wel voor de hand ligt. Slechts in minder dan éénderde

kinderopvang. Ze zijn vervolgens wettelijk vastgelegd in

van de basisscholen in Nederland is ruimte gecreëerd voor

beleidsregels door het verantwoordelijke departement.

BSO (AVS, 2007).

afspraken

tussen

de

belangenvereniging

Ook de leidster/kind ratio van BSO heeft - net als
de schooltijden - een traditionele geschiedenis en is

Door het combineren van huisvesting voor onderwijs en

historisch gegroeid. Niet alleen is het verschil met de

BSO kunnen belangrijke voordelen gerealiseerd worden

onderwijseisen rond personele bezetting aanzienlijk,

op inhoudelijk gebied (gedeelde pedagogische visie

ook in internationaal perspectief zijn er voorbeelden van

op opvang en onderwijsomgeving), op kostengebied

landen (Denemarken en Zweden) met een uitstekende

(efficiëntere benutting huisvesting, onderwijs en opvang)

reputatie op het gebied van kinderopvang, waar

en op organisatorisch en logistiek gebied (vervoer tussen

ruimere eisen gelden voor de personele bezetting dan

school en BSO).

in Nederland (zie bijlage 1). Met dat argument in het

Belangrijk knelpunt voor combinatiehuisvesting van BSO

achterhoofd en met de actuele ontwikkelingen op de

en onderwijs is het zogenaamde vorderingsrecht van

•
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gemeenten, wettelijk verankerd in de Wet op het primair

kinderen. Daarom heeft de SWKGroep een onderzoek

onderwijs (WPO, o.a. art. 107, 108). Aanpassing van het

laten uitvoeren onder ouders met kinderen die binnenkort

wettelijk kader kan de realisatie van het structureel

starten op de basisschool. Wat zijn de knelpunten die zij

samenwonen van onderwijs en opvang stimuleren.

ervaren en welke bijdragen kunnen opvang, onderwijs
en andere partijen leveren om die knelpunten op te

4.4.3 Aanpassen dagprogramma’s BSO en onderwijs

lossen? In het volgende hoofdstuk zijn de resultaten van

Aanpassing van de indeling van het dagarrangement

dit onderzoek opgenomen. Daaruit blijkt dat er onder

vereist ook aanpassing van de dagarrangementen

de nieuwe klanten van het basisonderwijs, de voor-,

van zowel onderwijs als opvang. Opvang zal activi-

tussen- en naschoolse opvang een grote behoefte is aan

teitenprogramma’s moeten ontwikkelen die beter aan-

een eigentijds dagarrangement en aanpassingen in het

sluiten op de mogelijkheden die een langere BSO tijd aan

traditionele opvang- en onderwijsaanbod.

kinderen biedt. Ook bij onderwijs vergt de aanpassing

Om dat te realiseren is het noodzakelijk dat de landelijke

van het dag- en weekarrangement aanpassing van het

kaders voor opvang en onderwijs aangepast worden,

lesprogramma.

waardoor er voldoende ruimte ontstaat voor een lokale
invulling op maat. In onderstaand overzicht staat de

4.5 Wie moeten er in actie komen om dit

bijdrage die verschillende partijen kunnen leveren aan

te realiseren?

het realiseren van meer rust, regelmaat en ruimte voor

Wie zijn de sleutelpartijen die meer rust, regelmaat

kinderen.

en ruimte voor kinderen kunnen realiseren en welke
initiatieven kunnen zij nemen? De SWKGroep is van me-

Door deze aanpassingen ontstaat een ruimer wettelijk

ning dat het initiatief voor een eigentijds dagarrangement

kader om de bestaande voorzieningen voor opvang

gebaseerd moet zijn op de behoefte van ouders en

van schoolgaande kinderen beter te benutten. Door de

Actoren

Actie

Beoogd resultaat

Convenantpartijen kinderopvang
(Belangenvereniging van
Ouders in de Kinderopvang
BOinK, de Branchevereniging
Ondernemers in de kinderopvang,
Maatschappelijk Ondernemers
Groep MOgroep)

Aanpassen voorwaarden
convenant kwaliteit waardoor
verruiming leidster/kind ratio voor
BSO mogelijk wordt.

Verruiming leidster/kind ratio voor BSO
waardoor meer kinderen geplaatst
kunnen worden in BSO en wachtlijsten
teruggedrongen worden.

Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Aanpassen beleidsregels kwaliteit
kinderopvang.

Wettelijke verankering verruiming
leidster/kind ratio voor BSO.

Aanpassen wetgeving onderwijshuisvesting (art. 107,108 WPO).

Ruimte creëren voor langdurige verhuur
van schoolaccommodaties voor BSO.
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ruimte in de exploitatie die hierdoor ontstaat, kunnen

komen zullen moeten worden erkend en bekrachtigd in

opvangondernemers onder andere investeren in het

beleidsregels door het ministerie van OCW.

opleidingsniveau

van

medewerkers

of

investeren

in het uitwerken van aanpassingen in BSO activitei-

4.6.2 Aanpassen schooltijden onderwijs

tenprogramma’s en/of het verbeteren van locaties.

