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1 Inleiding  
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voerde VBJK – Centrum voor Vernieuwing in 
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen – een participatief onderzoekstraject uit met kinderen, ouders 
en medewerkers in Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) in Brussel. Het doel was, vertrekkende van 
het perspectief van kinderen, meer inzicht te krijgen in hoe kinderen de invulling van de buitenschoolse 
opvang ervaren en wat ze daarin belangrijk vinden. Het was niet alleen een onderzoek over kinderen, 
maar ook mét kinderen. De onderzoekers van VBJK werkten samen met een groep van acht kinderen. In 
verschillende bijeenkomsten zochten we samen naar vragen die kinderen belangrijk vonden om te stellen 
en gingen de kinderen ook zelf op onderzoek uit om ervaringen van andere kinderen in de opvang te 
verzamelen. In een volgende stap verrijkten we de verzamelde data met het perspectief van ouders, IBO-
medewerkers en enkele partnerorganisaties.  
 
Het samenbrengen van die perspectieven geeft inzicht in wat ouders, kinderen en medewerkers 
belangrijk vinden en illustreert tegelijk de rijke ervaring die de VGC en andere initiatiefnemers hebben in 
het samen organiseren van buitenschoolse opvang in Brussel. Dat biedt interessante inzichten voor de 
toekomst van de buitenschoolse opvang in Brussel en Vlaanderen. Het recent goedgekeurde decreet 
houdende de organisatie van buitenschoolse opvang zal immers aanleiding geven tot het herdenken van 
buitenschoolse opvang. De bevindingen uit het onderzoekstraject kunnen helpen om hierbij het 
perspectief van kinderen en ouders voldoende voor ogen te houden.  
 
Alvorens we verder ingaan op de opzet en vraagstelling van het onderzoekstraject, schetsen we kort de 
inhoud van het nieuwe decreet en het aanbod en de werking van de Brusselse IBO’s. 

1.1 Een nieuw decreet 
Reeds langere tijd was er nood aan een toekomstvisie en nieuw regelgevend kader over buitenschoolse 
opvang. Eind 2013 werd hierin een eerste stap gezet. Op vraag van de ministers Jo Vandeurzen 
(toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Pascal Smet (toenmalig Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) en Philippe Muyters (toenmalig Vlaams 
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) organiseerde Kind en Gezin een 
Staten-Generaal over Opvang en Vrije tijd van Schoolkinderen. Drie inhoudelijke werkgroepen kwamen 
tot een inventaris van vaststellingen en problemen enerzijds en aanbevelingen en ideeën anderzijds. De 
resultaten van die Staten-Generaal gaven input voor de ontwikkeling van een vernieuwd concept voor de 
opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de 
conceptnota ‘Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen’ 
goed. Recent - op 24 april 2019 – keurde de Vlaamse regering het ‘voorstel van decreet houdende de 
organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten’ uiteindelijk 
goed. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2021. We vatten de inhoudelijke krachtlijnen van dit 
nieuwe decreet samen.  
 
De Vlaamse overheid beoogt met het decreet een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten 
voor kinderen via samenwerking tussen relevante actoren en met een regierol voor de lokale besturen.  
Meer specifiek regelt het decreet de organisatie van buitenschoolse opvang, meer bepaald kleuteropvang 
en opvang lager onderwijs, en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.  
De regelgever stelt volgende doelstellingen voorop voor buitenschoolse opvang en activiteiten: 

• Kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en 
buiten de middagopvang op school; 

• Ouders de kans geven om te participeren aan de arbeidsmarkt of om een opleiding te 
volgen; 

• Sociale cohesie en gelijke kansen bevorderen. 

Het lokaal bestuur krijgt de regierol. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zal de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie de regierol opnemen. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om een lokaal 
beleid inzake buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen en te beslissen over de besteding en 
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verdeling van de beschikbare middelen. Het lokaal bestuur dient dat te doen in samenspraak met de 
verschillende actoren betrokken bij buitenschoolse activiteiten. Daarvoor neemt het initiatief om een 
lokaal samenwerkingsverband te organiseren waaraan de verschillende actoren deelnemen. De lokale 
besturen zullen een subsidie toegekend krijgen op basis van parameters en indicatoren met betrekking 
tot het aantal kinderen dat in een gemeente woont of naar de basisschool gaat en het bereik van 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte. 
 
Met het oog op kwaliteit werkt de Vlaamse overheid in samenspraak met diverse actoren een 
inspiratiekader voor een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten uit. Organisatoren van 
kleuteropvang zullen een kwaliteitslabel kunnen aanvragen indien ze voldoen aan bepaalde 
kwaliteitsvoorwaarden. Het decreet bepaalt dat die voorwaarden minimaal betrekking hebben op: 

• Het aanbod van buitenschoolse activiteiten;  
• De toegankelijkheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met 

een specifieke zorgbehoefte;  
• De kwaliteitsvolle interacties tussen de medewerkers en de kinderen, waarbij de 

medewerkers beschikken over de nodige competenties en voldoende kennis van het 
Nederlands;  

• Het beschikken voor de medewerkers over een uittreksel uit het strafregister, waaruit 
onberispelijk gedrag in de omgang met kinderen blijkt;  

• Het gebruik van het Nederlands. 

Dit nieuwe decreet is een kaderdecreet dat verdere invulling zal krijgen in uitvoeringsbesluiten.  

1.2 Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) in Brussel 
IBO’s bieden opvang voor en/of na school, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvakanties en op 
schoolvrije dagen. Vandaag zijn er in totaal in Brussel 21 IBO-opvanglocaties, aangestuurd door zes 
organiserende besturen. Volgens de ‘Cartografie van de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel’ 
(Vandenbroeck & Bauters, 2016) vangen de IBO’s na schooltijd samen 993 kinderen op en tijdens 
schoolvakanties 1007 kinderen. In totaal maakten in werkingsjaar 2014 4398 unieke kinderen (3 tot 12 
jaar) gebruik van het IBO. Afgezet tegenover het aantal drie- tot en met twaalfjarigen in Brussel en 
rekening houdend met de Brusselnorm1, betekent dat een dekkingsgraad van 9,64% in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (Vandenbroeck & Bauters, 2016). 
 
De werking van de IBO’s in Brussel is gebaseerd op het concept van de nest- en webfunctie. Dat concept 
werd ontwikkeld in een eerder onderzoek van VBJK in opdracht van de VGC (Heiden, Arents, & 
Vandenbroeck, 2003). De webfunctie betekent dat de buitenschoolse opvang instaat voor het creëren van 
een gevarieerd keuzeaanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, in samenwerking met partners uit 
de buurt. Door een netwerk uit te bouwen met andere voorzieningen verhoogt de toegankelijkheid van 
het vrijetijdsaanbod voor kinderen in het IBO. De activiteiten vinden plaats in de infrastructuur van de 
partnerorganisaties. Kinderen maken daardoor deel uit van hun buurt en krijgen de kans zich in die buurt 
te bewegen. Ook is het mogelijk dat het IBO partnerorganisaties uitnodigt om activiteiten in het IBO zelf 
te organiseren. Binnen dat web fungeert het IBO aldus als een verdere vertakking naar de buurt. 
De nestfunctie betekent dat de buitenschoolse opvang instaat voor het creëren van een veilige en 
geborgen omgeving waar kinderen (zelf-)vertrouwen vinden en van waaruit zij ‘vertrekken’ naar het 
activiteitenaanbod in samenwerking met externe partners. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om in het 
nest te blijven en daar deel te nemen aan geleide of vrije activiteiten. 
 
