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Geachte Belanghebbende en Belangstellende,
Dit evaluatiejaarverslag van de BSO Soest moet gelezen worden binnen
het convenant dat de schoolbesturen in Soest op 23 mei 2007 met elkaar
sloten in het kader van de Buitenschoolse Opvang (BSO).
De op dat moment ook aangestelde coördinator voor het nieuw opgerichte
BSO Bureau Soest heeft dit tweede verslag voor ons opgesteld.
Ik wil hem, dhr. Eric Weldink, bedanken voor al zijn inspanningen.
Dit document bevat een aantal hoofdstukken, waarin door de coördinator
wordt aangegeven wat er in de voorbije tijd is gebeurd en welke conclusies
kunnen worden getrokken.
Voor de participerende schoolbesturen zit er een verantwoording in van de
bestede uren van de coördinator en van de gelden die uitgegeven worden
voor het bureau.
Als we beschouwen dat het draait om de opvang van de kinderen buiten de
reguliere schooltijden, dan kunnen we gerust constateren dat de
ondernemers zich niet onbetuigd hebben gelaten. In de kernen Soest en
Soesterberg is een toename te zien in het aantal locaties en beschikbare
kindplekken. Tevens zien we een aantal ontwikkelingen op het gebied van
de opvang en nieuwe ondernemers dienden zich aan. Dit alles kan de
opvang alleen maar ten goede komen. Voor het energiek
ondernemerschap willen we de aanbieders van BSO hartelijk danken.
Aan de cijfers met betrekking tot de capaciteit en het aantal te verwachten
benodigde kindplaatsen denken we een redelijk evenwicht te zien ontstaan.
Het is in dit kader meteen goed de Gemeente te bedanken voor haar
bemoeienissen.
Voor de schoolbesturen
C. Honcoop,
secretaris KernConvent Soest
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1. Inleiding
In 2006 is in de Tweede Kamer de wet Aartsen-Bos aangenomen. Deze
wet heeft als doel de buitenschoolse opvang van basisschool kinderen te
stimuleren. In de wet is de rol van de scholen betreffende dit onderwerp
vastgelegd. (Zie ook de website van ministerie van onderwijs en
wetenschappen http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang)
In de Gemeente Soest is gekozen voor het zogenaamde makelaarsmodel.
Dit houdt in dat de daadwerkelijke BSO door BSO aanbieders wordt
verzorgd. De besturen van de basisscholen hebben een convenant
gesloten met deze aanbieders over de uitvoering van de BSO. Daarnaast
hebben alle basisscholen per 1-4-2007 een makelaarskantoor (BSO Soest)
opgericht dat bemiddelt tussen alle betrokkenen, ouders, aanbieders,
scholen en Gemeente.
BSO Soest is op 1-4-2007 door de basisscholen van Soest opgericht. In
2008 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie is
weergegeven in het document Evaluatie BSO Soest periode 2007-2008.
Dit document is een vervolg hierop en wel voor de periode 2009-2010.
De aanbevelingen van de eerste periode en de hoofdstructuur van het
eerste document zijn de basis voor deze nieuwe periode.
De aanbevelingen uit de periode 2007-2008 zijn samengevat:





Gebrek aan locaties en daardoor capaciteit.
Betere dagindeling
Samenwerking alle betrokkenen
Aanbod voor de bovenbouw
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2. BSO Landelijk
2.1 De dagindeling
De dagindeling van een basisschool kind is vaak een onderwerp van
discussie. In het verleden ging een kind naar school en daarna naar huis.
Doordat de ouders meer werken is de dagindeling veel complexer. De dag
is versnipperd met in ieder deel een andere vorm van toezicht.
De tijd voor en na school moeten geen verlengstuk van de schooldag zijn.
Vrijheid en ontspanning zijn dan erg belangrijk.
De dagdelen zijn als volgt:






7:30 t/m 8:30 De voorschoolse opvang (VSO).
Schoolochtend (School).
Tussen de middag of tussenschoolse opvang (TSO).
Schoolmiddag (School).
Na schooltijd de buiten schoolse opvang (BSO).
Een kind dat een hele dag niet naar huis gaat, komt dus veel verschillende
situaties tegen. Iedereen is het er over eens dat dit niet ideaal is. Vooral de
emotionele veiligheid en het overzicht op de ontwikkeling van het kind
dreigt minder te worden.