‘De stabiliteit in het weekritme van kinderen wordt
vooral gebracht door de school; de school is een activiteit

Naast deze aanpassingen op landelijk niveau is het

die vaste uren kent en daarmee de week structureert.

realiseren van eigentijdse dagarrangementen voor opvang

Andere voorzieningen zijn rondom de school gegroepeerd’

en onderwijs afhankelijk van de inzet van lokale opvang-

aldus het rapport ‘Een rijk programma voor ieder kind’

en onderwijsorganisaties. Zij moeten het initiatief nemen

(Onderwijsraad, juli 2008). Vanaf het schooljaar 2006-2007

om een dagarrangement te vinden dat past bij de lokale

kunnen basisscholen zelf hun week en uren indelen.

behoefte van ouders, kinderen en onderwijs. Het is aan

Basisscholen hebben dus veel beleidsvrijheid: ze kunnen

lokale besturen van onderwijs en opvang om een initiatief

zelf bepalen hoe ze het vereiste aantal uren over het

te starten waarbij ouders en individuele schoolteams

schooljaar verdelen. Ook de dagindeling is zelf in te vullen.

betrokken worden.

De vrije woensdagmiddag is niet wettelijk vereist maar
een gewoonte.

4.6 De drempels op weg naar een eigentijds

Wettelijk is geregeld dat ouders in de medezeggen-

dagarrangement

schapsraad instemmingsrecht hebben bij het vast-

Een eigentijds dagarrangement, aangevuld met de

stellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan

voorgestelde structuuraanpassingen, biedt substantiële

de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de

voordelen boven het traditionele dagarrangement. Het

medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover

spreekt voor zich dat dit nieuwe model ook consequenties

geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de

zal hebben waar kinderen, ouders, leerkrachten en andere

mening van de ouders is gepeild. Op die manier ontstaan

voorzieningen mee te maken krijgen. In deze paragraaf

er voor ouders en kinderen geen onvoorziene problemen

een beknopt overzicht van de te nemen drempels op weg

door veranderingen in de schooltijden. 'Veel schoolteams

naar meer rust, regelmaat en ruimte voor kinderen.

vinden het niet prettig om dit (i.e. de begeleiding van TSO) te
doen. Ze willen zelf ook pauze hebben.' ('Een rijk programma

4.6.1 Aanpassen leidster/kind ratio kinderopvang

voor ieder kind', pag. 67, Onderwijsraad, juli 2008).

Het feit dat de leidster/kind ratio in de kinderopvang

De eventuele belemmeringen voor het aanpassen van de

de afgelopen decennia niet of nauwelijks is veranderd,

schooltijden van het onderwijs en het structureel invoeren

geeft al aan dat het lastig zal zijn dit onderwerp ter

van een continurooster liggen derhalve op lokaal niveau.

discussie te stellen. Aanpassing van het aantal kinderen
per pedagogisch medewerker is afhankelijk van een
discussie die in eerste instantie gevoerd moet worden
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in de
kinderopvang en de belangenvereniging voor ouders
in de kinderopvang. De afspraken die daar tot stand

•
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5. Wat

Een visie is leuk, maar deze moet wel gedragen worden door ouders en kinderen. Of de visie van de
SWKGroep aansluit op de verwachtingen en behoeften van ouders en kinderen is getoetst in een
inventariserend onderzoek onder werkende ouders met jonge kinderen. Dat is immers de toenemende
groep ouders met kinderen die werk-, opvang-, onderwijs- en andere arrangementen (zoals sport)
combineren. In de tekst zijn ter illustratie relevante uitspraken van geïnterviewde ouders opgenomen.

5.1 Opzet onderzoek onder ouders

aan VSO sterk zou afnemen. Wat vinden de ouders ervan

Voor het kwalitatieve onderzoek zijn op basis van een

als de scholen bijvoorbeeld om 8.00 uur open zouden zijn

steekproef interviews afgenomen bij veertig ouders

en om 8.15 uur zouden beginnen?

die gebruik maken van kinderopvang bij de SWKGroep.

• een meerderheid (53 procent) van de ondervraagden

Twintig van deze ouders hebben zitting in een ouder-

vindt het eerder beginnen van het onderwijs een

commissie van een bij de SWKGroep aangesloten

goed idee, ongeveer 18 procent heeft geen

kinderopvangorganisatie. Van de geïnterviewden is

uitgesproken voorkeur en zo’n 30 procent van de

de helft woonachtig in Rotterdam. De overige ouders

ouders vindt eerder beginnen van het onderwijs een

wonen verspreid in de driehoek Den Haag, Utrecht en

slecht idee

Rotterdam.

• wel vinden ouders dat het eerder starten van de

Van de ondervraagde ouders heeft 83 procent school-

schooldag ook moet betekenen dat de schooldag

gaande kinderen. De rest heeft uitsluitend kinderen (0-4

eerder eindigt

jaar) die gebruik maken van de kinderdagverblijven.
‘VSO afschaffen kan alleen als er een alternatief is (school
5.2 Hoe denken ouders over het huidige

eerder laten beginnen bijv.), want dat zou meer rust brengen

dagarrangement?

in het leven van de kinderen.’

Ouders is gevraagd welke verbeteringen ze graag zouden

‘Ik heb wel behoefte aan VSO en heb het ook uitgeprobeerd,

zien in de organisatie rondom onderwijs, kinderopvang

maar het was geen succes. De afstand was te groot en het

en eventueel vrijetijdsactiviteiten. De belangrijkste

was maar voor een half uur. Je wilt je kind toch het liefst

verbeterpunten die ouders aangeven zijn:

zelf afleveren en toch ook nog op tijd kunnen beginnen met

• invoering van continurooster (vijf gelijke dagen)

werken. Je wilt je kind geen uitzonderingspositie geven,

• school en BSO moeten beter met elkaar communiceren

dus als er meer kinderen vroeg beginnen is dat nog beter.’

over de aansluiting opvang en onderwijs
• een BSO programma met meer uitdaging waarbij sport
en andere activiteiten geïntegreerd worden

‘Als de school eerder begint, is de dag minder versnipperd.
De overgang naar BSO vanuit onderwijs is dan makkelijker
en de werkgever zal wellicht sneller geneigd zijn om een
medewerker eerder te laten stoppen met werken.’