De VGC zet al langere tijd sterk in op het stimuleren van een kwaliteitsvolle werking van de IBO’s in 
Brussel. Zo kunnen IBO’s met een erkenning van Kind en Gezin (of principieel akkoord tot erkenning) een 
beroep doen op een aanvullende subsidie van de VGC voor de uitbouw van een buurtgerichte werking (de 
webfunctie). De subsidies stimuleren om samen te werken met andere vrijetijdsorganisaties in de buurt. 
Daarnaast worden bijkomende voorwaarden opgelegd zoals het voeren van een opname- en prijsbeleid 

                                                                        
1 Norm die de Vlaamse Gemeenschap hanteert, waarbij de Vlaamse Gemeenschap 30% van de Brusselse bevolking als haar 
doelgroep beschouwt. 
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met voorrang voor kinderen uit Nederlandstalige basisscholen in de buurt en met aandacht voor kinderen 
uit kwetsbare gezinnen, het inzetten op participatie van kinderen en ouders, deelname aan uitwisseling 
en ondersteuning, enz.  
 
Tot slot merken we op dat de IBO’s een deel zijn van een veel ruimer aanbod van buitenschoolse opvang 
en activiteiten. Zo organiseren tal van scholen opvang voor en/of na de schooluren binnen de eigen 
infrastructuur. Daarnaast organiseert de VGC in samenwerking met Nederlandstalige Brusselse scholen 
speelpleinwerking tijdens schoolvakanties. Verder zijn er tal van andere vrijetijdsactiviteiten voor 
schoolkinderen georganiseerd door gemeenschapscentra, sportclubs, kunstinitiatieven, enz.  

1.3 Naar een participatief onderzoekstraject in de Brusselse IBO’s 
De komst van het nieuwe decreet vormt een impuls voor de VGC en andere lokale besturen om een 
toekomstvisie op opvang en vrije tijd voor schoolgaande kinderen in Brussel te ontwikkelen. Ze staan 
voor de uitdaging om te zoeken naar een groeipad om op termijn meer kinderen de kans te bieden om 
deel te nemen aan de buitenschoolse activiteiten, zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van het 
aanbod.  
 
Bij het uittekenen van een toekomstvisie is het essentieel om te vertrekken van het perspectief van het 
kind en zijn/haar gezin. Onderzoek leert ons immers dat succesvolle integratiebewegingen vertrekken 
van het gezinsperspectief in plaats van het organisatieperspectief (Geinger, Van Haute, Roets, & 
Vandenbroeck, 2015). Eigen onderzoek uit 2014 (Peleman, Boudry, Bradt, Van de Walle, & 
Vandenbroeck, 2014) toont dat het de moeite loont om kinderen te bevragen over hoe ze hun eigen 
opvang- en vrije tijd beleven. Ze hebben er zinvolle zaken over te vertellen die ons heel wat kunnen leren 
over hoe we het aanbod kunnen organiseren en kwalitatief invullen. Het gaat dan ook om hun opvang, 
hun vrije tijd en hun leven en daar zijn zij zelf de grootste experts in. Het insluiten van de betekenissen die 
kinderen geven aan hun leefwereld is cruciaal wanneer we die willen begrijpen (Harcourt & Einarsdottir, 
2011) en, bij uitbreiding, organiseren. Dat we kinderen actief moeten horen en betrekken bij alle 
beslissingen die hen aanbelangen, staat expliciet omschreven in Artikel 12 van het Verdrag Inzake de 
Rechten van het Kind: 

Artikel 12 1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening 
te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, 
waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn 
of haar leeftijd en rijpheid (Verenigde Naties, 1989). 

Ze verdienen bijgevolg een hoofdrol in het uittekenen van om het even welk nieuw model van 
georganiseerde opvang en vrije tijd. Tegelijkertijd zien we dat de participatierechten nog steeds de 
moeilijkste rechten zijn om in realiteit om te zetten (O'Rourke, O'Farrelly, Booth, & Orla, 2017). Hoewel 
participatief onderzoek met kinderen op dit elan aan belang gewonnen heeft (Harcourt & Einarsdottir, 
2011, Kellett, 2010, participatief onderzoek bij Kind en Samenleving, het Kinderrechtencommissariaat), 
worden kinderen van lagere schoolleeftijd doorgaans nog steeds niet zo vaak aangesproken over hun 
ervaringen en beleving van vrije tijd (Ben-Arieh & Ofir, 2002). Kinderen vinden het echter wel vaak 
boeiend om als gesprekspartner betrokken te worden. Als ze hierbij ook au sérieux genomen worden, 
vinden ze het belangrijk om hun mening te geven over zaken waar ze in het dagelijks leven mee te maken 
krijgen (Pascal & Bertram, 2009; Peleman, et al., 2014; Coussée, 2006). Kinderen zijn tenslotte zelf 
experts over hun eigen leven en kunnen best wel duidelijk maken wat hun interesses zijn (Ben-Arieh & 
Ofir, 2002). Kinderen, hoe jong ook, zijn “competent meaning makers and explorers of their 
environment” (Clark, 2005). Ook bij (Meire, 2013) lezen we hoe kinderen “actor zijn in het vormgeven van 
hun eigen leven en breder van de wereld rondom”. In participatief onderzoek en belevingsonderzoek gaat 
het dan om het gaan kijken op het veld en te gaan zien ‘hoe kinderen nu juist die actieve rol kunnen, 
mogen, willen en durven opnemen’. Hun ervaringen uit eerste hand zijn zeker voldoende waardevol om in 
het vrije tijdsdebat in te brengen. Dat is ook de aangewezen manier om aan hun recht op inspraak (IVRK, 
ART. 12) vorm te geven. 
 
Ook het perspectief van ouders is belangrijk: zij zijn de eerste opvoeders van de kinderen die deelnemen 
aan het aanbod en verwachten dat dit aanbod kwalitatief is voor hun kinderen. Daarnaast kunnen zij via 
de buitenschoolse opvang werk en gezin beter combineren en zo zelf meer kansen krijgen om deel te 
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nemen aan activiteiten die bijdragen aan hun eigen persoonlijke ontplooiing. Bovendien bevestigde 
recent onderzoek van het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) het belang dat ouders hechten aan een 
betrokken en actieve rol in de vrijetijdsbesteding van hun kinderen (Van der Eecken, Derluyn, & Bradt, 
2015). Daarenboven wordt door het toevoegen van het volwassenen perspectief de informatie die 
kinderen aanbrengen vervolledigd. Dat kan, waar nodig, nuances aanbrengen en aangeven waar de 
meningen verschillen. Dergelijke benadering met meerdere perspectieven kan zo verschillen in inhoud 
verduidelijken en geeft ook mooi aan hoe elk perspectief uniek en waardevol kan zijn (O'Rourke, et al, 
2017). 
 
Daarom gaf de VGC VBJK de opdracht een participatief onderzoekstraject uit te voeren met als 
kernvraag: hoe ervaren kinderen en ouders de buitenschoolse opvang? Meer specifiek: wat zijn hun 
concrete ervaringen met het aanbod? Wat vinden ze daarin belangrijk? Wat ervaren zij als kwalitatief? 
Wat kunnen we daaruit leren? 
 
De stuurgroep besliste om kinderen en ouders die gebruikmaken van de Brusselse IBO’s als uitgangspunt 
te nemen voor het participatief onderzoekstraject. Als onderzoekers zijn we ons bewust van die 
beperking. Het was interessant geweest ook kinderen te betrekken die participeren aan de andere 
buitenschoolse opvanginitiatieven. Tegelijkertijd hielp die afbakening om een haalbaar participatief 
onderzoekstraject op te zetten. Het organiseren en uitvoeren van het onderzoekstraject was immers 
intensief; de medewerking van de IBO’s in dit traject was cruciaal. Ten slotte merken we op dat de 
kinderen en ouders die deelnemen aan het IBO de eerste gesprekspartners waren, maar dat dit evenwel 
niet betekent dat de gesprekken beperkt bleven tot de tijd die zij doorbrengen in het IBO. Kinderen 
maken immers geen onderscheid tussen het opvang- en het vrijetijdsaanbod (Peleman, et al., 2014).  
 