Om een inzicht te krijgen in de landelijke ontwikkelingen heeft BSO Soest
aan de volgende discussies deelgenomen:
Een bijdrage aan de projectgroep “andere tijden”
Een bijdrage aan de projectgroep “andere tijden”. Deze projectgroep is een
initiatief van het ministerie OC&W en heeft tot doel de problematiek rond
een continue rooster uit te werken. Hier heeft de projectgroep enkele
discussie middagen met deskundigen georganiseerd om tot een z.g.
argumenten kaart te komen. Op deze argumenten kaart staan de voor en
tegens overzichtelijk weergegeven. Een conclusie geeft deze kaart niet.
In enkele gemeenten in Nederland gaat men collectief over naar een z.g.
continue rooster. De school is dan open van 8:00 tot ca 15:00 daarna
neemt de BSO het over. Dit geld ook voor de woensdagmiddag. Een goed
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voorbeeld is Hilversum waar men een proef is gestart om in de gehele
gemeente een continue rooster in te voeren voor vijf gelijke dagen.
2.2 BSO congres 2009
Dit congres was een herhaling van 2007. Echt nieuwe inzichten heeft het
niet opgeleverd.
De meeste aandacht ging uit naar het dubbel gebruik van scholen. In de
meeste voorbeelden werd er een deel van de school vrijgemaakt en
permanent gebruikt als BSO. Voorbeelden in het buitenland dat de BSO
ook tijdens schooluren open is en (zeker de drukke) kinderen even kunnen
ontspannen komen naar mijn weten niet voor in Nederland.
Een leuk initiatief was de “Schoolschakelaar”. Een jonge groep architecten
hadden allerlei ruimten en meubels gecombineerd. Hierdoor kan de school
vrij snel worden omgebouwd naar BSO en vice versa. De nadelen zoals
cultuur omslag en het klaslokaal als werkplek voor de onderwijzer werden
niet meegenomen.
2.3 Verder in Nederland.
In diverse steden zijn er wel zeer grote aanbieders. Deze aanbieders
geven dan een totaal oplossing aan ouders. Een leuk voorbeeld is Korein
in Noord-Brabant. Deze aanbieder geeft een totaal oplossing voor ouders
voor hun kinderen van 0 - 16 jaar.
www.korein.nl
BSO Bus
Een nieuw initiatief is de BSO Bus. Dit is een omgebouwde stadsbus van
Connexxtion. In samenwerking met Connexxtion wordt de bus omgebouwd
tot een gecertificeerde BSO ruimte. De mobiliteit geeft extra mogelijkheden
zoals een dag naar het strand etc.
www.BSO bus.nl

3. BSO situatie in de gemeente Soest.
Dit hoofdstuk geeft de huidige BSO in de Gemeente Soest en de
ontwikkelingen van de afgelopen periode weer.
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3.1 Dagindeling

3.1.1 Voorschoolse opvang.

Er is geen vraag naar voorschoolse opvang in Soest. BSO Soest wordt
slechts incidenteel gevraagd naar mogelijkheden voor de voorschoolse
opvang. Een initiatief van de SKS in samenwerking met de basisschool De
Driesprong heeft geleid tot het aanbieden van een voorschoolse opvang in
De Driesprong. Echter bij gebrek aan belangstelling is deze in 2009 weer
gesloten.
3.1.2 Schoolroosters

De schoolroosters in de Gemeente Soest worden door alle scholen
afzonderlijk vastgesteld. De afstemming tussen de BSO aanbieders is
minimaal. Met name de studie dagen komen voor de aanbieders vaak
onverwacht.
Een overzicht van de schoolroosters is in de bijlage 3 weegegeven (bron
SKS).
Bij enkele aanbieders is de wens om in geheel Soest het continue rooster
in te voeren.
3.1.3 Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang is in de Gemeente Soest door iedere school
afzonderlijk geregeld. De school De Werveling werkt in een proef samen
met de BSO Zippies om tijdens de middag pauze sport en spel te
stimuleren. Enkele CIOS gecertificeerde krachten van Zippies organiseren
dit. De resultaten zijn positief.
3.2 BSO vraag in Soest.
De BSO vraag wordt ook bepaald door het aantal basisschool kinderen. In
de onderstaande tabel zijn het aantal kinderen per wijk in Soest
weergegeven.
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Werkgebied
Boerenstreek
De Eng-Soest midden
Klaarwater
Overhees
Smitsveen
Soesterberg
Soest-Zuid
't Hart-Soestdijk
Rest
Totaal Soest Soesterberg

Aantal
5-10
252
320
162
369
325
422
371
569
176
2966

Markt
10-15
176
319
184
320
304
380
364
299
206
2552

Tabel 1 aantal kinderen in de Gemeente Soest in 2009
Bron: statistisch Jaaroverzicht 2009 Gemeente Soest.

