
In de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang participeren de werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit 
het onderwijs en de kinderopvang en de ouderorganisaties. De werkgroep wil bijdragen aan een 
realistische en verantwoorde uitvoering van het beleid met betrekking tot voor- en naschoolse opvang en 
de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang versterken. De Nieuwsbrief WOK verschijnt minimaal 
4x per jaar. 
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Bij de invoering van de motie van Aartsen Bos 

werd het speciaal onderwijs uitgesloten van 

deze regeling. Niet omdat er geen behoefte aan 

BSO is binnen het speciaal onderwijs, in 2007 

heeft er een onderzoek plaatsgevonden 

(Sardes) waaruit bleek dat 10% van de kinderen 

uit het SO en 5% van de kinderen uit het SBO 

gebruik maken van BSO, de behoefte bleek zelf 

groter; 18% van de ouders van kinderen in het 

SO en 7% van de ouders van kinderen in het 

SBO gaf aan wel gebruik te willen maken van 

BSO, maar geen mogelijkheden te vinden. 

Helaas is deze vorm van opvang erg lastig te 

realiseren en kleven er ingewikkelde financiële 

procedures aan waarvan de 

verantwoordelijkheid niet naar een instantie 

geschoven kan worden. Deze kinderen hebben 

vaak meer begeleiding nodig, wat de opvang 

duur maakt en ook zitten kinderen vaak ver 

van huis op school, wat logistiek gezien 

problemen oplevert.  

Het plan om binnenkort ook in het speciaal 

basisonderwijs de aansluiting met de BSO 

verplicht te stellen is voorlopig van de baan. 

Gelukkig zijn er wel voldoende voorbeelden 

bekend waarin kinderen van het speciaal 

onderwijs gebruik maken van de BSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief gaat de WOK in op wat er 

mogelijk is in de BSO voor leerlingen van het  

speciaal onderwijs binnen de bestaande 

regelingen.  

 

 
 

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen 

SBO en SO. Op het SBOSBOSBOSBO (speciaal basis 

onderwijs) participeren kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand en lichte 

psychiatrische problematiek. Het SOSOSOSO (speciaal 

onderwijs) wordt vervolgens opgedeeld in vier 

verschillende clusters;  

cluster 1 onderwijs is voor blinde en 

slechtziende kinderen,  

cluster 2 onderwijs is voor dove en 

slechthorende kinderen en kinderen met 

ernstige spraak-taal moeilijkheden,  

cluster 3 onderwijs is voor zeer moeilijk 

lerende (ZMLKZMLKZMLKZMLK), lichamelijk gehandicapte (Mytyl Mytyl Mytyl Mytyl 

ofofofof LGLGLGLG), meervoudig gehandicapte (Tyltyl of MGTyltyl of MGTyltyl of MGTyltyl of MG) 



en langdurig zieke (LZLZLZLZ) kinderen met 

somatische problematiek, 

cluster 4 onderwijs is voor zeer moeilijk 

opvoedbare (ZMOKZMOKZMOKZMOK) en langdurig psychiatrisch 

zieke (LZLZLZLZ) kinderen.  

 

FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    
Het opvangen van leerlingen uit het S(B)O leidt 

vaak tot extra kosten. Er kan sprake zijn van 

algemene structurele kosten zoals extra 

taakuren, cursussen of consultatie uren voor 

pedagogisch medewerkers en andere 

voorzieningen voor het opvangen van 

leerlingen uit het S(B)O maar ook specifieke 

kosten zoals aangepast meubilair, aangepast 

spel-  en ontwikkelingsmateriaal, aanpassen 

van de ruimte en extra leidsteruren voor 

individuele kinderen. 

 

Als er extra kosten zijn verbonden aan de 

opvang zijn deze over het algemeen voor de 

rekening van de ouders. Zij kunnen hier 

gelukkig wel op verschillende manieren 

ondersteuning voor aanvragen. De regionale 

organisaties van MeeMeeMeeMee (www.meenederland.nl) 

zijn goed op de hoogte van de verschillende 

financieringsmogelijkheden, zij kunnen ouders 

ondersteunen bij het aanvragen van extra 

financiering. Mee heeft ook mogelijkheden 

voor tijdelijke ondersteuning van de ouders of 

leidsters.   