Ten slotte merken we op dat participatief onderzoek met kinderen en jongeren over hun vrije tijd / 
vrijetijdsbeleving op zich niet nieuw is. Hoewel sommige wensen en verzuchtingen van kinderen wel 
gelijklopend kunnen klinken in onderzoeken over opvang en vrije tijd, onderscheidt dit onderzoek zich op 
verschillende manieren. Niet enkel actualiseert het de stem van kinderen, het voegt er ook die van de 
ouders en van de medewerkers op het veld aan toe. Tevens hebben we in dit project ook een langer 
traject gelopen met de kinderen, waardoor wij hen van dag een al volwaardig betrokken bij het 
onderzoek. Ten slotte richtten we in dit onderzoekstraject onze focus op de Brusselse situatie (in het 
bijzonder de Nederlandstalige voorzieningen), een specifieke context gekenmerkt door diversiteit, 
hoogoplopende kansarmoedecijfers bij gezinnen met jonge kinderen en een jarenlange traditie van 
samenwerken en experimenteren.  
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2 Onderzoeksmethodologie 

2.1 Opzet 
We gingen in dit onderzoek op zoek naar hoe kinderen en ouders buitenschoolse opvang ervaren en 
hanteerden een kwalitatieve onderzoeksopzet. Daarbij benaderden we kinderen, ouders en medewerkers 
als partner in (delen van) het onderzoek en hanteerden een open onderzoeksvraag die ruimte bood om 
die thema’s te verkennen die zij zelf belangrijk vonden. Dit liet ons toe om in het onderzoek participatief 
te werken. 
 
Daarnaast hanteerden we elementen van belevingsonderzoek. Meer specifiek, vertrokken we vanuit de 
‘Mosaic approach’ (Clark & Moss, 2005) die ervan uitgaat dat kinderen en jongeren verschillende 
manieren hanteren om hun leefwereld aan volwassenen te communiceren. Om die verschillende ‘talen’ te 
exploreren in onderzoek, is het belangrijk om verbale informatie (bijvoorbeeld via interviews of 
focusgroepen) aan te vullen met andere expressievormen (zoals foto’s, tekeningen, videofragmenten, 
knutselmateriaal, actieve werkvormen …). Clark (2005) omschrijft de mozaïek benadering aan de hand 
van volgende eigenschappen: 
 

• multimethodisch: de verschillende stemmen en ‘talen’ van kinderen worden ingebracht; 
• participatief: kinderen worden als actor erkend, als expert van hun eigen leven; 
• reflectief: kinderen en volwassenen reflecteren over meningen die aan zaken worden toegekend 

en zoeken uit hoe die geïnterpreteerd kunnen/moeten worden; 
• focus op de ervaringen van kinderen: ingaan op de levenssituatie van kinderen zoals die zich 

voordoet, eerder dan op (externe) kennis ervan; 
• ingebed in de praktijk: deze manier van luisteren naar kinderen kan ook gebruikt worden bij 

evaluatie van het aanbod en zo deel gaan uitmaken van de geboden praktijken. 
 

De mozaïekbenadering laat niet enkel toe om de stem van kinderen aan bod te laten komen, maar biedt 
ook de mogelijkheid tot wat Clark (2005) ‘veelvoudig luisteren’ noemt: het geeft ruimte om met ouders 
en medewerkers te reflecteren op wat kinderen aanbrengen. Ouders en medewerkers maken namelijk 
ook deel uit van de ruimte en het aanbod voor kinderen en dragen daar mee verantwoordelijkheid voor. 
Door verschillende perspectieven in onderzoek te betrekken en als gelijkwaardig te behandelen ontstaat 
de mogelijkheid om een leefwereld in zijn volledige breedte te leren kennen. Daarbij gaat het er niet om 
de verschillende data simpelweg bij elkaar op te tellen, maar eerder om de triangulatie ervan, waarbij de 
op diverse manieren verkregen data met elkaar geconfronteerd worden. 
 
Voor ons onderzoek ontwikkelden we een methodologie die aansluit bij deze lijn en uit drie verschillende 
fasen bestaat (zie ook onderstaande figuur). We brachten een kleine groep kinderen samen die als 
‘onderzoekers’ op verschillende manieren concrete ervaringen van kinderen in het IBO verzamelden. De 
zo verkregen data brachten we samen, en ze dienden vervolgens als vertrekpunt om met ouders in 
gesprek te gaan over het opvang en vrijetijdsaanbod in Brussel. Daarna bespraken we de data van 
kinderen én ouders op een reflectiedag met IBO-medewerkers en samenwerkingspartners.  
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Figuur 1: onderzoeksmethodologie 

In dit onderzoek gingen we verdiepend te werk. Een veel voorkomend euvel bij participatief onderzoek 
met kinderen is het feit dat dit vaak niet ver genoeg gaat, of dat dit op het individuele niveau van ‘wat zou 
jij willen?’ blijft hangen (zie bijvoorbeeld De Weyer en Van Laere, 2009). We kozen daarom om met een 
kleine groep kinderen meermaals samen te komen. Verdieping kwam er ook door de verschillende 
perspectieven van kinderen, ouders en medewerkers naast elkaar te plaatsen. Naast verdieping, zochten 
we tijdens het traject in elke fase ook naar verbreding. Zo interviewden de kinderen die rechtstreeks 
betrokken waren in de onderzoeksgroep andere kinderen, beperkten we ons in de focusgroepen niet tot 
de ouders van reeds betrokken kinderen en namen medewerkers en partnerorganisaties van 
verschillende IBO’s deel aan de reflectiedag.  
 
Om tegemoet te komen aan de noodzakelijke voorwaarde van verdieping én verbreding, hebben we in de 
samenstelling van de onderzoeksgroep niet zozeer naar representativiteit gestreefd, maar naar maximale 
diversiteit binnen de groep. In kwalitatief onderzoek is het immers niet zozeer belangrijk hoeveel mensen 
‘A’ of ‘B’ zeggen, maar dát er mensen zijn die ‘A’ zeggen en dat er mensen zijn die ‘B’ zeggen (Thomas & 
O'Kane, 2000). In de onderstaande beschrijving van de verschillende onderzoeksfasen geven we telkens 
de samenstelling van de groepen weer in een tabel om de diversiteit te duiden. 
 
In wat volgt gaan we dieper in op de gehanteerde methodologie doorheen de verschillende 
onderzoeksfasen en hoe participatief werken in het onderzoekstraject concreet vorm kreeg. We kiezen 
ervoor dat vrij uitgebreid te omschrijven. We beschrijven per fase de algemene opzet, hoe de opstart is 
verlopen, het samenstellen van de groep (kinderen, ouders, medewerkers) en het verdere verloop. We 
eindigen dit hoofdstuk met enkele ervaringen en reflecties over participatief werken met kinderen in het 
onderzoekstraject. Op die manier hopen we niet alleen voldoende duiding te geven bij de keuzes die we 
maakten in het traject, maar willen we ook de lezer die interesse heeft in participatief onderzoek met 
kinderen en ouders inspireren.  