3.3 BSO Aanbod in Soest.
Gastouders.

De verslechterde situatie van gastouders in het algemeen heeft als oorzaak
dat de eisen voor recht op vergoeding sterk zijn aangescherpt. Zo mag er
geen vergoeding gevraagd worden aan directe familieleden (grootouders,
broers). Ook zijn voor de overige gastouders de voorwaarden betreffende
scholing aangescherpt. In Soest komt het formele gastouderschap weinig
voor. Het informele traject (ouders, buren etc.) vallen buiten het bereik van
dit document.
Regeltante heeft zich als gastouderbureau laten uitschrijven.
BSO’s in de gemeente Soest

In Soest zijn er twee BSO aanbieders bijgekomen. Te weten Philippi in
Soesterberg en Zippies in Soest.
De aanbieder van de voormalige BSO Buutvrij heeft zich daar als BSO
aanbieder teruggetrokken.
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In de aanbevelingen van de eerste periode zijn de ontwikkeling van nieuwe
locaties belangrijk.
BSO Soest heeft dan ook veel tijd besteed in het ontwikkelen van locaties.
De wachtlijst voor BSO faciliteiten leidt tot veel onrust. De afgelopen twee
jaar is door alle partners veel energie besteed om in bestaande gebouwen
een BSO te vestigen. Ook is er een prachtige geheel nieuwe BSO ruimte
gebouwd. In de onderstaande paragrafen is dit per nieuwe locatie
weeggegeven. Het eindresultaat is in de tabel 4 weergegeven.

3.3.1 Emma’s buitenhuis

In de recreatieruimte van de Emma kerk heeft de SKS een BSO
gerealiseerd. In eerste instantie was de buurt tegen het vestigen van een
BSO. Maar door een goede samenwerking tussen de Gemeente en de
SKS is er een vergunning afgegeven.
3.3.2 Mickey’s de binnentuin.

De BSO Buutvrij in de school de Buut was te klein. In eerste instantie is er
een aanvraag gedaan om net op de rand van de “schoolkavel” een BSO
box te plaatsen. De bestemmingsplannen waren zo strikt dat dit niet
mogelijk was. Het bestemmingsplan van de gehele schoolkavel was
dusdanig dat de Binnentuin binnen de bouw contouren valt. Het is dus
mogelijk zonder bestemmingsplanwijziging hier te bouwen. Het school
bestuur van de SKOSS heeft hier gebruik van gemaakt om er een
prachtige BSO ruimte te realiseren. Alle convenant aanbieders van Soest
hebben de mogelijkheid gehad om een exploitatie voorstel in te dienen.
Uiteindelijk is Mickey’s de exploitant geworden.
3.3.3 Mickey’s de Rank

In overleg met het kerkbestuur en de directie van Mickey’s is er een nieuwe
BSO bij de Wilhelmina kerk gerealiseerd.
3.3.4 Mickey’s Orlando

BSO Soest heeft er bij de gemeente diverse malen op aangedrongen om
binnen het Orlando gebouw een BSO te vestigen. Ook is overwogen om de
Amiant B.V.
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ruimte onder de sportzaal om te bouwen tot een BSO ruimte. Toen een
bestaande huurder te kennen gaf dat hij enkele lokalen wilde afstoten is er
in overleg met de gemeente en Mickey’s een BSO in gehuisvest. Deze
BSO maakt gebruik van het schoolplein van De Bron als buitenspeelruimte.
3.3.5 Philipi Herderkerk Soesterberg

Via een contact van een ouderraad heeft BSO Soest Philippo
geïnteresseerd om de BSO situatie is Soesterberg te verbeteren. Philippo
heeft al jaren twee BSO’s in Bussum. De directie heeft contact gezocht met
directeur van de Startbaan en het bestuur van de Goede Herderkerk.
3.3.6 BSO de Speelruimte