5.2.1 Afschaffen VSO

‘Om acht uur beginnen is niet onredelijk. We zijn niet het

Met de invoering van het omschreven dagarrangement

enige land in de wereld waar de school vroeger zou beginnen,

zouden de scholen eerder starten, waardoor de behoefte

maar tot hoe laat ga je dan door?’

•
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willen ouders en kinderen eigenlijk?

‘Ik maak zelf geen gebruik van VSO, want dat is te veel voor

Van de overige 28 ouders vindt 81 procent het een goed

mijn kind. Ik begin zelf wel later met werken. Als school eerder

idee om een continurooster in te voeren, 11 procent van de

begint, kan ik zelf ook eerder beginnen met werken…. en ook

ouders vindt invoering van een continurooster een slecht

eerder klaar zijn.’

idee. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 7 procent van de

‘Om 8 uur beginnen komt wel beter uit, maar hoe ziet het

ouders er de voorkeur aan geeft dat de middagpauze thuis

dagschema er dan uit? De dag moet niet te lang worden

wordt doorgebracht. De rest van de ouders heeft geen

voor de kinderen en je moet ze ook niet te vroeg uit hun bed

voorkeur of geeft aan dat de school de aangewezen plek is

halen.’

om de lunchpauze door te brengen. Ook heeft slechts 15

‘School eerder laten beginnen ben ik niet blij mee, want het

procent van de ouders er moeite mee als scholen kinderen

is toch al zo’n traject. Voor iedereen de deur uit is, levert het

zouden verplichten om tijdens de lunchpauze op school te

altijd veel stress op.’

blijven bij invoering van een continurooster. Veel ouders
vinden het vooral belangrijk dat de lunchpauze op een

5.2.2 Invoeren continurooster (vijf gelijke dagen)

goede manier begeleid wordt door capabele mensen. De

Er zijn 12 ouders binnen de onderzochte doelgroep

begeleiding kan bestaan uit zowel professionals, ouders,

die al gebruik maken van een continurooster. Zij zijn

leraren als een combinatie hiervan.

daar tevreden over en geen van hen geeft aan terug te
verlangen naar het traditionele rooster.

‘In de klas bij de eigen juf, zodat er geen onderscheid is tussen
wel of geen BSO kinderen.’

‘Helemaal prima. Ik denk dat de combinatie met werk en

‘De huidige voorziening op school is kwalitatief niet goed

kinderen dan veel makkelijker te organiseren valt. Het geeft

genoeg, dus heb ik het nu via TSO/BSO geregeld. Daar staat

meer rust en de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Geen

een goede lunch klaar i.p.v. zelf mee gebrachte lunch opeten

verrassingen en makkelijk te organiseren.’

in een klaslokaal.’

‘Goed, want als ouder ben je dan flexibeler en sportvereni-

‘Hoeft niet iedere dag op school en of het nu leerkrachten of

gingen kunnen hier dan ook op inspelen. De flexibiliteit wordt

overblijfouders zijn, dat maakt niet uit. Als het maar goed en

dan voor alle partijen groter.’

verantwoord geregeld wordt.’

‘Goed, want als het voor alle kinderen geldt, dan ben je geen
uitzondering. Bovendien ben ik zelf flexibeler. Nu zijn veel
activiteiten op de woensdagmiddag.’
‘Vrije dagen vind ik persoonlijk wel belangrijk, maar als het
onderwijs om 14.00 of 15.00 uur klaar is, dan hebben de
kinderen nog genoeg tijd om te spelen. Andere landen staan
hier ook totaal anders in. Nederland is wat dit betreft erg star.’
‘Als dit soort veranderingen zouden komen, zou ik het wel
heel vervelend vinden als dit opgelegd zou worden aan alle
kinderen. Ouders moeten ook wel de keuze blijven houden
tussen school met en zonder continurooster.’
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De voorkeur van ouders voor een continurooster blijkt ook

ingekocht’ kan worden.

uit andere recente peilingen. Onderstaand de resultaten

Enkele ouders plaatsen wel een kanttekening: 'Je hebt ook

van een voorbeeld van zo’n recente peiling (Basisschool

als ouder een verantwoordelijkheid en velen vinden het ook

De Komeet Krommenie, 2008) over invoering van een

leuk om zelf iets met hun kinderen te doen en ze bezig te

continurooster:

zien.'
Voor

Neutraal

Tegen

Totaal

Percentages nieuwe gezinnen

89%

5%

5%

100%

Percentages onderbouw

66%

6%

28%

100%

dagen dat is. Als de kinderen het leuk vinden gaan ze naar

Percentages bovenbouw

45%

25%

30%

100%

BSO, want dan doe ik hen een plezier en ben ik zelf ook

‘Ik wil wel extra betalen, maar het ligt er ook aan op welke

flexibeler. Het is geen gemakzucht, maar als de kosten
opwegen tegen de baten dan zou ik er wel meer gebruik van
Ouders die in deze peiling positief reageerden noemden

gaan maken als de kinderen het ook leuk vinden.’

met name de langere tijd na school als een voordeel, net als

‘Sport integreren is bijvoorbeeld heel goed, maar kinderen

de rustigere dagindeling. Enkele ouders gaven aan vanuit

moeten ook gewoon zelf dingen doen. Ze hoeven niet de hele

hun eigen werk of op andere wijze goede ervaringen te

tijd bezig gehouden te worden.’

hebben met een continurooster en gaven suggesties.

