
Buitenschoolse opvang in de school

‘De grootste opbrengst: vrolijke kinderen!’

1� over onderwijs

Voor- en naschoolse kinderopvang binnen het basisonderwijs moet volgend schooljaar 

in heel Nederland gerealiseerd zijn. Het ministerie van Onderwijs heeft er extra geld 

voor uitgetrokken. Volgens VOS/ABB heeft al 30 procent van de basisscholen een voor-

ziening. Zo ook obs de Wildert Dubbelwijs in Breda. Directeur Ans Bielars: “Als basis-

school voelen we ons nu heel compleet.”

Het kabinet wil nog voor de verkiezingen van �� november 
het organiseren van voor- en naschoolse opvang door de 
basisscholen in de Wet op het primair onderwijs opnemen. 
En dat is vrij vlot, als je nagaat dat het allemaal begon bij 
VVD’er Van Aartsen, die in september vorig jaar opperde dat 
‘dat gesjouw met kinderen’ maar eens afgelopen moest zijn. 
‘We kennen het allemaal’, zei Van Aartsen tijdens de poli-
tieke beschouwingen in de Tweede Kamer. ‘Om halfnegen 
brengen we de kinderen naar school, om twaalf uur halen 
we ze op, om één uur brengen we ze weer weg en om half-
vier halen we ze weer op.’ 
Zijn pleidooi om voor- en naschoolse opvang door basisscho-
len te laten regelen, was vooral ingegeven door economische 
motieven. Wil Nederland kunnen concurreren met ‘nieuwe’ 
economieën zoals China, dan moet er volgens Van Aartsen 
hard gewerkt worden. En dat kan alleen door inzet van alle 
arbeidskrachten, inclusief moeders. Een goede opvang voor 
de kids tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds is 
dan onontbeerlijk.
Inmiddels heeft volgens waarnemend directeur Joop 
Vlaanderen van VOS/ABB al zo’n �0 procent van de basis-
scholen deze opvang geregeld. “De meeste focussen op het 
makelaarsmodel: scholen sluiten een contract met bestaande 
buitenschoolse opvang. Ook binnen de brede school is deze 
opvang goed te regelen. VOS/ABB heeft een open mind met 
open deuren naar de samenleving. Wij hebben geen voor-
keur voor één bepaald model.”
Vlaanderen ziet een duidelijke meerwaarde in deze vernieu-
wing. “Ook bij de kinderopvang doen ze best wat aan edu-
catie. Dus: hoe zorg je voor 
een goede doorstroom? 
Hoe ga je met die kinderen 
om? Gegevens verzamelen 
is hierin heel belangrijk.”
Obs de Wildert Dubbelwijs 
in Breda heeft de voor- en 
naschoolse opvang avant 
la lettre geregeld. “De 
plannen van het kabinet 
vielen ongeveer samen met 
het moment waarop wij klaar waren om met die opvang te 
beginnen”, zegt directeur Ans Bielars. De school wilde zich 

opnieuw profileren. “We hebben een goede school en we 
wilden wat breder gaan. Nee, niet als brede school, maar 
als een school die iets extra’s biedt. We bestaan twintig jaar 
en wilden meer leerlingen aantrekken. Na een periode van 
oriëntatie zijn we uitgekomen op een aanbod van buiten-
schoolse opvang en een daarna gehouden enquête onder 
de ouders bevestigde dat er ook bij hen belangstelling voor 
was.”
De wijk waarin de basisschool staat, heeft een bestaande kin-
deropvang, die de kinderen na het ontbijt naar alle betref-
fende basisscholen brengt. Door weer en wind, en dat von-
den enkele ouders geen prettige gedachte. Ook was er een 
grote behoefte bij de ouders aan meer flexibele vormen van 
bso. ‘Waarom dan niet de opvang binnen school gehaald? 
Als een service aan onze ouders’, zo bedacht het team. Sinds 
1 januari bestaat er nu Het Uilennest, een lokaal binnen de 
school dat speciaal is ingericht voor de voor- en naschoolse 
opvang. Er wordt ontbeten, tanden gepoetst, gespeeld en 
geknutseld totdat pa en ma klaar zijn met werken. Zo’n 10 
procent van de ouders maakt er gebruik van. Met 170 kinde-
ren komt dit dus neer op zeventien leerlingen, in wisselende 
samenstelling.