De democratische school is gehuisvest op het “In de Ruimte “ terrein. Deze
school heeft aangegeven behoefte te hebben aan het delen van deze
ruimte met een BSO die naast de school kan bestaan. De BSO aanbieder
K’nijntje was direct enthousiast voor dit plan. De grote ruimte en de ligging
direct bij het bos geven diverse mogelijkheden.
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Convenant
partner
Naam BSO
2008 2008
SKS
Emma's buitenhuis
0
Het Kasteel
60
De Boomhut
40
Het Sportpaleis
20
Villa Kakelbont
45
VSO De Driesprong
20
0
Mickey's
Mickey's De Rank
20
Mickey's Orlando
30
Mickey's De Binnentuin
20
K'nijntje
't Speel hof (voorheen open hof)
60
De speelruimte
0
De Linde
De Linde
10
Abrona
Kleine Beer
34
Philippo
Philippi Startbaan
0
Philippi Vredekerk
0
Zippies
Zippies Sportief
0
Zippies Creatief
0
Stichting de Ruimte
BSO De Soest
Ruimte
0
Aantal kindplaatsen
339
groei tov 2008 in %

2009 2010
60
60
70
70
40
40
30
30
50
50
0
0
40
40
60
60
30
60
60
60
50
50
10
10
34
34
20
20
20
20
0
60
0
40
40
40
614
744
81% 119%

Tabel 4 Groei van BSO locaties in Soest.
3.4 Ontwikkelen locaties en activiteiten bovenbouw kinderen.

Een van de aanbevelingen is om met behulp van de BSO aanbieders een
programma voor de bovenbouw te ontwikkelen. Dit is als volgt
geïmplementeerd:

3.4.1 Verkenning behoeftes bovenbouw kinderen.

Uit een verkenning op internet en enkele literatuur studies lijkt men het er
over eens dat het basisschoolkind ouder dan ca. 7 jaar meer behoefte
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heeft aan beweging, zelfstandigheid, verkenning en onderzoekende
activiteiten.
3.4.2 Analyse van het huidige BSO aanbod.

Het huidige BSO aanbod in Soest bedient vooral de kinderen van de
onderbouw. Dit is een landelijke trend. Enkele BSO’s hebben ervaring met
kinderen in bovenbouw en sport (Sportpaleis) en outdoor activiteiten (De
Speelruimte). Maar dit blijft onder de 10% van het totale aanbod. Overleg
met ouders geeft aan dat er wel behoefte is voor BSO op die leeftijd. Veel
ouders vinden het niet juist dat kinderen onder de 11jaar zelfstandig alleen
thuis zijn. De kinderen willen niet meer naar de huidige BSO en de ouders
lossen dit dan weer op met buren, grootouders etc.
3.4.3 Ontwikkelen van de mogelijkheden

Samen met mw. L. Uyland is er een activiteitenmatrix opgesteld die een
gevarieerd aanbod beschrijft. Het betreft deels een creatief en deels een
outdoor/sport aanbod
3.4.4 Samenwerking SRO Soest

In overleg met het SRO is het mogelijk gebleken om enkele
sport/activiteiten BSO in de SRO te realiseren. Kinderen kunnen in de
sportzaal sporten, in de buitenruimte buiten spelen en natuurlijk zwemmen.
3.4.5 Opzetten business modellen voor BSO aanbieders.

Ten behoeve van de drie BSO aanbieders in Soest (SKS, Mickey’s en
K’nijntje) zijn er diverse business modellen voorgesteld.
3.4.6 Overleg met de BSO aanbieders

Het overleg met de BSO aanbieders was wel constructief. Het basis idee
om een activiteitenprogramma aan te bieden waar de BSO’s dan gebruik
van kunnen maken sprak erg aan. Echter in het uitwerken van de business
plannen en het definiëren van verantwoordelijkheden liep het vast. Vooral
wie de eindverantwoordelijkheid voor het kind had blijkt een heikel punt. Na
drie voorstel rondes is in goed overleg besloten dat het model door een
nieuwe nog op te zetten organisatie wordt uitgetest.
Amiant B.V.
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Oprichting Zippies.

