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Klaslokaal wordt speelruimte in uniek schakelproject

Ondernemen in de kinderopvang is kwestie van visie én lef
Utrecht, 25 november 2014 – Terwijl het met veel kinderopvangbedrijven niet
goed gaat, koos buitenschoolse opvangorganisatie SterrenBSO voor een grote
investering om zo goed mogelijk aan de wensen en eisen van school, ouders
en kinderen te voldoen. “Als je iets goeds wilt neerzetten, moet je visie hebben
en je nek durven uitsteken”, aldus directeur Ciske van Oosterhout.
SterrenBSO De Boshut in Utrecht Noord-Oost werkt al jaren samen met de Dr.
Bosschool. Een hoog percentage (zeker 50 procent) van de kinderen van deze
school bezoekt SterrenBSO De Boshut. De BSO deelt met de school niet alleen
ruimtes, maar ook een gezamenlijke opvoedvisie, waarin de behoefte van het kind
centraal staat. Ciske van Oosterhout heeft jaren geknokt voor een
samenwerkingsvorm waarbij er voor het kind balans zit in de dag: na een drukke
schooldag ruimte om te ‘chillen’, en een breed activiteitenaanbod als het kind daar
behoefte aan heeft.

Flinke	
  investering	
  
Een herkenbare, veilige omgeving is in deze visie heel belangrijk. Toen de school
moest uitbreiden en renoveren, was dit een logisch moment om de samenwerking
een extra impuls te geven en letterlijk gestalte te geven aan deze visie door gedeelde
ruimtes met twee volwaardige functies te creëren. SterrenBSO deed een flinke
investering in het zogenaamde ‘schakelproject’: ruimtes die tijdens schooltijden
dienst doen als klaslokaal en na schooltijd als speellokalen. Cruciaal in het
schakelproject zijn draaibare kastenwanden. Zo wordt er na schooltijd plek gemaakt
voor 130 kinderen tijdens de buitenschoolse opvang. De gemeente Utrecht die de
uitbreiding en renovatie van de school financieel mogelijk heeft gemaakt, is groot
voorstander van deze vorm van dubbelgebruik. Waarom zou je een klaslokaal
slechts 40 weken per jaar 5 uur per dag gebruiken terwijl 10 uur per dag het hele jaar
door ook mogelijk is?

Schakelen	
  van	
  school	
  naar	
  BSO	
  
Na de kerstvakantie wordt het schakelproject in gebruik genomen. Vanaf dan zullen
de kinderen een paar minuten voordat de schoolbel gaat, zelf de kasten met
schoolspullen omdraaien. Zo wordt er ‘geschakeld’ en ontstaat een nieuwe
kastenwand, die van de school een BSO maakt. De kastenwand heeft na schooltijd
vrolijke kleuren en is gevuld met materiaal voor de buitenschoolse schoolse opvang.
De kastenwanden zijn niet alleen praktisch, maar ook bepalend voor de informele
sfeer van de BSO. Deze sfeer wordt versterkt door de verlichting, die na schooltijd
verandert van tl- naar sfeerverlichting.

Meer	
  informatie	
  
Meer weten over SterrenBSO of het schakelproject? Lees bijgaand interview met
Ciske van Oosterhout, directeur SterrenBSO, of neem contact met haar op via
Ciske@sterrenbso.nl.
Een plaatje van het ontwerp, rechts is school stand, links is BSO stand
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