‘Ik zou zeker meer gebruik maken van BSO, want ik wil zelf

Ook werd genoemd dat door een kortere middagpauze

ook meer werken. Maar aan alles hangt een prijskaartje.

de kinderen niet uit het ‘schoolgevoel’ worden gehaald,

Het moet niet zo zijn, dat ik alleen maar werk voor de

waardoor de dag als rustiger zal worden beleefd. Het

kinderopvang. Iedereen moet er iets aan hebben.’

continurooster biedt meer structuur. Omdat de kinderen

‘De vraag is wel hoe dat in de praktijk werkt met zoveel

eerder uit school gaan, worden de schooldagen minder

verschillende tijden en leeftijden.’

vermoeiend. Deze reacties komen ook terug in de door de

‘Meer activiteiten integreren is goed, maar vijf dagen BSO is

SWKGroep uitgevoerde inventarisatie onder ouders.

te veel voor kinderen. Ik heb heel bewust gekozen voor
opvang voor twee dagen, zodat hij ook thuis kan zijn met

5.2.3 Integreren van andere activiteiten in BSO

vriendjes en ouders.’

Als er een continurooster wordt ingevoerd, kan het
kind vanaf 14.00 uur naar BSO. Aan ouders is gevraagd

5.2.4 Aanpassen leidster/kind ratio in BSO

welke activiteiten dan naar hun mening binnen die BSO

In dit document wordt het voorstel gedaan de leidster/

aangeboden zouden moeten worden. Het blijkt dat sport

kind ratio in BSO te verhogen van tien naar elf. Bijna

(85 procent), muziek (38 procent) en zwemles (28 procent)

tweederde van de ouders (65 procent) vindt het

duidelijk hun voorkeur hebben.

verantwoord als dit gebeurt. 40 procent van de ouders

Zo’n 88 procent van de ouders geeft aan ook zeker gebruik

plaatst wel de kanttekening dat dit leeftijdsafhankelijk

te zullen maken van de mogelijkheid om bepaalde

is: jongere kinderen hebben intensievere begeleiding

activiteiten binnen BSO te laten vallen. Men is veelal best

nodig dan oudere. Op een verhoging van de ratio van

bereid om hier extra voor te betalen, maar het moet wel

BSO naar maatstaven als in het onderwijs, reageren

in verhouding blijven en het mag zeker niet duurder zijn

ouders gereserveerder. Een groot deel van de ouders wijst

dan de gangbare ‘marktprijs’. Men zou eerder nog ver-

erop dat de activiteiten in het onderwijs op een meer

wachten dat het goedkoper zou zijn, omdat iets ‘collectief

gestructureerde manier worden aangeboden.

•
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Ook geeft een deel van de ouders aan de actuele klassen-

activiteiten en rustmomenten in BSO. In dit document

grootte in het onderwijs onverantwoord te vinden. De

wordt het voorstel gedaan de leidster/kind ratio in BSO

klassen moeten kleiner worden.

te verhogen van gemiddeld 1 op 10 naar 1 op 11. Ook
dit voorstel kan rekenen op draagvlak onder ouders:

‘Een vast gezicht is belangrijker dan meer gezichten.

bijna tweederde van de ouders (65 procent) vindt het

Pedagogisch medewerkers moeten ook wat weten van de

verantwoord als de leidster/kind ratio wordt verhoogd.

achtergronden.’

Wel geven ouders aan dat daarbij ook de leeftijd van

‘Overgang van kinderdagverblijf naar kleuterschool is

kinderen in aanmerking genomen moet worden: jongere

groot, omdat de groep veel groter is. Leidster/kind ratio zou

kinderen hebben intensievere begeleiding nodig dan

bij jonge kinderen lager mogen zijn en bij oudere kinderen

oudere.

hoger. Die zijn toch al weer wat zelfstandiger.’

Aanvullend geven ouders aan dat deze aanpassing

‘Het hangt ook af van de activiteiten die worden aangeboden.

gecompenseerd kan worden door meer continuïteit in de

Als dit meer gestructureerd is (bijv. handwerken), dan kan

personele bezetting (minder wisselende gezichten) en

een begeleider meer kinderen aan dan wanneer er buiten

door het variëren van de bezetting met de activiteiten die

gespeeld wordt.’

worden aangeboden.

‘In de klas zitten de kinderen echt op school, maar BSO is
wat vrijblijvender en geeft veel meer onrust.’

Ouders geven weliswaar aandachtspunten bij invoering,
maar noemen geen substantiële bezwaren om deze visie

5.3 Conclusie

om te zetten in de praktijk.

Uit de inventarisatie onder ouders blijkt dat er op
hoofdlijnen ruim draagvlak is voor aanpassingen in het
dagarrangement voor schoolgaande kinderen zoals
omschreven in dit document. Het draagvlak neemt toe
naarmate ouders nog niet gewend zijn geraakt aan een
traditioneel dagarrangement. Dat is ook terug te zien
in actuele peilingen van scholen over invoering van het
continurooster.
Naast draagvlak voor het invoeren van een continurooster
is ook gekeken naar het draagvlak voor een vroegere start
van de schooldag om VSO (grotendeels) overbodig te
maken. Een meerderheid van de ouders blijkt ook hierin
mee te willen gaan. Ook hiervoor geldt dat het draagvlak
onder ouders stijgt naarmate de leeftijd van de kinderen
jonger is.
Ook het integreren van sport- en vrijetijdsactiviteiten in
het BSO programma kan rekenen op brede steun onder
ouders. Ouders wijzen wel op een goed evenwicht tussen
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6. Is een eige

Het aanpassen van het traditionele dagarrangement heeft consequenties voor alle direct betrokkenen en
voor de BV Nederland. In dit hoofdstuk een overzicht van de kosten en baten van de investeringen in het
aanpassen van dagarrangementen.
6.1 Verhoging van de leidster/kind ratio in BSO

Bij oudere kinderen en bij meer gestructureerde BSO

6.1.1 Omschrijving impact maatregel

activiteiten (met thema’s als sport, muziek, cultuur en

Personeelstekorten vormen een steeds urgenter knelpunt

creativiteit) is doorgaans minder begeleiding nodig dan

in BSO. Het verhogen van de leidster/kind ratio kan

bij jongere kinderen en groepen die vooral ’vrij spelen’.

enige verlichting geven. In Nederland zijn maximaal

Dit uitgangspunt sluit ook aan op de inventarisatie onder

tien kinderen per pedagogisch medewerker toegestaan.

ouders die in het kader van dit traject is uitgevoerd.