Om bovenstaande uit te proberen heeft mw. Uyland Zippies opgericht.
Omdat Zippies een zelfstandige BSO wordt heeft BSO Soest zich beperkt
tot ondersteuning in de opstart. En om een goed beeld te krijgen over de
evaringen van de kinderen heeft BSO Soest een maand daadwerkelijk
meegedraaid.
3.4.8 Evaluatie resultaat.

Zippies is 1-4-2010 gestart en voor een gedegen evaluatie is het nog veel
te vroeg. Tot op heden zijn de volgende punten zichtbaar:







De kinderen zijn echt enthousiast over het aanbod. De kinderen komen
graag en blijven ook na de vakantie terug komen. Het is vaak zo dat de
kinderen nog niet met ouders mee willen.
De vraag blijft beperkt tot de maandag, dinsdag en de donderdag. De
mooie lange woensdag middag wordt ook bij een dergelijk aanbod niet
door de bovenbouw kinderen benut.
In de vakantie is het uitgebreid met allerlei outdoor activiteiten. Dit heeft
geleid tot een aanbod van weekarrangementen.
De samenwerking tussen de BSO’s is ook na de oprichting van Zippies
niet van de grond gekomen. Men maakt geen gebruik van Zippies
diensten en Zippies biedt die dienst ook niet meer aan.

3.5 Vervoer

Het vervoer van kinderen van en naar de BSO blijft een punt van zorg. De
huidige aanbieders zijn niet geïnteresseerd is een gemeenschappelijke
aanpak.
Het beleid is zoveel mogelijk wandelen en alleen daar waar nodig met de
bus. Gezien het feit dat de nieuwe locatie dicht bij scholen zijn gelegen lukt
dit steeds beter.
3.6 Prognose marktontwikkeling.
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Ook voor de prognose geldt dat de grootste onzekerheid voortkomt uit de
BSO graad. Onderzoeken voorspellen een groei van 15 % naar 30% in de
aankomende vijf jaar. Dit houdt in dat de vraag naar BSO faciliteiten
verdubbelt in de komende vijf jaar (ofwel een groei van 20 % per jaar).
Uit de demografische opbouw in de Gemeente Soest, blijkt dat het aantal
kinderen in de onderbouw in de komende vijf jaar afneemt. In tabel 2 staat
het aantal te verwachten leerlingen in de onderbouw en bovenbouw per
2012 (in- en uitstroom van de Gemeente Soest niet meegenomen).

leefttijds
groep
0- 4
5- 9
10 - 14

Man
1205
1560
1777

Vrouw
1243
1415
1397

Totaal

Groei 2015
tov 2010
2448
-18%
2975
-6%
3174

de groep van 0 tot 4 nu is de onderbouw in 2015
de groep van 5 - 9 nu is de bovenbouw in 2015
Bron: stand register Gemeente Soest pagina 13 (Bijlage 5)

Tabel 2 Bevolking naar leeftijd in de Gemeente Soest.

Aantal kinderen Aantal kindplaatsen Bso Graad
Werkgebied
OB
BB
OB
BB
OB
BB
Boerenstreek
252
176
Klaarwater
162
184
Overhees
369
320
160
20
41%
6%
De Eng-Soest midden
320
319
40
60
25% 38%
Smitsveen
325
304
40
25%
0%
Soesterberg
422
380
84
40%
0%
Soest-Zuid
371
364
140
70
75% 38%
't Hart-Soestdijk
569
299
70
60
25% 40%
Rest
176
206
0%
0%
Totaal Soest
2966
2552
534
210
36% 16%
Aanname: Aantal kinderen per kindplaats---->:
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Tabel 3 BSO situatie in Soest in 2010

4. Communicatie ouders
Een van de taken van BSO Soest in het informeren van ouders over de
BSO mogelijkheden in de Gemeente Soest.
4.1 Website
Ten behoeve van de communicatie met ouders is de website
www.bsosoest.nl opgezet. Deze website geeft informatie over de taken van
BSO Soest en een verwijzing naar de convenant partners.
De website is in mei 2007 geopend en sindsdien niet aangepast. De
reacties van ouders zijn in het algemeen positief. De actualiteit wordt
gemist. Ook is er behoefte om hun eigen gegevens van de geïnteresseerde
lijst te controleren( de z.g. mijn BSO Soest pagina).