Er is ook een aantal provincies die de 

benodigde extra zorg financieren vanuit hun 

verantwoordelijkheid voor jeugdzorg. 

 

De Algemene Wet Algemene Wet Algemene Wet Algemene Wet Bijzondere ZiektekostenBijzondere ZiektekostenBijzondere ZiektekostenBijzondere Ziektekosten    

(AWBZ) is de wet die ervoor zorgt dat de 

noodzakelijke ondersteuning er kan komen. 

Om voor AWBZ-zorg in aanmerking te komen 

moet er sprake zijn van een geïndiceerde 

ziekte, aandoening, stoornis, handicap of 

beperking of probleem op grond waarvan men 

is aangewezen op AWBZ-zorg.  

Er kan door de ouders een indicatie 

aangevraagd worden bij het Centrum Centrum Centrum Centrum 

Indicatiestelling ZorgIndicatiestelling ZorgIndicatiestelling ZorgIndicatiestelling Zorg (CIZ www.CIZ.nl). 

Kinderopvangorganisaties kunnen zelf geen 

indicatie aanvragen, zij kunnen ouders wel 

helpen bij de aanvraag. 

 

    

    

Zorg Zorg Zorg Zorg in natura (ZIN) en het in natura (ZIN) en het in natura (ZIN) en het in natura (ZIN) en het     

persoonsgebonden budget (PGB)persoonsgebonden budget (PGB)persoonsgebonden budget (PGB)persoonsgebonden budget (PGB)     

Nadat er een indicatie is gesteld kan de zorg 

op twee manieren worden geleverd. 

        

Zorg in natura Zorg in natura Zorg in natura Zorg in natura  

Ouders krijgen de geïndiceerde zorg geleverd 

door een zorgaanbieder, in dit geval de 

opvangorganisatie, die is toegerust om AWBZ 

zorg te leveren.  

Deze zorgaanbieder regelt dat er een 

zorgverlener aanwezig is en regelt de 

administratie rondom de zorgverlening. Ouders 

maken met de zorgaanbieder afspraken over 

de manier waarop de zorg wordt verleend. Het 

CIZ of het Bureau Jeugdzorg stuurt het 

indicatiebesluit naar de ouders en ook naar de 

gekozen zorgaanbieder. Met deze indicatie 

kunnen de kosten op de AWBZ worden 

verhaald. Bij zorg in natura ontvangen ouders 

zelf een aparte rekening voor de kosten van de 

kinderopvang.  

    

Het persoonsgebonden budget Het persoonsgebonden budget Het persoonsgebonden budget Het persoonsgebonden budget  

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een 

geldbedrag dat ouders ontvangen om zelf zorg 

voor hun kind mee te kopen.  

Met een PGB kan iemand zorg inkopen en zo 

zelf bepalen wanneer en op welke manier die 
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zorg wordt verleend. Met PGB kunnen ouders 

ervoor kiezen de factuur van de 

kinderopvangorganisatie, inclusief de 

meerkosten van de extra zorg te betalen. 

Daarnaast kunnen ouders ook kiezen voor een 

combinatie van een PGB en zorg in natura.  

 

BBBBSO voor S(B)OSO voor S(B)OSO voor S(B)OSO voor S(B)O    
Net als kinderen in het reguliere onderwijs zijn 

er in het S(B)O kinderen die gebruik willen 

maken van de BSO, het liefste is deze BSO dicht 

bij school of dicht bij huis gesitueerd. Het 

nadeel van kinderen in het S(B)O is dat de 

school vaak op een aanzienlijke afstand van 

thuis ligt. Dit betekent vaak dat er of na school 

een lange afstand naar de BSO afgelegd moet 

worden of na afloop van de BSO het kind nog 

een tijd onderweg is naar huis. Veel ouders 

geven de voorkeur voor een reguliere BSO dicht 

bij huis, 51% van de kinderen uit het S(B)O zit 

op een BSO dicht bij huis (onderzoek Sardes), 

op deze manier komen ze in aanraking met 

kinderen uit het reguliere onderwijs en hebben 

ze niet de hele tijd een uitzonderingspositie. 