2.2 Fase 1: het perspectief van de kinderen 

2.2.1 Algemene opzet 
In het participatief onderzoektraject met kinderen brachten we een divers samengestelde groep van acht 
kinderen (van zeven tot twaalf jaar) samen waarmee we in meerdere bijeenkomsten hun ervaringen, 
vragen en noden met betrekking tot het georganiseerde opvang- en vrije tijdsaanbod in beeld brachten. 
Aan de hand van verschillende creatieve methodieken (audio-opnames met dictafoon, gidsbeurten, 
rollenspelen, tekeningen, video, interactieve gespreksvormen, stellingenspelletjes …) konden de 
kinderen benoemen hoe ze hun opvang en vrije tijd ervaren, wat ze daarin belangrijk vinden, wat er 
ontbreekt … De groep kinderen ging ook zelf op onderzoek uit door aan de hand van verschillende 
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methodieken ervaringen van andere kinderen te verzamelen. In navolging van Kellett (2005) gingen we 
ervan uit dat dit een meerwaarde met zich mee zou brengen, doordat de kinderen van hun 
leeftijdsgenoten antwoorden kunnen krijgen die volwassenen misschien niet zouden krijgen door het 
machts- en generatieverschil. Daarnaast zorgde dat voor een verbreding van het onderzoek in deze fase. 
Een bredere groep kinderen uit het IBO, en in het bijzonder ook jongere kinderen, hebben we op die 
manier bevraagd. Dat ‘traject’ resulteerde in een ‘collage’ van fotomateriaal, tekeningen en uitspraken 
van kinderen die we gebruikten in de focusgroepen met ouders (fase 2) en op de reflectiedag met 
medewerkers (fase 3). We benaderden kinderen als partner door hen te betrekken als mede-onderzoeker. 
Daarnaast stelden we volgende principes voorop:  

• Kinderen beslissen zelf wat ze willen tonen en vertellen over hun opvang en vrije tijd. 
• Kinderen beslissen mee over hoe we dat in beeld brengen (bijvoorbeeld via video, foto’s, 

citaten, tekeningen …). 
• Kinderen werken mee aan het in beeld brengen daarvan. 

2.2.2 Opstart en samenstelling van de onderzoeksgroep 
Bij de start van het onderzoek informeerden we alle coördinatoren van de Nederlandstalige Brusselse 
IBO’s over het onderzoeksproject via een korte presentatie en mondelinge toelichting over het 
onderzoek. De coördinatoren informeerden hun medewerkers en bevraagden hun interesse om mee te 
werken aan het onderzoekstraject. Gezien de tijdsinvestering, was een geïnformeerde en vrijwillige 
deelname van de IBO’s belangrijk. Drie IBO’s van twee verschillende organiserende besturen beslisten om 
mee te werken.  
 
In een voorbereidende vergadering gingen we met de deelnemende IBO’s in op de verdere invulling van 
het traject en de aanpak voor het werven van kinderen om aan het onderzoek deel te nemen. Op 
aangeven van de IBO’s zelf, maakten we een wervende videoclip die zij konden gebruiken om de kinderen 
in hun IBO te informeren over het onderzoek. Het principe van vrijwillige deelname van de kinderen aan 
het onderzoek stond opnieuw voorop.  
 
Vervolgens stuurden de IBO’s geanonimiseerde lijsten met geïnteresseerde kinderen door naar de VBJK-
onderzoekers. Hieruit bleek dat we een diverse groep kinderen konden samenstellen. We kozen ervoor 
om enkel te werken met kinderen vanaf zeven jaar, dit omdat het de nodige vaardigheden vraagt van 
kinderen om zelf op onderzoek uit te trekken. Ten slotte vroegen we via de begeleiders aan de ouders van 
de deelnemende kinderen de nodige toestemming om aan het onderzoek deel te nemen.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de groep deelnemende kinderen: 

2.2.3 Beschrijving traject 
De onderzoekersgroep die bestond uit acht kinderen en twee onderzoekers van VBJK kwam vier keer 
samen op woensdagnamiddag. We kozen ervoor om de kinderen van de verschillende IBO’s op één 
locatie samen te brengen.  

 Gender 
(jongen / 
meisje)  

Leeftijd Nationaliteit Thuistaal  
 

Eenoudergezin 
(ja / nee) 

Sociaal tarief 
(ja /nee) 

1 M  10 BE Frans Nee Ja 
2 M  9 BE Frans Nee Nee 
3 M j 8 BE Frans Ja Nee 
4 M  11 BE Nederlands Ja Ja 
5 J  8 BE Nederlands, 

Frans, 
Arabisch 

Nee Ja 

6 j 9 BE Frans Ja Nee 
7 J 7 BE Nederlands, 

Duits, Engels, 
Pools 

Nee Nee 

8 M 8 BE Frans Nee Nee 
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De voorbereidingen van de bijeenkomsten legden we vast in een draaiboek, met daarin een beschreven 
werkwijze, methodieken en mogelijke vragen om te stellen. Elke sessie kende een terugkerend patroon: 

• Starten met kennismaking en/of terugblik op de vorige sessie. 
• Programma bespreken en aanpassen. 
• Onderzoeken. 
• Afronden en afspraken over tussentijdse opdrachten en de volgende sessie.  

Het vooropgestelde programma bood houvast maar was zeker geen ‘vaststaand’ gegeven. We bespraken 
de voorbereiding met de aanwezige kinderen en pasten die, waar nodig, aan. Participatief werken houdt 
immers in dat dat je het proces continu observeert en bijstuurt.  
 
Elk deelnemend IBO vaardigde een begeleider af om het traject op te volgen. De begeleiders 
ondersteunden de kinderen bij de tussentijdse opdrachten in het eigen IBO. Ze herinnerden de kinderen 
aan de opdrachten, zorgden voor het nodige materiaal (bijvoorbeeld camera, recorder, papier …) en 
stuurden bij waar nodig. Om goed op de hoogte te blijven van het traject waren ze eveneens aanwezig bij 
de opstart en afronding van elke sessies. Daarnaast zorgden ze tijdens de sessies voor ondersteuning bij 
sommige opdrachten.  
 
Sessie 1 
Tijdens deze sessie maakte het onderzoeksteam – kinderen en onderzoekers van VBJK – eerst en vooral 
kennis met elkaar. Omdat kinderen van bij de start goed informeren een belangrijk onderdeel is van 
participatief werken, stonden we uitgebreid stil bij de inhoud van het onderzoek en wat het betekent om 
een onderzoeker te zijn. We deden dit aan de hand van een groepsgesprek met enkele richtinggevende 
vragen zoals: waar zitten we hier? Wat is dat, een ‘opvang’? Hoe noemen jullie dat hier? Hoe komt het dat 
jij hier bent? Zijn er andere kinderen uit je klas die hier niet zijn? Waar zijn die dan wel? Hoe worden 
kinderen na school ‘opgevangen’? Nadien legden we het onderzoek uit aan de hand van een visual. 
Samen met de kinderen maakten we groepsafspraken over de samenwerking en medewerking aan het 
onderzoek, bijvoorbeeld: enkel vragen beantwoorden die ze willen beantwoorden, vertrouwelijkheid van 
de informatie, mogelijkheid om deelname stop te zetten ….  

 
In het tweede deel van de sessie gingen we met de groep dieper in op het thema opvang en vrije tijd. We 
verkenden het thema breed en onderzochten wat dat voor hen betekent. Daarvoor werkten we een 
methodiek uit waarbij de kinderen via verschillende doe-opdrachten het thema in woord en beeld 
exploreerden. De kinderen konden zich vrij bewegen tussen de verschillende opdrachten en kozen zelf 
welke ze al dan niet uitvoerden. Eén opdracht bestond uit een filmpje maken van een minuut. Kinderen 
vertelden wat ze de voorbije of huidige week echt fantastisch vonden, wat ze leuk vonden in de opvang of 
in hun vrije tijd. In een andere opdracht beschreven de kinderen op een plooipapier wat ze juist niet leuk 
vonden. Een derde oefening was een interview met recorder over de vraag: ‘Stel, je mag één iets 
veranderen aan de opvang en vrije tijd, wat zou dat dan zijn?’ Daarnaast konden kinderen een tekening 
maken over wat ze allemaal doen in hun opvang en vrije tijd. Door die oefeningen kwamen de eerste 
onderwerpen, gelinkt aan het thema bovendrijven.  
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De sessie sloot af met een samenvatting van de onderwerpen die in de sessie aan bod waren gekomen. 
De kinderen kregen een persoonlijk notitieboekje mee. Ter voorbereiding van de volgende sessie vroegen 
we aan de kinderen om iets wat ze wilden delen met de groep te tekenen of te schrijven in hun boekje. 
 