4.2 Telefoon
Indien ouders op school naar de BSO mogelijkheden vragen worden ze
naar BSO Soest doorverwezen. In de gesprekken geeft BSO Soest
informatie en de mogelijkheid om zich op de lijst van geïnteresseerden te
plaatsen. De meeste ouders vinden het jammer dat zij zich alsnog bij
aanbieders moet opgeven.
Ouders verwachten ook van de wet Aartsen/Bos dat de school verplicht is
om een vorm van BSO aan te bieden.

4.3 Lijst van geïnteresseerde
BSO Soest houdt een lijst van geïnteresseerden bij. Dit houdt in dat BSO
Soest ouders vraagt om aan te geven wat hun BSO behoefte is. Speciaal
wordt gevraagd om ook de aankomende twee jaar aan te geven. De
bedoeling van deze lijst is inzicht te verwerven over de werkelijke behoefte.
In tabel 5 staat het aantal aanmeldingen weergegeven.
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Om vooral de ouders te bereiken die nog geen kinderen op school hebben
is er ook een artikel in de plaatselijke krant geweest om juist die groep te
bereiken.
Zeker in het begin interpreteerden ouders deze lijst als een universele
wachtlijst. De ouders kregen het idee dat zij bij BSO Soest kunnen
opgeven voor allerlei BSO diensten. Door een betere en duidelijkere
communicatie is dit effect veel minder.

Naam
De Achtbaan
Da Costaschool
De Bron
De Buut
De Egelantier
De Postiljon
De Startbaan
De Wegwijzer
De Werveling
De Driesprong
Gaspard de Coligny
Insingerschool
Kon. Wilhelminaschool
Ludgerusschool
Montessorischool
Prof. J. Waterinkschool
Pr. Willem Alexanderschool
St. Carolusschool
Van der Hucht 1
Van der Hucht 2
Van der Hucht 3

totaal geen 2007 2008 2009 2010 2011
2012
3
1
1
1
4
2
2
4
1
1
1
1
4
2
2
2
2
15
1
6
3
1
1
3
4
1
1
2
15
4
1
7
2
1
12
1
7
4
21
8
7
1
3
2
2
2
7
1
3
1
1
1
2
1
1
3
2
1
8
5
2
1
3
2
1
8
1
4
1
2
5
1
2
2
10
4
1
2
1
1
1
10
3
5
1
1
3
1
2

Tabel 5 aantal aanmeldingen via BSO Soest
Uit de aantallen blijkt dat deze lijst nog niet representatief is voor het
schatten van de vraag in de aankomende jaren.
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Met de Gemeente is met de onderstaande afdelingen samengewerkt.
Onderwijs
Afdeling Sport, en Welzijn
Bouw en woning toezicht
Gebouwen beheer
De samenwerking verloopt zeer positief. Natuurlijk zijn er veel procedures
en regels die een snelle ontwikkeling van locaties in de weg staat. De rol
van de Gemeente is toetsend en kan alleen goed functioneren bij
doordachte en redelijk uitontwikkelde plannen. Bij het realiseren van
diverse locaties zoals Het Orlando gebouw, het Spleasure Centrum, de
Emma kerk; en de Heilige Familie kerk is mede te danken aan de
proactieve positieve houding van de Gemeente.
De Gemeente heeft in 2009 een themadag georganiseerd voor jeugd en
gezin. Tijdens deze dag kwam duidelijk de wens naar voren om een meer
gerichte en gecoördineerde aanpak van dit onderwerp. Het initiatief van de
Gemeente om proactief de sportaccommodaties open te stellen heeft nog
niet geleid tot een grootschalige toepassing van BSO op het sportveld.

6. Financieel
6.1 Tijdbesteding E. Weldink
In het convenant zoals getekend in mei 2007 is een dag besteding
toegekend van 12 uur per week. De werkelijke besteding is hoger. In het
onderstaande overzicht is de werkelijke besteding per onderwerp
weergegeven. Het totaal aantal uren van1-8-2008 tot 1-7-2010 is 2113. Dit
komt neer op een besteding van 20 uur per week.
De reden van deze uren overschrijding is vooral toe te schrijven aan de
ondersteuning van de locaties en het ondersteunen van de activiteiten voor
de bovenbouw.
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Tijdbesteding BSO Soest