Een aantal organisaties geeft kinderen uit het 

S(B)O de ruimte om in de groepen met de 

reguliere kinderen te participeren. Voor 

sommige kinderen is dit een situatie die niet 

haalbaar is, deze kinderen kunnen zo mogelijk 

deelnemen aan een aparte groep op de 

reguliere BSO of worden opgevangen op een 

speciale BSO alleen gericht op leerlingen uit het 

S(B)O. 

 

Geïntegreerde bsoGeïntegreerde bsoGeïntegreerde bsoGeïntegreerde bso    
Een aantal opvangorganisaties heeft op de BSO 

naast de reguliere leerlingen ook plek voor 

leerlingen uit het S(B)O omdat ze vinden dat 

BSO voor alle kinderen toegankelijk zou 

moeten zijn. Ook kinderen met een handicap, 

ernstige gedragsproblematiek, een chronische 

ziekte, een dreigende taal-

/ontwikkelingsachterstand of met een sociaal-

medische indicatie moeten zich volgens deze 

organisaties thuis kunnen voelen in de 

buitenschoolse opvang.  

Organisaties die in de BSO ook leerlingen uit 

het SBO opnemen doen dit vaak vanuit de 

gedachte dat een gemengde buitenschoolse 

opvang of het gezamenlijk deelnemen aan 

activiteiten niet alleen de ervaringswereld van 

kinderen uit het speciaal onderwijs vergroot, 

maar ook voor meer begrip en acceptatie bij 

kinderen uit het reguliere onderwijs kan 

zorgen. De organisaties merken dat de 

kinderen meer zelfvertrouwen krijgen door om 

te gaan met reguliere kinderen. De kinderen 

merken dat ze opgenomen worden in de groep 

en hetzelfde behandeld worden als de andere 

kinderen.  

 

 
    

Prokino, BSO+Prokino, BSO+Prokino, BSO+Prokino, BSO+    

De centrale gedachte van prokino is ‘gewoon 

waar mogelijk, speciaal waar moet’.  

Bij Prokino kunnen sommige kinderen mee in 

de reguliere groep, andere kinderen zijn gebaat 

bij opvang in een aparte, kleine groep met 

meer individuele aandacht en 

mogelijkheden voor eventuele aanpassingen 

van structuur en/of werkplan.  

Bij de keuze tussen ‘apart of samen’ vind 

prokino het belangrijk te overwegen wat het 

beste aansluit bij de mogelijkheden van het 

kind, van de groep en van de groepsleiding. 

Ook een tussenvorm van aparte stamgroepen 
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en gezamenlijke activiteiten behoort tot de 

mogelijkheden.  

www.prokino.nl  

 

 

    

Kober Kober Kober Kober ---- BSO Plus project in Breda BSO Plus project in Breda BSO Plus project in Breda BSO Plus project in Breda    

Bij het project van Kober gaat het om kinderen 

met gedragsmoeilijkheden of andere 

beperkingen waarvan sommigen zitten in het 

SO of SBO, maar ook in het reguliere onderwijs. 

Het project voorziet onder andere in extra 

begeleiding, extra uren voor 

professionalisering en overleg met ouders, 

orthopedagogen en extra begeleiding van 

kinderen en ouders. Het doel van de BSO Plus 

is dat het probleemgedrag afneemt en daarmee 

de kans op een verdere negatieve ontwikkeling 

verkleind wordt. De ouders, het kind en de 

omgeving (BSO) worden bij het programma 

betrokken.  