Sessie 2 
Sessie 2 startte met het opfrissen van het onderzoek en de gemaakte afspraken. Nadien gingen we in een 
groepsgesprek verder in op de vraag ‘wat is opvang en vrije tijd voor jou?’. De reeds besproken 
onderwerpen uit de vorige sessie noteerden we in een woordenwolk. Nadien interviewden kinderen 
elkaar over de notities die ze tussentijds in hun notitieboekje maakten. Op basis daarvan voegden we 
extra woorden en thema’s toe aan de woordenwolk.  
 
Aan de hand van enkele spelletjes en opdrachten oefenden kinderen nadien hun vaardigheden als 
onderzoekers (observeren, luisteren en vragen stellen) en maakten ze kennis met verschillende media om 
onderzoek uit te voeren: pen en papier, dictafoon, fototoestel en laptop. Ze gingen voor het eerst op pad 
met een dictafoon en fototoestel in de opvang en verwerkten de materialen nadien op de computer. Op 
het einde van de sessie bepaalden we, vertrekkende vanuit de woordenwolk, welke thema’s ze verder 
individueel wensten te onderzoeken. De kinderen bepaalden zo hun eigen onderzoeksvragen. Sommige 
kinderen wilden bijvoorbeeld andere kinderen interviewen over wat zij doen in hun vrije tijd, zowel in het 
IBO als daarbuiten. Anderen wilden dan weer te weten komen wat een begeleider allemaal moet kunnen 
en doen.  
 

 
Tussentijds bezoek aan de deelnemende IBO’s 
Na de tweede sessie gingen de onderzoekers van VBJK bij elk IBO langs ter opvolging van het traject. Zo 
kregen we zicht op het verzamelde materiaal en bespraken we met de kinderen en de begeleiders wat er 
in de volgende periode ging gebeuren.  
 
Sessie 3 
In de derde sessie werd er tijd gemaakt om verder te werken aan hun eigen onderzoeksvragen. Eén 
onderzoeker van VBJK begeleidde de kinderen en gaf gerichte opdrachten om nog extra data te 
verzamelen. De andere VBJK-onderzoeker ging met individuele kinderen of een duo van kinderen in 
gesprek over wat ze al hadden onderzocht, wat ze te weten waren gekomen en wat ze nadien nog verder 
wilden onderzoeken. In die gesprekken vertrokken we vanuit het materiaal dat kinderen zelf 
meebrachten. Het materiaal bestond uit foto’s, tekeningen, korte filmfragmenten, audiobestanden of 
geschreven notities uit hun notitieboekje. Door het stellen van vragen bij de materialen, zochten we naar 
verdieping en gaven we – kinderen en onderzoekers – samen betekenis aan de verzamelde data. Ter 
afronding van elk gesprek maakten we een slide waarop we de belangrijkste bevindingen van het gesprek 
samenvatten. Op het eind van de sessie stelden we de slides van de verschillende werkgroepen voor aan 
de voltallige groep.  
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Sessie 4 
In de vierde sessie gingen we opnieuw in gesprek met kinderen in kleine groepjes. De twee VBJK-
onderzoekers namen elk enkele kinderen apart om hun verzamelde materialen te bekijken en te 
bespreken en enkele verdiepende opdrachten te doen. Zo gingen we bijvoorbeeld met behulp van een 
audiofragment over een begeleider verder in op wat kinderen verwachten van een begeleider. Aan de 
hand van een tekening exploreerden we bijvoorbeeld wat kinderen doen in het IBO en in hun vrije tijd, 
met wie en waar. We sloten de sessie af met een evaluatieopdracht, een groepsfoto en uitgebreide 
bedanking van de kinderen. We kwamen nogmaals terug op wat er met de verzamelde materialen verder 
zou gebeuren en vroegen aan de kinderen om te verwoorden wat we zeker aan ouders en begeleiders 
moesten vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwerking 
Tijdens het traject met de kinderen verzamelden we heel wat data (tekeningen, geschreven tekst, foto’s, 
audio-materiaal). Er is sprake van twee ‘soorten data’: data die kinderen zelf verzamelden wanneer ze op 
onderzoek uitgingen en data die we verzamelden door met de kinderen te werken tijdens de sessies zelf. 
Alle sessies en gesprekken met kinderen namen we op met een camera. Na het traject digitaliseerden we 
alle data en schreven de verzamelde audio en video-bestanden uit. 
 
Na elke sessie analyseerden we de eerste belangrijke bevindingen en thema’s die kwamen bovendrijven. 
Dit, samen met de woordenwolk gemaakt met de kinderen, gaf ons input voor het samenstellen van een 
eerste themaboom. De thema’s waren de volgende: ruimte en materialen in het IBO, activiteiten in het 
IBO, begeleiders in het IBO, huiswerk, vrienden, het organiseren van opvang en vrije tijd, wie kiest wat 
kinderen wel of niet doen in hun vrije tijd, vrije tijd thuis en schermen. Vervolgens clusterden we alle data 
onder die thema’s. Op basis daarvan formuleerden we de eerste bevindingen en selecteerden we quotes, 
tekeningen en foto’s om mee te nemen naar de focusgroepen met ouders.  

2.3 Fase 2: het perspectief van de ouders 

2.3.1 Algemene opzet 
Zoals eerder aangegeven, vormde het materiaal verzameld in het traject met kinderen het vertrekpunt 
om met ouders in gesprek te gaan over Nederlandstalige buitenschoolse opvang in Brussel. We 
baseerden ons hiervoor op elementen uit de ‘video elicitation method’ (Tobin & Hsueh, 2007). Visuele 
materialen (foto’s, uitspraken, tekeningen …) zijn immers een krachtig middel om oprechte, spontane 
reacties bij mensen op te roepen. We gaven ouders op die manier een aanzet om te vertrekken vanuit het 
perspectief en de beleving van kinderen. Daarna gingen we in op hun ervaringen met opvang en vrije tijd: 
hoe ervaren zij het aanbod? Welke positieve zaken/ knelpunten ervaren ze? Hoe zien zij de afstemming 
tussen opvang en vrije tijd?  
 
Voor de focusgroepen met ouders richtten we ons naar een ruimere groep ouders dan de ouders uit de 
IBO’s die deelnamen aan het onderzoekstraject met kinderen. Op die manier zochten we naar 
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verbreding. Herkennen ouders uit bijvoorbeeld een ander IBO of een andere regio in Brussel zich in de 
materialen van de kinderen? 

2.3.2 Opstart en samenstelling van de focusgroepen 
Ter voorbereiding van de gesprekken met de ouders, organiseerden we een overleg met de 
coördinatoren uit de Brusselse Nederlandstalige IBO’s. Tijdens dit overleg presenteerden we de stand van 
zaken van het onderzoeksproject en de materialen uit het traject met de kinderen. Op die manier 
maakten we hen deelgenoot van het project. Vervolgens bespraken we de opzet van de focusgroepen 
met ouders. We peilden naar de interesse van de coördinatoren om hieraan mee te werken en verkenden 
praktische aspecten en aandachtspunten bij het organiseren van de focusgroepen en het aanspreken van 
ouders. Drie coördinatoren stelden zich kandidaat om een focusgroep te organiseren in hun eigen IBO. 
Een van deze IBO’s participeerde eveneens aan het traject met de kinderen.  
 
We spraken af dat de begeleiders van het IBO instaan voor het aanspreken en werven van de ouders. 
Aangezien zij de ouders persoonlijk kennen, waren zij het best geplaatst om dit te doen. Met behulp van 
een flyer lichtten zij de ouders mondeling in en nodigden hen uit om deel te nemen. De IBO’s kregen de 
opdracht om een diverse groep ouders te werven, rekening houdend met de volgende criteria: vaders én 
moeders, sociaal-economische situatie van het gezin, gezin met een of meerdere kinderen, kinderen in 
het basisonderwijs én secundair onderwijs, kinderen van verschillende leeftijden (niet enkel 
kleuterleeftijd) en gebruikmaken van diverse opvang- en vrijetijdsinitiatieven. Opnieuw streefden we niet 
naar een ‘representatieve groep’ ouders, maar wel naar een diverse groep ouders. 
 