Een verhoging met 10 procent, ofwel één kind extra per
pedagogisch medewerker, is vrijwel toereikend om de

6.1.2 Kosten en opbrengsten

wachtlijsten (22.000 kinderen eind 2007, B&A 2008) weg

Een belangrijke doelstelling van het overheidsbeleid is

te werken.

het stimuleren van de arbeidsdeelname en -duur. Hoe

BSO accommodaties zijn doorgaans ruimer behuisd

meer mensen er werken en hoe meer uren zij werken,

dan volgens de beleidsregels vereist is. Aangezien het

hoe lager de uitkeringsuitgaven en hoe hoger de

Centraal Planbureau (CPB) tot en met 2011 een ge-

belastinginkomsten van de overheid. Uit recent onder-

middelde jaarlijkse BSO groei van 13,3 procent (aantal

zoek van Research voor Beleid, uitgevoerd in opdracht

kinderen dat naar BSO gaat) raamt, is een dergelijke

van het Ministerie van OCW, blijkt dat de wil van moeders

verhoging zeer welkom om aan de sterk groeiende vraag

om meer te gaan werken in gemiddeld bijna eenderde

te kunnen voldoen. Uiteraard kan in overleg met de

van de gevallen de belangrijkste reden is voor de groei in

betrokken partijen voor een naar aangeboden activiteit

BSO uren. De arbeidsparticipatie van ouders met kinderen

en/of naar leeftijd gedifferentieerde leidster/kind ratio

op BSO is dan ook sterk gegroeid in de laatste drie jaren.

worden gekozen. Zo kan voor kinderen uit de onderbouw

In onderstaande tabel zien we de groei in aantal uren werk

(vier tot acht jaar oud) een kleinere groepsgrootte worden

voor ouders die aangegeven hebben meer kinderopvang

gehanteerd dan voor kinderen uit de bovenbouw.

te zijn gaan gebruiken om meer te kunnen werken.

Arbeidsparticipatie van ouders die meer wilden werken voor BSO in jaren in gemiddelde uren per week in
2005, 2006 en 2007
BSO
N=126/12
éénoudergezinnen

tweeoudergezinnen

Ouder met meeste uren

Ouder met minste uren

Alleenstaande ouder

2005

35,0

13,0

13,0

2006

36,6

16,3

21,1

2007

37,9

20,2

27,6

Bron: Eindrapport Groei van Kinderopvang, een onderzoek naar oorzaken (Research voor Beleid i.o.v. Ministerie van OCW)
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ntijds dagarrangement betaalbaar?

In tweeoudergezinnen is zowel de hoofdverdiener als de

Het voert te ver om de rendementstoename en verlaging

meeverdiener meer gaan werken (respectievelijk 2,9 uur

van de overheidsuitgaven en indirecte opbrengsten in dit

en 7,2 uur gemiddeld per week). In de éénoudergezinnen

rapport te kwantificeren, maar deze effecten zullen de

is de toename het sterkst: van 2005 naar 2007 gemiddeld

totale kosten onmiskenbaar beperken.

14,6 uur per week.
Dit betekent dat de arbeidsparticipatie (in aantal gewerkte

6.2 Een beter aansluitende dagindeling

uren) van tweeoudergezinnen die meer wilden werken

6.2.1 Omschrijving impact maatregel

met ondersteuning van BSO gemiddeld met 21 procent

De ontwikkeling van BSO kan niet los gezien worden

is toegenomen en die van éénoudergezinnen die meer

van de actuele knelpunten bij VSO en TSO. In essentie

wilden gaan werken met ondersteuning van een BSO

worden de knelpunten bij VSO en TSO veroorzaakt

aanbod met 121 procent. De totale groep die meer wilde

door het feit dat voor een beperkte tijdsduur per dag

gaan werken besloeg bijna éénderde (30 procent) van

een apart opvangarrangement georganiseerd en in

de ondervraagde ouders. Gecorrigeerd voor het aandeel

stand gehouden moet worden. Bij VSO wordt deze

dat ouders in één- en tweeoudergezinnen in de totale

problematiek nog versterkt doordat slechts een beperkt

beroepsbevolking innemen, is de toename in gewerkte

aantal kinderen gebruik maakt van VSO. Het gevolg

uren in 2006 en 2007 voor de gehele beroepsbevolking

daarvan is dat er centrale voorzieningen voor meerdere

5,5 procent geweest bij een BSO groei van 36 procent. Elke

scholen moeten worden ingericht. Dat leidt ertoe dat er

10 procent groei van BSO capaciteit levert dus 1,5 procent

logistieke problemen ontstaan bij het tijdig vervoer van

aan extra arbeidsvolume.

kinderen naar de verschillende scholen. Ondanks het
beperkte gebruik en de korte gebruiksduur per dag, dienen

Omgerekend naar extra belastinginkomsten (loon- en

VSO voorzieningen wel aan de hoge kwaliteitscriteria

inkomstenbelasting) en extra uitgaven aan kinder-

van de kinderopvang te voldoen. Het kostendekkend en

opvangtoeslag voor ouders, zou het terugdringen van

kwalitatief verantwoord uitvoeren van VSO is daarmee

de wachtlijstproblematiek door een beperkte verhoging

een schier onmogelijke opgave geworden.

van het gemiddelde aantal kinderen per pedagogisch

Ook TSO levert in toenemende mate knelpunten op voor

medewerker van tien naar elf de Rijksoverheid jaarlijks

scholen, leerkrachten, opvangaanbieders, ouders en niet

maximaal 60 miljoen euro kosten.

in de laatste plaats de kinderen.