Kober heeft vier BSO+ locaties die bovenop de 

reguliere kinderen elk maximaal zes 

verschillende BSO+ kinderen per week kunnen 

opvangen. Om deel te kunnen nemen aan het 

BSO+project is een sociaal medische indicatie 

nodig. Kinderen mogen dan gedurende één 

jaar gratis gebruik maken van drie dagen 

buitenschoolse opvang per week.  

Er zijn 3 speciale BSO+ leidsters aangesteld 

voor de begeleiding van de kinderen; zij 

worden intensief gecoacht door een 

orthopedagoge. Samen met deze 

orthopedagoge wordt per kind een plan van 

aanpak gemaakt voor de begeleiding op de BSO 

(met aandacht voor vooral sociale cognities en 

sociale vaardigheden). Samen met de ouders 

wordt een plan van aanpak gemaakt door de 

orthopedagoge waarin vooral het aanleren van 

opvoedingsvaardigheden en communicatie met 

het kind centraal staan. Deze ouderparticipatie 

is binnen BSO+ een verplicht 

programmaonderdeel.  

www.kober.nl  

 

BSO De Wereldplek in RijswijkBSO De Wereldplek in RijswijkBSO De Wereldplek in RijswijkBSO De Wereldplek in Rijswijk    

BSO De Wereldplek is een reguliere BSO die ook 

kinderen uit het speciaal onderwijs opvangt. De 

BSO ligt vlak naast een school voor speciaal 

basisonderwijs en een andere SBO-school ligt 

op tien minuten afstand. Naast kinderen van 

reguliere scholen vangt de Wereldplek ook een 

aantal kinderen van deze twee SBO-scholen op.  

Er is geen beperking gesteld aan het aantal 

kinderen met extra zorgbehoefte die 

opgevangen kunnen worden. Per dag zijn er 

drie groepen van 10 tot 20 kinderen met 4 of 5 

leidsters op de BSO. Met de kinderen van het 

SBO in de groep is 2 leidsters op 20 kinderen 

te weinig, 2 leidsters op 10 kinderen is ideaal, 

maar financieel onhaalbaar.  

Per kind wordt gekeken wat de extra behoeften 

zijn, soms volgen leidsters extra cursussen, 

wordt een orthopedagoog ingeschakeld of 

worden extra leidsters ingezet. De extra kosten 

hiervoor worden op dit moment door de 

Wereldplek zelf betaald. De kinderen komen 

helaas meestal niet in aanmerking voor een 

indicatie, waardoor ouders hiervoor geen 

vergoeding ontvangen. Ouders betalen net als 

de ouders van de kinderen uit het reguliere 

onderwijs de normale uurprijs voor de opvang. 

http://www.kinderopvang-plein.nl/centra/16 

    

‘NSO speciaal’, BSO De Poolster in‘NSO speciaal’, BSO De Poolster in‘NSO speciaal’, BSO De Poolster in‘NSO speciaal’, BSO De Poolster in    

GroningenGroningenGroningenGroningen    

De Poolster is een BSO gunstig gelegen ten 

opzichte van reguliere basisscholen en de Van 

Lieflandtschool, waar ZML en SBO kinderen op 

zitten.  

Op NSO worden naast reguliere kinderen ook 

leerlingen opgevangen uit het ZML en SBO. 

Voor de ZML-kinderen is een aparte groep 

samengesteld. Wel is het de inzet deze 
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kinderen zoveel mogelijk met de andere 

kinderen te laten samen spelen. Op dagen dat 

er minder ZML-kinderen aanwezig zijn, 

participeren ze volledig in de reguliere 

groepen. Er is een aparte groepsruimte 

aanwezig, centraal in De Poolster gelegen, 

zodat maximale participatie mogelijk is. 

Primaire inzet is leerlingen uit S(B)O te laten 

participeren in de reguliere groepen, zover 

mogelijk worden activiteiten gezamenlijk 

ondernomen. Als dat niet gaat is de aparte 

groep een optie. Voor leerlingen uit S(B)O geldt 

een proeftijd van 2 maanden. Voor andere 

kinderen geldt dit niet expliciet. 