Veiligheid 
De Wildert Dubbelwijs koos voor een intensieve samenwer-
king met de landelijke Stichting Kinderopvang Nederland 
(SKON). Die regelt de complete buitenschoolse opvang: 
van roosters tot leidsters en de gehele administratie. De 
basisschool moest het op eigen kracht doen, zonder extra 
faciliteiten, maar wel met steun van de Bestuurscommissie 
Openbaar Onderwijs Breda. De kosten van de inrichting van 
Het Uilennest hebben ze gedeeld met SKON. “Het is een 
goed geoutilleerd lokaal dat volgens strenge kwaliteitseisen 
is ingericht”, zegt Bielars. “Alles gericht op veiligheid. SKON 
heeft een uniform beleid bij al hun voor- en naschoolse 
opvang qua inrichting: mooi houten meubilair en een mar-
moleum vloer. Dat hebben we allemaal laten uitvoeren.”
De buitenschoolse opvang is in flexibele vorm gegoten. 
Ouders kunnen een zogenoemde strippenkaart kopen voor 
bijvoorbeeld twintig keer gebruik. “De service is zo breed 
mogelijk, zodat ouders alle kanten op kunnen”, zegt Bielars. 
“Ze kunnen ook bellen als ze bijvoorbeeld onverwacht met 

een gedragen activiteit geworden. Tussen leraren en de leid-
ster vindt zo nodig overleg plaats als bijvoorbeeld een kind 
zich niet lekker voelt, is gevallen of juist iets bijzonders heeft 
gepresteerd in de klas. Dan kan de leidster even extra aan-
dacht geven.”
Toen VVD’er Van Aartsen dit plan opperde, kwam er een 
storm van kritiek uit het land. Want kinderen mochten niet 
van zeven tot zeven worden ‘opgesloten’ in één gebouw. Dat 
deed de werkende mens tenslotte zelf ook niet. Bielars vindt 
de term ‘opsluiten’ helemaal niet bij de basisschool passen. 
“Het Uilennest ziet er sowieso heel anders uit dan de rest 
van de school. Het is meer een huiskamer. Als kinderen willen 
knutselen, kunnen ze gebruik maken van het handarbeidlo-
kaal. En als ze buiten spelen, mogen ze ook in de zandbak. 
Bovendien: ouders hóeven hun kind niet bij ons onder te 
brengen. Het is niet verplicht.”
Over de meerwaarde van deze constructie is Bielars helder: 
“De grootste opbrengst is dat we heel 
vrolijke, blije kinderen hebben. Dat 
komt doordat er veel aandacht is voor 
het individuele kind. En als basisschool 
voelen we ons nu heel compleet. We 
mogen en kunnen zeggen: we leveren 
kwaliteit. Dat moet voorop staan, want 
het gaat om het welzijn van het kind.”

Astrid van Unen

een vergadering geconfronteerd worden en hun kind niet op 
tijd kunnen ophalen. Dan geven we dat door.“
Voor- en naschoolse opvang betekent een enorme organisa-
tie, stelt Bielars. “Je moet het kwalitatief goed regelen. We 
hebben bewust niet gekozen voor goedwillende vrijwilligers 
en daarmee kwamen we automatisch terecht bij een officiële 
kinderopvangorganisatie. Eerst wilden we zelf leidsters aan-
trekken, maar dan krijg je te maken met arbeidscontracten. 
Nu is dat allemaal via SKON geregeld. We hebben één leid-
ster en een achterwacht. Bij ziekte of te veel kinderen, komt 
er een tweede gekwalificeerde leidster bij. Het feit dat SKON 
dit allemaal regelt, scheelt mij heel veel werk en zorg.”

Dubbelwijs
De toevoeging ‘Dubbelwijs’ in de naam van de school is ver-
bonden met de kinderopvang. Het verwijst naar de dubbele 
functie die de school op zich heeft genomen. In Breda werkt 
ook de openbare montessorischool volgens het ‘Dubbelwijs-
concept’. SKON wil dit model landelijk gaan uitvoeren.
Voor de buitenschoolse opvang heeft de basisschool een 
speciale coördinator aangesteld, die tweewekelijks overlegt 
met de leidster. Maandelijks is er overleg tussen SKON, de 
school en de leidster. Bielars: “We zijn een kleine school en 
we hebben er bewust voor gekozen de leidster als teamlid 
op te nemen. Voordat we met de opvang begonnen, hebben 
we de leraren laten meedenken en –praten over het gegeven 
van buitenschoolse opvang binnen de school. Daarmee is het 

 ‘We profi-
leren ons als 
school die wat 
extra’s biedt’

 ‘Het gaat 
om het 
welzijn van 
het kind’
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Ans Bielars (rechts) in Het Uilennest, de ruimte van de 
buitenschoolse opvang.