Op basis van het aantal geïnteresseerde ouders, vonden twee focusgroepen plaats waaraan in totaal 
veertien ouders deelnamen. De aanwezige ouders weerspiegelden de diversiteit van gezinnen die van het 
IBO gebruikmaken:  
 

 Gender  Kinderen: gender 
en leeftijd 

Eenoudergezin  
(ja / nee) 

Sociaal tarief  
(ja / nee) 

Thuistaal 

1 V J: 3j 
J: 5j 

Nee Nee Frans 

2 V J: 6j Nee Nee Frans 
3 V M: 11j 

J: 9j 
J: 6j 

Nee Ja Frans/Nederlands 

4 V J: 10j 
M: 5j 

Nee Nee Frans 

5 V M: 8j 
J: 4j 

Ja Nee Frans 

6 V J: 7j 
M: 5j 

Ja Nee Frans/Nederlands 

7 V J: 6j Ja Nee Frans/Nederlands 
8 V J: 4j 

M: 3j 
Nee Nee Frans 

9 M J: 4j Nee Nee NL 
10 V J: 7j 

M: 3 
Nee Ja Turks 

11 V M: 6j Nee Ja Turks 
12 V M: 18j 

M: 12j 
M: 7j 

Nee Ja Turks 

13 M J: 10j Ja Ja Marokkaans 
14 V M: 6j Nee Ja Frans 

 
Om de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk te houden, vonden de focusgroepen plaats in de 
opvang zelf. De voertaal tijdens de focusgroep was Nederlands. Voor ouders die het Nederlands 
onvoldoende machtig waren, zochten we een oplossing. Zowel de onderzoekers als de ouders hielpen 
mee vertalen tussen Frans en Nederlands of andere talen.  

2.3.3 Programma focusgroep 
De focusgroep startte met kennismaking en uitleg bij het onderzoek. We duidden enkele afspraken met 
betrekking tot de focusgroep zelf en het verwerken van de data (bijvoorbeeld iedereen kiest wat hij/zij 
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vertelt en wat niet, anonieme verwerking van de data). Daarnaast vroegen we de toestemming om het 
gesprek op te nemen op dictafoon.  
 
Aan de hand van een detailkaart van de buurt brachten we vervolgens verschillende naschoolse 
activiteiten in kaart. We vroegen elke ouder om op de kaart aan te duiden waar zijn/haar kind aan 
participeerde en waar het zijn tijd naschools doorbracht. Op die manier maakten ouders met elkaar 
kennis en kregen we zicht op wat de kinderen van de aanwezige ouders doen in hun vrije tijd. 
 
Daarna gingen we in gesprek over de opvang en vrije tijd binnen en buiten het IBO. Aan de hand van 
themakaarten bepaalden ouders welk thema ze eerst wensten te bespreken. De themakaarten bevatten 
de thema’s geformuleerd in de themaboom (zie 2.2), met name: ruimte en materialen in het IBO, 
activiteiten in het IBO, begeleiders in het IBO, huiswerk, vrienden, het organiseren van opvang en vrije 
tijd, wie kiest wat kinderen wel of niet doen tijdens hun vrije tijd, vrije tijd thuis en schermen. Per thema 
gaven we een woordje uitleg bij wat de kinderen daarover vertelden en ouders konden de citaten, 
tekeningen en quotes van kinderen bekijken. Nadien reflecteerden we met ouders over die informatie: 
wat valt op? Herken je die zaken bij je eigen kinderen? Hoe ervaar jij dat als ouders? Welke positieve 
zaken of knelpunten ervaar jij? Over de twee focusgroepen heen kwam elk thema minstens één keer aan 
bod.  
 
We sloten de focusgroep af met een ‘droomvraag’, waarin we nagingen hoe volgens hen de ideale 
afstemming tussen school, opvang en vrije tijd er uitziet. Tot slot gaven we uitleg over het vervolg van het 
onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Verwerking 
Na afloop van de focusgroepen transcribeerden we de audio-opnames. Vervolgens clusterden we de 
informatie volgens de thema’s van de themaboom en brachten we enkele wijzigingen aan in de thema’s, 
met name: aanbod in het IBO, vrienden, begeleider, huiswerk, organisatie in opvang en vrije tijd, waarom 
al dan niet kiezen voor een IBO en vrije tijd in de thuiscontext. Nadien expliciteerden we per thema de 
krachtlijnen uit de verhalen van kinderen en ouders en selecteerden we quotes van kinderen en ouders.  

2.4 Fase 3: het perspectief van de medewerkers 
In een derde fase verdiepten we de verzamelde data van het onderzoek door daar het perspectief van 
medewerkers uit IBO’s en partnerorganisaties aan toe te voegen.  
 
We nodigden medewerkers uit het IBO (begeleiders, coördinatoren en coaches) en partnerorganisaties 
uit om deel te nemen aan een reflectiedag. De partnerorganisaties nodigden we uit via de IBO’s: we 
vroegen aan de IBO’s om samen met een of meerdere partnerorganisatie(s) binnen hun webwerking deel 
te nemen aan de reflectiedag. In totaal namen 17 medewerkers deel, waarvan tien IBO-medewerkers en 
zeven medewerkers van partnerorganisaties.  
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Organisatie Functie  
IBO Coördinator 4 
IBO Locatieverantwoordelijke 5 
IBO  Stagiaire  1 
Brede School Coördinator 3 
Jeugddienst Jeugdconsulent 1 
Culturele organisatie Coördinator 1 
VGC algemene directie 
Cultuur, Jeugd en Sport 

Stafmedewerker 1 

Gemeenschapscentrum Medewerker  1 
 
De onderzoekers van VBJK begeleidden de reflectiedag. Medewerkers van VGC (pedagogisch 
ondersteuners Opgroeien in Brussel) stonden in voor het verslag.  
 
De reflectiedag startte met een uitgebreide presentatie over het onderzoek. We gaven uitleg over het 
doel en het opzet van het onderzoek en presenteerden aan de hand van de themaboom de voorlopige 
bevindingen uit het traject met kinderen en ouders. Op die manier dompelden we de medewerkers onder 
in het perspectief van kinderen en ouders, vooraleer hun eigen perspectief binnen te brengen. We 
nodigden deelnemers uit om tijdens de presentatie ideeën, vragen en bedenkingen neer te schrijven.  
Vervolgens wisselden kleine groepen in rondetafelgesprekken uit over de verschillende thema’s uit de 
themaboom. Vanuit het materiaal van de kinderen en ouders verkenden we wat de deelnemers daarin 
herkenbaar vonden en welke betekenis zij daar vanuit hun expertise aan toekenden. In een volgende stap 
gingen we in op wat de aanwezigen zelf belangrijk vonden met betrekking tot het thema. De uitkomsten 
van de rondetafelgesprekken koppelden we vervolgens plenair terug.  
 
Nadien volgde een gesprek in twee groepen over de toekomst van de buitenschoolse opvang en vrije tijd. 
De opzet was om vanuit een helikopterperspectief en vertrekkende vanuit wat kinderen, ouders en 
medewerkers aangaven, ideeën voor de toekomst te formuleren. Meer concreet stelden we volgende 
vragen: Welke krachtlijnen halen jullie uit de verhalen van kinderen, ouders en medewerkers voor de 
toekomst van de opvang en vrije tijd in Brussel? En bijgevolg: wat ligt binnen jullie bereik? Welke 
ondersteuning hebben jullie daarbij nodig?  
 
De gesprekken tijdens de reflectiedag hebben we opgenomen en nadien getranscribeerd. Net zoals in 
vorige fases, clusterden we het materiaal volgens de thema’s van de themaboom en noteerden we de 
krachtlijnen uit de bespreking met de deelnemers. 