De doelstelling van het projectplan 'NSO 

speciaal' is 'het bieden van speciale naschoolse 

opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 

13 jaar die beperkt zijn in hun functioneren en 

voor wie het niet mogelijk is volledig te 

integreren binnen de reguliere naschoolse 

opvang’. De opvang van alle kinderen vindt 

plaats binnen het algemeen pedagogische 

beleid van het SKSG. Kenmerkend voor de 

algemene pedagogische aanpak is een 

positieve benadering, 

zelfstandigheidbevordering en het combineren 

van structuur met flexibiliteit. Daarnaast wordt 

er veel waarde gehecht aan de aard en 

eigenheid van de kinderen. 

http://www.sksgkinderopvang.nl  

 

Gespecialiseerde bsoGespecialiseerde bsoGespecialiseerde bsoGespecialiseerde bso    
Er zijn ook instanties die een BSO hebben 

geopend die geheel is gericht op kinderen uit 

het S(B)O. Op deze locaties wordt uitgegaan 

van de mogelijkheden van de kinderen uit het 

S(B)O die niet opgevangen kunnen worden in 

de reguliere BSO doordat bijvoorbeeld de 

groepen te groot zijn of de begeleiding te 

gering. Het doel van deze BSO’s is vaak het 

bieden van positieve vrijetijdsbesteding en 

ontspanning in een veilige groep, zodat de 

kinderen hun vrije tijd op een zinvolle manier 

kunnen (leren) invullen. Niet alleen kinderen 

van werkende ouders maken gebruik van deze 

vorm van BSO, veel ouders willen dat hun kind 

naar de BSO gaat voor de sociale ontwikkeling 

of om het gezin te ontlasten. Deze BSO’s 

bieden een veilige plek om te spelen, zo’n 

veilige plek vinden deze kinderen vaak niet in 

hun woonwijk. De kinderen kunnen op de BSO 

vaardigheden leren die nodig zijn om samen 

met andere kinderen te spelen. Ook gaat het 

om het bieden van emotionele veiligheid. Op 

die manier krijgen kinderen de gelegenheid om 

te werken aan vaardigheden die ze nodig 

hebben om te kunnen functioneren in de 

samenleving.  

 

 

 
BSO de BBSO de BBSO de BBSO de Buitenwereld Zoetermeer Den Haag, uitenwereld Zoetermeer Den Haag, uitenwereld Zoetermeer Den Haag, uitenwereld Zoetermeer Den Haag, 

WaddinxveenWaddinxveenWaddinxveenWaddinxveen    

BSO De Buitenwereld biedt gespecialiseerde 

buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 

14 jaar met een stoornis zoals autisme of 

ADHD. De BSO is een plaats waar kinderen 

samen op kunnen groeien en met elkaar leren 

spelen. Ook worden er gezellige en 

ontspannende activiteiten georganiseerd. Het is 

vooral belangrijk dat kinderen zich thuis voelen 

in De Buitenwereld. De BSO biedt kleine 

groepen, een vaste structuur en waar nodig 

individuele begeleiding. De kinderen worden 

benaderd aan de hand van Teacch, een 

integrale aanpak waarbij gestreefd wordt naar 

een grote(re) mate van autonomie. Centraal 

staat het beantwoorden en begeleiden van 

behoeften en vraagstellingen van kinderen. De 

BSO is ingedeeld in kleine, verticale groepen. 

Iedere groep heeft twee sociotherapeuten en 

maximaal 8 kinderen tussen 4 en 14 jaar. Bij 

sommige activiteiten worden de kinderen naar 
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leeftijd ingedeeld. Voor bijzondere uitstapjes 

als een middag zeilen of skaten worden 

deskundigen van buiten ingezet. 

http://www.bsodebuitenwereld.nl/#  

 

BSO+ de BBSO+ de BBSO+ de BBSO+ de Bikkels in Haarlemikkels in Haarlemikkels in Haarlemikkels in Haarlem    

Sinds oktober 2006 heeft SBO school De 

Trapeze in Haarlem BSO speciaal voor 

kinderen van SBO scholen. De opvang is er 

ook voor kinderen van het reguliere 

onderwijs die speciale aandacht nodig 

hebben en ‘reguliere’ broertjes en zusjes van 

kinderen uit het SBO.   

