Regionale workshops

Gezamenlijke huisvesting van Buitenschoolse
Opvang en basisonderwijs
Het Waarborgfonds Kinderopvang, VOS/ABB en de VNG hebben op 1 oktober 2008 een handreiking gepresenteerd over de huisvesting van BSO in schoolgebouwen. Het VNG-project Kinderopvang organiseert ter ondersteuning van deze handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’ vijf
regionale workshops. De workshops zijn bedoeld voor:
– gemeentelijke beleidsmedewerkers kinderopvang en onderwijshuisvesting
– schoolbesturen basisonderwijs
– kinderopvangondernemers in de BSO.
In deze workshops wordt de handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’ toegelicht, waarna
de deelnemers aan de slag gaan met door henzelf ingebrachte knelpunten bij de huisvesting van
BSO in schoolgebouwen. Aan het eind van de workshops worden lokale oplossingen gepresenteerd
en mogelijke knelpunten die landelijk moeten worden opgelost, geïnventariseerd.

17 november 2008
24 november 2008
1 december 2008
2 december 2008
3 december 2008

De Philharmonie in Haarlem
Hotel Sofitel Cocagne in Eindhoven
De Vereeniging in Nijmegen
Hotel van der Valk in Assen
Engels in Rotterdam

Doel en inhoud
De workshops hebben onder andere tot doel om het gebruik van de handreiking ‘Huisvesting
BSO in bestaande school’ kort toe te lichten. Uitgangspunt daarbij is wel dat de deelnemers
van tevoren al kennis hebben genomen van de inhoud van de handreiking.
Verder worden in dialoog met de aanwezigen nog bestaande knelpunten bij het realiseren van
gezamenlijke huisvesting van BSO en basisscholen geïnventariseerd.
In het middagprogramma worden subgroepen gevormd die samengesteld zijn uit zowel gemeenteambtenaren als schoolbesturen als kinderopvangondernemers. De opdracht voor de
subgroepen is om voor één van de eerder genoemde knelpunten oplossingen te formuleren.
Daarbij kan aandacht worden besteed aan zaken als financiering, eigendomsverhoudingen,
afspraken over gezamenlijk gebruik en beheer, maar bijvoorbeeld ook de lokale samenwerkingscultuur en rolverdeling.
In de plenaire afronding presenteert elke subgroep de gevonden oplossingen en eventuele
overgebleven knelpunten, die niet op lokaal niveau kunnen worden opgelost. De organiserende
partijen agenderen deze ‘landelijke knelpunten’ op landelijk niveau.

Wat kunt u tijdens de workshops verwachten?
– Een korte toelichting op de handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’;
– De mogelijkheid om uw eigen praktische knelpunten te agenderen en inventariseren;
– Het in ‘gemengde’ groepen formuleren van mogelijke oplossingen voor de knelpunten en het
signaleren van knelpunten die niet lokaal kunnen worden opgelost;
– Ondersteuning en informatie van de aanwezige materiedeskundigen;
– Het presenteren van gevonden oplossingen;
– Het inventariseren van knelpunten die landelijk moeten worden opgelost.

Programma
10.15 - 10.45 uur

Ontvangst

10.45 - 11.15 uur

Presentatie handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’

11.15 - 12.15 uur

Inventariseren praktijkcases en formeren subgroepen

12.15 - 13.45 uur

Netwerklunch

13.45 - 14.45 uur

Interactief gedeelte in subgroepen

15.00 -16.00 uur

Plenaire bespreking en afronding

Datum en locaties De workshops vinden plaats op:

Doelgroep

17 november 2008 in de Philharmonie in Haarlem
24 november 2008 in Hotel Sofitel Cocagne in Eindhoven
1 december 2008 in de Vereeniging in Nijmegen
2 december 2008 in Hotel van der Valk in Assen
3 december 2008 in Congrescentrum Engels in Rotterdam.
		
De doelgroep bestaat uit:
– gemeentelijke beleidsmedewerkers kinderopvang en
onderwijshuisvesting
– schoolbesturen basisonderwijs
– kinderopvangondernemers in de BSO.

Maximum aantal
deelnemers

De workshops hebben een maximum aantal deelnemers van 50
per workshop. Bovendien wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de drie doelgroepen (gemeenten, schoolbesturen,
ondernemers) en daardoor kan het voorkomen dat workshops voor een
bepaalde doelgroep vol zijn.

Kosten

Deelname bedraagt € 50 per persoon excl. 19% btw.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven bij het Congres- en Studiecentrum VNG, via
deze link. Ongeveer een week voor de desbetreffende workshop
ontvangt u per post een bevestiging met een programma en
een routebeschrijving. Uw inschrijving is bindend.
Registratie in verband met WBP aangemeld bij het CBP 24-7-2002,
meldingsnummer m-1026707.

Annulering

Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk of per e-mail tot
uiterlijk twee weken voor de desbetreffende workshop. Bij verhindering
kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. Indien annulering
of verhindering niet twee weken voor de desbetreffende workshop wordt
doorgegeven, bent u de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd.

Organisatie

De workshops worden georganiseerd door de VNG, het Waarborgfonds
Kinderopvang en VOS/ABB, met medewerking van de PO-Raad, het
Netwerkbureau Kinderopvang, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en de Werkgroep Onderwijs en
Kinderopvang. Het ministerie van OCW maakt via subsidiering van het
VNG project kinderopvang een verlaagde deelnemersbijdrage mogelijk.

Inlichtingen

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel.: 070-3738469
fax: 070-3738743
e-mail: cs@vng.nl
website: www.cs-vng.nl