2.5 Triangulatie en analyse van data 
Na de afwerking van fase 3 gingen we over tot triangulatie van de data waarbij we de drie perspectieven 
(kinderen, ouders en medewerkers) samenbrachten. Hiervoor werkten we verder met de ontwikkelde 
themaboom. Per thema legden we de quotes van kinderen, ouders en medewerkers naast elkaar en 
gingen we op zoek naar terugkerende patronen en gelijkenissen of verschillen tussen de drie 
perspectieven. Door het samenleggen van de onderzoeksdata verdiepten we de betekenisverlening van 
kinderen, ouders en medewerkers over buitenschoolse opvang en vrije tijd en interpreteerden we de data 
als één geheel. Per thema stelden we een document op bestaande uit een inleidende tekst met de 
belangrijkste bevindingen en quotes van kinderen, ouders en medewerkers. Dat resulteerde in de 
onderzoeksresultaten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3. 

2.6 Participatief werken met kinderen in dit onderzoek: uitgangspunten en 
spanningsvelden 

In de beschrijving van de onderzoeksmethodologie concretiseerden we wat participatief werken met 
kinderen in dit onderzoek betekende. In deze paragraaf gaan we tot slot in op enkele essentiële 
uitgangspunten en spanningsvelden in ons onderzoek. 
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2.6.1 Vrijwilligheid versus engagement 
De vrijwillige deelname van de kinderen was essentieel in dit traject. Kinderen participeerden op basis van 
hun eigen keuze en in hun vrije tijd aan het onderzoekstraject. Daarom investeerden we van bij het begin 
in goede informatie, ruimte voor kennismaking en gedeelde afspraken over het verloop. We 
informeerden zowel de direct betrokken kinderen als de andere kinderen uit de deelnemende IBO’s over 
het onderzoek, het doel ervan en wat er met het verzamelde materiaal zou gebeuren.  
 
Kinderen zijn het gewoon om op woensdagnamiddag bepaalde activiteiten te doen in het IBO maar 
ervaren daarbij veel vrijheid. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een activiteit te stoppen en iets 
anders te gaan doen. Deelnemen aan dit onderzoek vroeg echter engagement van de kinderen om de 
sessies bij te wonen en bepaalde opdrachten uit te voeren. Tegelijkertijd trachtten we rekening te houden 
met de vrijwilligheid en het gegeven dat de sessies doorgingen in de vrije tijd van kinderen. We gingen 
daarover regelmatig met de kinderen in gesprek. We toetsten regelmatig af of kinderen verder wensten 
deel te nemen en gingen dieper in op welk engagement we verwachtten indien ze verder deelnamen. 
Ook pasten we de inhoud van onze sessies aan op dat gegeven. We merkten bijvoorbeeld dat het werken 
met korte methodieken en opdrachten de kinderen vaak meer uitnodigde en tot leukere en interessante 
gesprekken leidde.  

2.6.2 Sturen versus volgen 
Doorheen het gehele traject was een flexibele en reflectieve houding van de VBJK-onderzoekers nodig 
om het participatief werken in praktijk te brengen. Zo was het telkens opnieuw balanceren tussen ‘sturen’ 
en ‘volgen’. Meer bepaald, in welke mate hebben kinderen controle over het onderzoek dan wel de VBJK-
onderzoekers? Dit spanningsveld was aanwezig van bij de start van het onderzoek: we kozen namelijk 
voor een open onderzoeksvraag die veel ruimte bood aan de kinderen om in te gaan op de thema’s die zij 
zelf belangrijk vonden. Als mede-onderzoeker in het traject gaven kinderen zelf onderwerpen aan die ze 
eigenhandig verder exploreerden. Tijdens de voorbereiding van de sessies was dat telkens weer een 
afweging en discussie waard. Welke oefeningen en vragen zijn te sturend? Of welke zijn te ‘open’ 
waardoor we de focus of gedeelde kennisopbouw dreigen te verliezen? Hoe zorgen we ervoor dat 
kinderen zelf onderwerpen en thema’s naar voor brengen, zonder dat we dat als volwassene te veel gaan 
sturen? Het voorbereidende draaiboek bestond daarom vooral uit open opdrachten en mogelijke vragen 
die we als onderzoeker konden inzetten. Het was geen vaststaand gegeven maar we pasten het aan en 
veranderden het, afhankelijk van het verloop van de sessie.  
 
Ook in het afbakenen van de onderzoeksthema’s van de kinderen kwamen we dit spanningsveld tegen. 
Zo wilden de kinderen bijvoorbeeld hun begeleiders interviewen, in plaats van de kinderen uit het IBO. 
Gezien de vooropgestelde onderzoeksvraag leek ons dat op het eerste zicht minder interessant. Maar, 
omdat de kinderen dat zo expliciet aangaven, was dat gegeven toch de moeite waard om verder te 
onderzoeken. Bovendien zette dit ons aan het denken. Waarom vinden kinderen het interessant om hun 
begeleider te interviewen? Wat trekt hen daarin aan? Daarom besloten we om de kinderen toch enkele 
begeleiders te laten interviewen. Op die manier konden we ook hun rol als mede-onderzoeker duidelijk 
valoriseren.  

2.6.3 Reflectie over de data 
Het participatief werken trokken we door in het bekijken van en het reflecteren over het verzamelde 
materiaal. Participatief werken zit namelijk niet alleen vervat in wat je doet, maar ook in hoe je met de 
verzamelde data aan het werk gaat. Zo lieten we de kinderen na een sessie of een gesprek zelf conclusies 
formuleren. Ook gingen we met de kinderen in gesprek over het verzamelende materiaal om samen 
betekenis op te bouwen. We luisterden bijvoorbeeld samen naar zelf opgenomen geluidsfragmenten, 
keken naar zelfgemaakte foto’s of tekeningen en gingen daarover in gesprek. 
 
Participatief werken vraagt een reflectieve houding op het vlak van interpretatie en gebruik van de data. 
We wilden dat participatie ook de betekenis kreeg van een veranderende machtsrelatie, waarbij 
gezichtspunten van de kinderen daadwerkelijk invloed konden hebben op de uiteindelijke 
besluitvorming. Door de gefaseerde opbouw van het volledige onderzoeksproces werd de data uit het 
traject met de kinderen in elke fase gevalideerd en verrijkt met nieuwe perspectieven. Zo’n proces van 
geleidelijke en gedeelde betekenisopbouw vraagt een voorzichtige omgang met interpretatie van de 
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verkregen data in elke fase. Hierbij is de rol van de onderzoekers cruciaal: zij dienen voldoende context en 
duiding te geven over hoe en binnen welk kader data verzameld werd, zodat bepaalde gezichtspunten 
niet strategisch aangewend worden om een boodschap door te drukken die in wezen ver af staat van de 
oorspronkelijke data. Daarom kozen we er ook voor om de bevindingen uit de verschillende fasen te 
trianguleren en in dit rapport samen te bespreken. Op die manier doen we het meest recht aan het 
uitgangspunt van gedeelde kennisopbouw met verschillende partners, vanuit het perspectief van 
kinderen. 
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3 Resultaten  
In dit deel beschrijven we de resultaten van het participatief onderzoekstraject met kinderen, ouders en 
medewerkers. Wat vertellen zij ons over hun ervaringen met buitenschoolse opvang en vrije tijd in 
Brussel?  

3.1 Activiteiten en vrij spel in het IBO 
In de buitenschoolse opvang worden heel wat activiteiten georganiseerd en is er ook ruimte voor vrij spel. 
De kinderen uit het onderzoek praten zowel over de activiteiten als over die vrije spelmomenten. Het 
kunnen kiezen en zelf kunnen invullen van hun vrije tijd is voor kinderen belangrijk.  

