Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat
zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand:
‘Ze doen niks op de bso.’
TEKST INGE VAN RIJN BEELD ISTOCK

‘Gamen is ook spelen, toch? Maar wat
vinden ze stom?’
Buitenspelen, knutselen, spelletjes…
alles wat ik voor ze verzin.
‘Oh, verzin jij dat voor ze? Kunnen ze
zelf niks verzinnen?’
Nee, ze hangen op de bank tot ze aan de
beurt zijn om te gamen.
‘Wat gebeurt er tijdens dat hangen op
de bank?’
Ze kletsen wat, meestal loopt het uit op
ruzie.

Ik ben van de peuters naar de 8+ groep
van de bso overgestapt, echt heel pittig!
‘Pittig… leuke uitdaging?’
Nou nee, vervelend. De oudste kinderen zijn echt lastig.
‘Wat vind je lastig?’
Nou, ze spelen helemaal niet.
‘Wat doen ze dan?’
Niks, dat is het juist! Ze hangen maar
wat in de groep, vinden alles stom en
willen ’t liefst de hele middag gamen.
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‘Het zijn kinderen van 8 tot 12 jaar.
Laat ze zelf eens iets bedenken!
Geef ze een vel papier en een paar
basisregels en laat ze hun ideale
bso schetsen.’
Wat doe ik als ze alleen ‘chillen en gamen’ opschrijven?

‘Zie Kinderopvang nummer 5! Je kunt
een atelier met ze maken, waar ze zelf
materialen verzamelen en aan de slag
kunnen met hout, plastic, karton,
ijzer…’
Wordt dat geen puinhoop? Is dat niet te
veel?
‘Welnee, het zijn geen peuters! Ze
kunnen veel meer aan: koken, toneel,
verkleedkleren maken, robots bouwen. Als ze willen chillen, kunnen ze
muziek luisteren of een luisterboek
pakken. Wij hebben de neiging om
dingen aan te bieden die we zelf leuk
vinden, maar sommige kinderen vinden daar niks aan.’
Dat is wel zo. Maar dit gaat de organisatie geld kosten.

‘Chillen is een nuttige activiteit, je
ontspant en doet nieuwe energie op.’
Ik krijg de kriebels als ze dat de hele
middag doen!

‘Als kinderen er af willen omdat er
niks te doen is, gaat dat de organisatie
ook geld kosten.’
Ja, de ouders willen dat we meer aanbieden. Er zijn dit jaar al twee opzeggingen van ouders die vinden dat hun kind
te groot wordt voor de bso.

‘Laat ze verschillende activiteiten verzinnen op het gebied van sport en
spel, muziek, knutselen … Werken
jullie al met loose parts?’
Loose parts?

‘Tijd voor vernieuwing! Laat de kinderen zo veel mogelijk zelf bedenken en
uitvoeren. Want daarin ligt de sleutel
tot succes. Het is hun vrije tijd, hun
bso. Leuke uitdaging voor jou. ‘

