
Voor 21 basisscholen in Venray en 

omgeving is de buitenschoolse opvang 

per 1 augustus geregeld. 

De kinderopvangactiviteiten zijn 

uitbesteed aan een organisatie voor 

kinderopvang. Daarmee zijn duidelijke 

afspraken gemaakt. “Wij weten precies 

waar we aan toe zijn en onze 

leerkrachten worden er niet mee belast”.

Cor van Hout, staflid personele zaken van de Stichting Primair 
Onderwijs Venray, is tevreden over de regeling. “We hebben 
een overeenkomst gesloten, waarin exact staat wat we van 
de kinderopvang kunnen verwachten. Bijvoorbeeld dat de 
leerlingen van onze scholen binnen 48 uur na aanmelding 
geplaatst zullen worden. Lastig? Dat is ons probleem niet 
meer. De kinderopvangorganisatie heeft dit ondertekend”. 
Het contract geeft de ouders van de basisscholen in Venray 
veel zekerheid, vindt Van Hout. Hij is tevreden over de over-
eenkomst, die hij heeft opgesteld in samenwerking met 
VOS/ABB Consulting. Adviseur Jan Littink kwam daarvoor 
naar Venray. Jan Littink is gespecialiseerd in de beleidsmatige 
ondersteuning van scholen bij de regeling van buitenschoolse 

Tip van consultant Jan Littink:

‘Afspraken over kinder-
opvang goed vastleggen’

opvang. Per 1 augustus zijn scholen wettelijk 
verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden 
aan ouders. 
Scholen kunnen dit op allerlei manieren rege-
len, maar welke aanpak de school ook kiest, 
het is volgens Littink van groot belang dat de 
afspraken goed worden vastgelegd. “Alleen 
dan weten school en ouders wie er aanspreek-
baar is als er onverhoopt iets mis gaat”. Het 
is goed om een op maat gesneden contract te 
hebben, dat juridisch is getoetst. Daarin kun-
nen wensen van school of bestuur worden 
opgenomen. “Stel dat de kinderopvang een 
locatie heeft in een bepaald schoolgebouw. 
Dan is het slim om af te spreken dat de leerlin-
gen van die school in elk geval op die locatie 
van de kinderopvang worden geplaatst, om 
gesleep met kinderen te voorkomen”, zegt 
Littink. “Het is ook handig om vast te leggen 
dat er op vaste momenten evaluaties plaatsvin-
den”. 

Tijdig regelen
“Het belangrijkste is dat het tijdig en goed geregeld wordt”, 
zegt Jan Littink. “Nu al blijkt op veel scholen de belangstel-
ling voor opvang groter dan verwacht. Ook in plaatsen waar 
er tot nu toe weinig vraag naar was. Een oorzaak kan zijn, 
dat de fiscale maatregelen kinderopvang voor ouders goed-
koper maken. Bovendien wordt het voor ouders makkelijker 
er gebruik van te maken, juist omdat de school de aanslui-
ting goed geregeld heeft. Daar komt nog bij dat de econo-
mie aantrekt waardoor er meer aanbod van werk komt”.
Littink denkt dat scholen in de toekomst meer en meer 
betrokken zullen raken bij de buitenschoolse opvang. “Een 
school die deze activiteiten goed coördineert, kan ze gebrui-
ken als een soort verlengde schooldag. Dat kan goed zijn 
voor het imago van een school. Het is belangrijk om als 
schoolbestuur na te denken over de kansen en mogelijkhe-
den, die hieruit voortvloeien. Visie bepalen is erg belangrijk. 
Binnen VOSABB Consulting buigt een werkgroep zich ook 
over de verschillende mogelijkheden”.

Lucy Beker

28 over onderwijs

Advies nodig?
Voor ondersteuning bij de ontwikkeling van buitenschoolse 
opvang kunt u terecht bij VOS/ABB Consulting. 
Onze adviseurs kennen de beleidsmatige en juridische 
aspecten en kunnen ook adviseren over oplossingen voor 
de huisvesting. 
Meer weten? Kijk op www.vosabbconsulting.nl. 
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