Dit is uiteraard een zeer grove, indicatieve berekening.

Het voorgestelde dagarrangement zorgt ervoor dat VSO

De kosten zullen in werkelijkheid waarschijnlijk lager

kosten grotendeels vervallen door een eerdere start van

uitvallen. Verder zijn er de indirecte opbrengsten (spin-

de schooldag. TSO kosten worden sterk beperkt door de

offs) van een hogere arbeidsparticipatie, zoals extra

kortere middagpauze. De kosten voor TSO kunnen in de

economische groei en (wellicht) lagere uitkeringen.

huidige dagindeling naar schatting oplopen tot meer dan

Daartegenover staat dat ter compensatie van een groter

drie euro per kind per schooldag.

aantal kinderen per pedagogisch medewerker door de
belangenorganisatie van ouders (BOinK) hogere eisen
gesteld worden aan het opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers.
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Uit berekeningen van de Taskforce Bestrijding Wachtlijsten

6.2.2 Kosten en opbrengsten

BSO blijkt dat door een betere verdeling van de vraag naar

De inkomsten per BSO plaats stijgen door de hogere

BSO over de weekdagen, ruim 20 procent meer kinderen

bezettingsgraad van 2,3 gemiddeld met circa 1.000 euro

gebruik kan maken van BSO, zonder uitbreiding van de

per jaar (afhankelijk van gemiddeld aantal uren BSO per

fysieke ruimte. Op het capaciteits- en gebruiksniveau van

kind per week) per plaats. Afgaande op het aantal BSO

2008 gaat het dan om extra opvangruimte voor meer dan

plaatsen ultimo 2007 (113.500) zou dit een toename van

40.000 kinderen (20 procent van de meer dan 200.000

de inkomsten voor kinderopvangorganisaties betekenen

kinderen die in 2008 gebruik maakten van BSO). Ten

van 113,5 miljoen euro. Een toename van ruim 20 procent.

opzichte van het huidige arrangement zal de schooldag in

De kosten zullen evenredig stijgen onder andere door een

de nieuwe dagindeling op drie van de vijf dagen een uur

gevarieerder aanbod aan activiteiten op het gebied van

vroeger afgelopen zijn en op twee van de vijf dagen circa

sport, spel en cultuur. Het rendement voor de kinder-

twee uur langer doorgaan. Door met vaste school- en BSO

opvang zal hierdoor nagenoeg gelijk blijven.

tijden te werken zal het verschil in BSO bezetting tussen de
verschillende dagen geleidelijk verdwijnen. Met dezelfde

6.3 Een betere benutting van schoolruimte

BSO capaciteit zal een hogere bezetting op woensdag

6.3.1 Omschrijving impact maatregel

en vrijdag worden behaald, waardoor de wachtlijsten af-

Uit onderzoek van Deloitte (2007) komt naar voren dat

nemen en de kosten voor kinderopvangorganisaties (door

scholen een overcapaciteit van 10 procent van de 80.000

een betere bezettingsgraad) per kind afnemen.

lokalen ofwel 920.000 vierkante meter hebben. Door
een teruggang in geboorten stijgt de overcapaciteit met

Door het substantiële aantal kinderen (maximaal 40.000)

700 lokalen per jaar. De leegstaande lokalen worden

dat extra van BSO gebruik kan maken, worden de nog

bijvoorbeeld voor personeel, handvaardigheid of ’reme-

resterende wachtlijsten na invoering van een eigentijds

dial teaching’ gebruikt. Als aangenomen wordt dat de helft

dagarrangement ruimschoots weggewerkt.

van de leegstaande ruimtes als BSO ruimte is in te richten
en buiten lesuren vrij te gebruiken is, biedt dit ruimte voor

De gevolgen van deze aanpassing zijn sterk afhankelijk

4.000 BSO groepen ofwel 80.000 BSO plaatsen.

van de bereidwilligheid van ouders om op woensdagen en
vrijdagen te werken en op die dag gemiddeld net zo veel

De extra inkomsten voor de school schat Deloitte in op

gebruik te maken van BSO als op de andere werkdagen.

jaarlijks 10.000 tot 22.000 euro per BSO groep. Per jaar

Op vrijdag hebben duidelijk meer mensen vrij dan op de

worden daarnaast 200 nieuwe basisscholen gebouwd,

andere werkdagen, waardoor BSO vraag dan structureel

waarbij een combinatie van een speellokaal met beperkte

lager kan uitkomen dan op andere werkdagen.

extra ruimte voldoende capaciteit moet genereren om BSO

Een bijkomend voordeel van een eigentijds dagarran-

groei op te vangen. Deloitte schat in dat een realisering

gement zijn de betere mogelijkheden voor BSO personeel

van 200 groepen (8.000 kindplaatsen) per jaar haalbaar is.

om een grotere deeltijdbaan of volledige baan te hebben.