Om de juiste opvang te kunnen bieden aan 

kinderen met sociaal-emotionele, 

psychiatrische en/of gedragsproblemen, is 

gekozen om de Bikkels onder te brengen in de 

brede school De Trapeze. De school werkt 

samen met andere voorzieningen in de buurt, 

zoals kinderopvang, welzijnsorganisaties en 

vrije tijdsverenigingen. De opvang vindt plaats 

in de school, wat voordelen heeft, want veel 

leerlingen hebben baat bij een veilige en 

vertrouwde omgeving. De Bikkels kwam samen 

met Stichting Kinderopvang Spaarne tot stand.   

http://www.kinderopvangspaarne.nl/pagina's/

BSO%20De%20Bikkels.htm  

    

BSO+ De Goudmijn, BijdeHandBSO+ De Goudmijn, BijdeHandBSO+ De Goudmijn, BijdeHandBSO+ De Goudmijn, BijdeHand    

Kinderopvang, RotterdamKinderopvang, RotterdamKinderopvang, RotterdamKinderopvang, Rotterdam        

De BSO+ is opgericht als initiatief van de GGD 

en cluster 4 school De Piloot. Zij constateerden 

een gebrek aan opvangmogelijkheden voor 

kinderen uit het speciaal onderwijs. Met behulp 

van gemeentelijke subsidies is het project 

opgestart.  

De Goudmijn is een BSO+, een BSO voor 

kinderen met een extra zorgbehoefte. De 

kinderen hebben geen indicatie nodig om 

opgevangen te worden op De Goudmijn, de 

gemeente heeft extra geld beschikbaar gesteld 

om deze vorm van opvang mogelijk te maken.  

Wel is er een uitgebreide intake procedure. 

De doelgroep is langdurig psychiatrisch zieke 

kinderen met een IQ ondergrens van 80. De 

meeste kinderen zijn afkomstig van het Cluster 

4 onderwijs, een aantal is afkomstig van het 

regulier onderwijs. De pedagogische werkwijze 

van De Goudmijn is gebaseerd op de algemene 

pedagogische werkwijze van BijdeHand 

Kinderopvang. De Goudmijn is onderdeel van 

BijdeHand Kinderopvang.  

http://www.kov-bijdehand.nl/  

 

 
NSO in de St. Liduinaschool, BredaNSO in de St. Liduinaschool, BredaNSO in de St. Liduinaschool, BredaNSO in de St. Liduinaschool, Breda    

Op deze NSO worden de ZMLK-leerlingen van 

de verschillende dependances van de St. 

Liduinaschool opgevangen in samenwerking 

met zorgaanbieder SOVAK, een zorgaanbieder 

in West Brabant. De organisatie van de NSO is 

volledig in handen van SOVAK. SOVAK huurt de 

ruimten van de school en ook de medewerkers 

van de NSO zijn in dienst bij SOVAK. 

De NSO heeft tot doelstelling dat de kinderen 

op een eigen, zinvolle en leuke manier hun 

vrije tijd in kunnen vullen. Voor kinderen van 

deze school is dit vaak geen gemakkelijke 

opgave, kinderen met deze problematiek 

vinden niet snel aansluiting bij leeftijdgenoten 

uit de buurt. Daarnaast vindt de NSO het 

belangrijk het gezin door opvang te ontlasten. 

Op de NSO worden door de leiding 

verschillende groepen gemaakt, ingedeeld naar 

leeftijd, zorgbehoefte of ontwikkelingsniveau. 

http://www.liduinaschoolbreda.nl/info.html 
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