Zippies
Onderzoek. 332.
17%

Bezoeken.
163. 8%

Administratie.
69. 3%
Ouders. 107. 5%

Zippies
Overleg
aanbieders.
209. 11%
Rapportage. 186.
9%

Locaties. 664.
34%

Marktverkenning.
248. 13%
Bezoeken

Administratie

Ouders

Locaties

Marktverkenning

Rapportage

Zippies Overleg aanbieders

Zippies Onderzoek

6.2 Begroting versus werkelijke kosten.
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begroot
werkelijk
2008- 2009

begroot
werkelijk
2009- 2010

uren
telefoon
website
adm/beheer
laptop
studie/scholing
onvoorzien

18.564,00
850,00
450,00
100,00
100,00
800,00
136,00

20.111,00
810,25
522,73

Totaal

21.000,00

23.049,29

1.605,31

18.564,00
850,00
550,00
100,00
100,00
800,00
36,00

17.850,00
555,55
569,15

21.000,00

19.074,70

100,00

Tabel 6 Kosten BSO Soest werkelijk en begroot
Toelichting begroting 2009-2010:
Uren:
Is lager in verband met 49 weken..
Studie/Scholing: Bijeenkomst Andere tijden € 100.
Verschil met begroting € 700.

7. Overleg met schoolbesturen.
Het KernConvent heeft de secretaris als aanspreekpunt voor BSO Soest
aangewezen. Er is regelmatig overleg en terugkoppeling.
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8. Conclusies en aanbevelingen voor 2011 t/m 2012
Capaciteit onderbouw

Door de toename in het aantal kindplaatsen is de wachtlijst sterk ingekort.
Wel zien we al een verzadiging op de populaire BSO dagen.
De mogelijke BSO graad in Soest is boven het landelijke gemiddelde.
Landelijk wordt er een BSO graad van 30% verwacht.
Ook zien we het aantal kinderen in Soest afnemen. Dit betekent dat er ook
in de scholen ruimte vrijkomt.
Aanbevolen wordt voor de aankomende twee jaar geen structurele
uitbreidingen te realiseren. Eventuele knelpunten kunnen met het vrijkomen
van schoolruimtes worden opgelost.
Capaciteit Bovenbouw
De behoefte voor de bovenbouw blijft moeilijk in te schatten. Ondanks de
relatief grote inspanning bij het realiseren van een BSO in een centrale
mooie locatie blijft het gebruik van kindplaatsen beperkt tot ca. 30 op de
populaire BSO dagen. De verwachting dat juist de woensdagmiddag en de
vakanties zeer aantrekkelijk zouden zijn wordt nog niet waargemaakt.
Aanbevolen wordt om dit zeker een jaar de ruimte te geven om zich te
ontwikkelen.
Aanbevolen wordt meer initiatieven te ontwikkelen waarbij van bestaande
voorzieningen gebruik gemaakt wordt.
Variatie aanbod bovenbouw BSO.
De variatie van de bovenbouw BSO moet beter. Voor een betere
ontwikkeling van de bovenbouw BSO is het belangrijk dat kinderen kunnen
variëren. Bijv. maandag sporten, dinsdag relaxen etc. en de mogelijkheid
dat een kind naar meerdere BSO’s gaat. Om voor de ouders een eenduidig
aanbod te kunnen leveren vereist dit een betere samenwerking tussen de
betrokken partijen.

Wijkgerichte samenwerking.
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De wijkgerichte aanpak en een betere samenwerking tussen BSO’s,
scholen, Gemeente en meerdere partijen (bv de woningbouw) is niet
verbeterd. Van een reële brede school activiteit in een wijk is in Soest (nog)
geen sprake. Indien er behoefte bestaat om dit te realiseren dan ligt het
voor de hand om te starten in Smitsveen omdat deze wijk de meeste
behoefte aan samenwerking heeft.
Aanbevolen wordt een inventarisatie te doen omtrent de behoefte en de
haalbaarheid van een dergelijke samenwerking.

9. Bijlagen.
9.1 Bijlage 1 Statistische gegevens Gemeente Soest.

Adobe Acrobat
Document

9.2 Bijlage 2 Kinderdagverblijfregister Gemeente Soest.

Kinderopvangregiste
r-juni 2008.pdf

9.3 Bijlage 3 Overzicht schooltijden in Soest
Adobe Acrobat
Document
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