De 10 procent capaciteitsgroei die hiermee wordt bereikt,

Werkdagen in BSO zullen van een blok van ruim drie uur

is goed voor driekwart van de jaarlijkse BSO groei die het

naar zo’n viereneenhalf aaneengesloten uren gaan. Dat

CPB tot en met 2011 heeft geraamd. In het ontwerp van

maakt het werk een stuk aantrekkelijker voor potentiële

nieuw te bouwen basisscholen wordt echter vaak nog

pedagogisch medewerkers.

geen ruimte voor BSO activiteiten opgenomen.
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6.3.2 Kosten en opbrengsten

6.4 Conclusie: eigentijds dagarrangement

De verhuur van vrijkomende BSO ruimtes aan kinder-

is betaalbaar

opvangorganisaties

voldoende

Met de maatregelen worden niet alleen bestaande

middelen (10.000 tot 22.000 euro) om bestaande ruimtes

voorzieningen (vierkante meters) voor BSO efficiënter

aan te passen en in te richten om een kwalitatief

benut. Ook de inefficiënte personele inzet (in TSO,

hoogstaande BSO omgeving te creëren. De nieuwe

VSO en BSO) wordt sterk gereduceerd. Dat leidt tot een

inkomstenstroom zorgt voor een structurele rende-

besparing op kindniveau van de kinderopvangkosten.

mentsverbetering bij de exploitatie van nieuwe èn

Afhankelijk van de nadere invulling kunnen deze

bestaande schoolgebouwen. Bovendien zal het ge-

besparingen

bruik van bestaande schoolgebouwen zowel voor

overheidsuitgaven per kind en/of kwaliteitsverbetering

kinderopvangorganisaties als onderwijs tot een lagere

van opvang- en onderwijsvoorzieningen. Als gevolg van

kostprijs leiden. Deze BSO investeringen vormen voor

het oplossen van wachtlijsten zal op macroniveau het

kinderopvangorganisaties nogal eens een drempel

opvangbudget - en dus ook de Rijksbijdrage - toenemen.

voor het opzetten van nieuwe locaties. Een efficiënt

In onderstaand overzicht een indicatie van de potentiële

gebruik van schoolgebouwen levert dus niet alleen

kosteneffecten op macroniveau. Waar wenselijk kunnen

pedagogische meerwaarde op, alle betrokken partijen

deze financiële effecten (deels) ingeruild worden voor

kunnen hiermee substantiële kostenbesparingen rea-

kwaliteitsaanpassingen.

biedt

scholen

ruim

ingezet

worden

voor

verlaging

van

liseren. Die besparingen kunnen gebruikt worden voor
investeringen in kwaliteitsverbetering van de onderwijsen opvangomgeving. Nu al heeft éénderde van de
scholen een eigen BSO accommodatie (AVS, 2007).
Effecten voor de rijksbegroting
Kostenverhogend effect

Impact

Kostenverlagend effect

Impact

inzet leerkrachten bij TSO

+

lagere uitgaven VSO

+

hoger bereik BSO

++

lagere uitgaven TSO

+

verlenging BSO openingstijd per dag

+

lagere kosten BSO per kind

++

belasting/premie door arbeidsparticipatie

++

Op basis van het voorgaande lijkt er voor de Rijksbegroting geen beletsel te zijn om het dagarrangement op grotere
schaal aan te passen.
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7. Tot slot

Het creëren van een ‘eigentijds dagarrangement’, waarin

werkwijzen en arbeidspatronen wellicht moeten ver-

rust, regelmaat en ruimte voor kinderen en ouders

anderen. De SWKGroep is zich ervan bewust dat er

ontstaat, is een gevolg van de constatering dat de huidige

een cultuurverandering zal moeten plaatsvinden om

dagarrangementen niet langer voldoen. Het introduceren

uiteindelijk tot een betere aansluiting van onderwijs en

van het voorgestelde dagarrangement heeft een groot

kinderopvang te komen.

aantal voordelen:
• 'minder gesleep' met kinderen en terugbrengen
aantal verschillende gezichten
• het beter afstemmen van de starttijden van onderwijs
en opvang
• tegemoet komen aan de vraag en behoefte van
ouders
• het oplossen van de huidige wachtlijsten binnen de

Desondanks is de SWKGroep van mening, ondersteund
door de uitkomst van het kwalitatieve onderzoek
onder ouders, de uitkomst van de interviews met de
belangenorganisaties en op basis van de berekeningen,
dat een eigentijds dagarrangement er moet komen.
Dit levert zowel voordelen op voor gezinnen als voor de
samenleving als geheel.

buitenschoolse opvang
• efficiënter gebruik van locaties

Om zowel de voordelen als de consequenties vanuit de

• aantrekkelijke banen voor professionals in onderwijs

praktijk in kaart te brengen voor alle betrokkenen wil de

en opvang

SWKGroep enkele lokale modelprojecten ontwikkelen

• betaalbaar

met een eigentijds dagarrangement.

• toename van arbeidsparticipatie in volume, c.q.

Parallel daaraan wil de SWKGroep een impuls geven aan

vergroting van parttime contracten

de discussie op landelijk niveau onder welke voorwaarden

• grotere flexibiliteit in inzet van mensen

branche- en belangenorganisaties het aanpassen van de
leidster/kindratio ruimte willen geven.

Het is de SWKGroep gebleken dat, niet alleen de

De SWKGroep wil een daadwerkelijke bijdrage leveren

geïnterviewde ouders, maar ook alle andere geïnter-

aan het creëren van meer rust, regelmaat en ruimte voor

viewde ‘stakeholders’ van mening zijn dat de huidige

gezinnen met kinderen en werkende ouders.

dagindeling niet langer toereikend is en dat een eigentijds dagarrangement kansen biedt om bovenstaande
problemen op te lossen. Ingesloten vindt u statements uit
de interviews.
Het introduceren van een eigentijds dagarrangement zal
naar alle waarschijnlijkheid de nodige discussie tot gevolg
hebben. Wet- en regelgeving zal aangepast moeten
worden om deze eigentijdse dagindeling mogelijk te
maken. Ook zullen bestaande en historisch gegroeide

•

33

Bijlage 1: Internationale vergelijking eisen bso8
Tabel 3.6 Kenmerken kinderopvang schoolgaande kinderen

8

Leeftijd van
de kinderen

Groepsgrootte Medewerker/
kind ratio

Openingstijden

Opvangduur

Kenmerken van de locatie

Denemarken

Vanaf 5 jaar

20 tot 24
kinderen

Gemiddeld vanaf 6.30
uur voor school en tot
17.00 uur na school

Ongeveer 1 uur
voor schooltijd
en 2 tot 3 uur na
schooltijd

Vaak op school georganiseerd

Engeland

3 tot 14 jaar

Frankrijk

Vanaf 2,5-3
jaar

Nederland

Vanaf 4 jaar
tot einde
basisschool

Maximaal 20
Maximaal 30
als alle
kinderen> 8
jaar oud zijn

1:10 kinderen (alleen
kinderen> dan acht
dan 2 medewerkers
op één groep met
ondersteuning
van één andere
volwassene)

Divers, meestal vanaf
7.30 uur voor school
en tot 18.00 uur na
school

NoordrijnWestfalen

3 tot 12 jaar
(in praktijk tot
10 jaar)

Maximaal 20
kinderen

2 geschoolde
medewerkers

Divers

South
Carolina

Tot 12 jaar

1:21 kinderen van
5 jaar
1:23 kinderen van 6
jaar en ouder

Gemiddeld tot 18.00
uur

Vlaanderen

Vanaf 3 jaar

Zweden

6 tot 12 jaar

1:13 kinderen

Gemiddeld vanaf 8.00
uur voor school en tot
18.00 uur na school

Op school of als aparte
voorziening
Meestal op school

Gemiddeld 31
kinderen

1:18,2 (gemiddeld)

3,5 m2 bruto oppervlakte per kind
Passend ingerichte speelruimte
Inrichting in overeenstemming
met het aantal kinderen en hun
leeftijd
Buitenspeelruimte van 3m2 per
kind (nabij, veilig en toegankelijk)

Gemiddeld vanaf 7.00
uur voor school en tot
18.00 uur na school

Op school of als aparte
voorziening

Gemiddeld vanaf 7.00
uur voor school en tot
18.00 uur na school

Meestal op school

Bron: Internationaal vergelijkend onderzoek kinderopvang, Capgemini, 2007
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Bijlage 1 en 2

Bijlage 2: Geraadpleegde bronnen
•

Onderwijsraad: Advies Een rijk programma voor ieder
kind, uitgebracht aan de staatssecretaris van

•

•

•

Commissie Arbeidsparticipatie (Bakker) in opdracht

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag, juli

van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

2008

Naar een toekomst die werkt, juni 2008

Taskforce Bestrijding Wachtlijsten BSO: Groeistuipen!

•

Capgemini: Internationaal vergelijkend onderzoek

Wachtlijsten BSO: tijdelijk en onvermijdelijk op weg

kinderopvang, een vergelijking met veel variabelen,

naar structurele oplossingen, september 2007

eindrapportage, 2007

Deloitte, presentatie Yermo Wever e.a.

•

Financieringsstromen, wie betaalt wat?

ING Economisch Bureau: doorrekeningen eigentijds
dagarrangement, 2008

Gemeente, schoolbestuur, kinderopvang, ouders…,
Utrecht, januari 2007

•

Openbare basisschool De Komeet, Krommenie:
ouderraadpleging continurooster, 2008

•

B&A Consulting: Wachtlijsten en wachttijden BSO en
dagopvang (2e meting), rapportage stand van zaken

•

december 2007, februari 2008
•

Vereniging Openbaar Onderwijs: Persbericht VOO

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
Meerjarenperspectief Kinderopvang, 2008

•

luidt alarmbel, Tekort aan vrijwilligers voor overblijven

Goals Marktbewerking: behoefteonderzoek
kinderopvanggebruikers SWKGroep, 2008

op school, mei 2008
•
•

Commissie Leraren in opdracht van het ministerie van

Algemene Vereniging van Schoolleiders:
Monitor school en BSO, 2007

OCW: LeerKracht!, september 2007
•

Centraal Planbureau: Een analyse van de groei van de
formele kinderopvang in het recente verleden en in de
nabije toekomst, mei 2008
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Colofon

Dit visiedocument is een uitgave van de SWKGroep en is
tot stand gekomen in samenwerking met:
Drs. E. Buitenhek				
(Buitenhek Management & Consult BV) 		(030) 287 59 59
A.F. van Hulst
(ING Zakelijke Arrangementen)		(030) 698 60 36
Drs. E. Dantuma                                  
(ING Economisch Bureau)		(020) 563 97 78
Drs. M.J.P.M. Peek                             
(ING Economisch Bureau) 		(020) 563 95 29
G.A.P.M. Kannekens RA
(Mazars Paardekooper Hoffman N.V.) 		(010) 277 13 85
Mw. prof. dr. J. Plantenga                    		(030) 253 83 64        
			

Opmaak en druk
Goals Marktbewerking
Goirle                                                 		(013) 530 86 10
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in samenwerking met:

investeer in eigen kracht
©Alle rechten voorbehouden. Het is op geen enkele wijze toegestaan om materiaal te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting SWKGroep.