3.1.1 Activiteiten  
Veel kinderen geven aan dat ze naar het IBO komen vanwege de georganiseerde activiteiten. Ook ouders 
appreciëren dat. Ze zien dat aanbod als een aanvulling op de activiteiten die ze thuis of samen met het 
gezin doen. Enkele ouders vertellen bijvoorbeeld dat kinderen thuis niet vaak knutselen of naar het bos 
gaan. Dus appreciëren ze het dat het IBO die activiteiten aanbiedt. Medewerkers zien het als hun 
opdracht om kinderen een aangename vrije tijd te bieden met de mogelijkheid om deel te nemen aan 
bepaalde activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik kom graag naar het IBO omdat daar activiteiten zijn en omdat mijn vrienden daar zijn.’ 
(Jongen, 8 jaar) 

‘De leukste activiteiten vind ik zwemmen, voetbaltoernooi, turnen, en soms vind ik knutselen ook 
leuk.’ (Meisje, 9 jaar) 

‘Met het IBO gaan ze naar het bos, ik ga niet graag naar het bos. Als ze me vertellen dat ze naar 
het bos gaan, zeg ik: doe maar dan hoef ik dat niet te doen.’ (Mama) 

‘Ja, hoe zeg je dat? Bricolage? Zij doet dat niet vaak thuis. Hier doet ze het veel, dus dat is goed. 
Ze knutselen hier goed hoor. Ik heb geen tijd dus ze doen alles hier.’ (Mama) 

‘Het IBO moet ontspanning zijn, niet nog een langere schooldag. Om vier uur zijn de leerkrachten 
op, maar de kinderen ook, en die hebben ontspanning nodig.’ (Brede School-coördinator) 

‘Een IBO moet ervoor zorgen dat kinderen een toffe tijd kunnen doorbrengen. Dat ze met andere 
kinderen kunnen spelen en nieuwe ervaringen kunnen opdoen.’ (Jeugdconsulent) 

Zowel kinderen als ouders vinden het fijn dat het IBO uitstappen organiseert. Samen met het IBO gaan ze 
bijvoorbeeld naar het zwembad of een pretpark. Enkele medewerkers geven aan dat het betrekken van 
ouders tijdens uitstappen kansen kan bieden. Ouders laten kennismaken met een bepaald aanbod of 
bepaalde plek in de buurt kan bijvoorbeeld drempelverlagend werken. Enkele ouders geven aan dat ze 
graag mee willen gaan op uitstap en dat het IBO nog meer zou kunnen investeren in ouder-
kindactiviteiten.  

Afbeelding 1: voetballen in het IBO 
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‘Ik ga graag op uitstap. We zijn ook eens gaan fietsen. We konden fietsen lenen. Het is leuk om op 
uitstap te gaan, naar het park of naar Plopsaland.’ (Jongen, 7 jaar) 

‘En uitstappen. Ze blijven ook graag omwille van de uitstappen.’ (Mama) 

‘Misschien kunnen ze ook uitstappen samen met ouders en kinderen organiseren. Dus ook 
activiteiten buiten en dergelijke. Het zou leuk zijn om in het IBO meer activiteiten te doen met het 
gezin.’ (Mama) 

3.1.2 Vrij spel  
Naast de begeleide activiteiten vertellen kinderen dat ze in het IBO vooral willen samen zijn met hun 
vrienden en ‘vrij’ willen spelen. Ze zeggen dat ze niet altijd zin hebben in de georganiseerde activiteiten. 
‘Vrij spel’ gaat dan over zelf invulling geven aan je tijd en/of spel, alleen of samen met andere kinderen. 
Het gaat bijvoorbeeld over een boek lezen, tekenen, praten met vrienden, een kamp bouwen, een zelf 
gekozen spel spelen, enz.  

‘Als ik op activiteit ben en ik mag niet vrij spelen.’ (Antwoord van meisje van 10 jaar op de vraag 
‘Wat vind je niet leuk in het IBO?’) 

‘Ik wil soms liever gewoon met vrienden praten in het IBO. Ik wil niet altijd activiteiten doen. Ik 
kan ook kiezen om niet mee te doen met een activiteit, dat vind ik goed.’ (Meisje, 10 jaar) 

Ook ouders vertellen dat ze willen dat de tijd in het IBO ook echt als ‘vrije’ tijd kan worden ingevuld: 
kinderen moeten zelf kunnen bepalen of ze willen deelnemen aan een georganiseerde activiteit of liever 
iets anders doen. Het IBO moet voor kinderen ook een plaats zijn om tot rust te komen na een drukke 
schooldag of met vrienden bij te praten. Medewerkers herkennen dat kinderen en ouders dat belangrijk 
vinden en delen deze visie. 

‘Wat voor mij belangrijk is als mijn zoon naar het IBO komt? Dat het vrije tijd is. Door het concept 
“vrije tijd” laat ik hem hier.’ (Papa) 

‘Ja ze zijn al moe. Dus ik denk dat af en toe eens schommelen of op een schommel zitten, 
rustgevend is. (…) want nog meer stimuleren vind ik niet goed voor een kind.’ (Mama) 

3.1.3 Kunnen kiezen wat je doet en met wie 
Als een rode draad doorheen de verhalen van kinderen loopt het zelf kunnen kiezen wat je doet en met 
wie. Het gaat daarbij zowel om de keuze hebben tussen verschillende soorten activiteiten, als tussen een 
georganiseerde activiteit en vrij spel.  
 
Ook ouders willen dat hun kinderen niet geforceerd worden om bepaalde activiteiten te doen. Ze mogen 
wél gestimuleerd worden maar het mag geen verplichting zijn. Zoals reeds gezegd zien ouders het IBO 
als ‘vrije’ tijd. Dat ligt in lijn met de visie van de medewerkers, die aangeven dat het vooral belangrijk is 
om te vertrekken vanuit wat kinderen willen.  

‘Ik zou graag hebben dat mijn kind activiteiten doet met andere kinderen maar dat hij niet 
geforceerd wordt. Dus dat er niet op hem gefocust wordt van doe dit, doe dat. Er moeten grenzen 
of regels zijn maar de kinderen mogen doen wat ze willen tussen deze grenzen. Zodat de kinderen 
zich op hun gemak voelen.’ (Mama) 

‘Ja, er zijn meerdere mogelijkheden. Ze kiezen of ze samen of alleen iets doen. Het is wat ze 
verkiezen. Het is dat wat het IBO aanbiedt, het is een belangrijke job.’ (Papa) 

‘Als IBO is het belangrijk om echt te werken en na te denken vanuit wat kinderen willen. We 
moeten dat blijven nagaan.’ (Coördinator IBO) 

Wanneer we kinderen ‘vrij’ laten kiezen, vraagt dat volgens de medewerkers een welbepaalde manier van 
werken. Ze kunnen bijvoorbeeld nog meer via een soort van ‘hoekenwerk’ werken waardoor kinderen 
zich een hele namiddag vrij van de ene activiteit naar de andere kunnen begeven. Het vraagt een flexibele 
begeleidershouding waarbij een begeleider in staat is om in te spelen op wat kinderen wensen op dat 
moment.  
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‘We zouden het ook helemaal anders kunnen inrichten, hé. En dat je een hele namiddag daar kunt 
sporten, en een hele namiddag daar kunt rusten, en … Dat je als kind gewoon vrij bent om 
daartussen te schipperen.’ (Locatieverantwoordelijke IBO) 

‘Idealiter heb je natuurlijk een begeleider die een hele rugzak heeft van allerlei activiteiten en die 
dat dan gaan spelen als kinderen dat wensen.’ (Brede School-coördinator) 

Medewerkers wijzen op het feit dat vrije keuze eveneens afhangt van de manier waarop het IBO naar 
activiteiten kijkt. Wanneer de focus van een activiteit ligt op het proces en niet op het product, kunnen 
kinderen ‘vrijer’ kiezen wanneer ze deelnemen en voor hoe lang.  

‘Het is precies zo, een activiteit moet een begin en einde hebben en dat is soms de reden waarom 
kinderen afhaken. Ze denken als ik dit kies, dan zit ik daar van het begin tot het einde aan vast. En 
dat hoeft misschien helemaal zo niet. Je hebt activiteiten zonder vast begin en eind. (…) Je hebt 
bijvoorbeeld een bak met zand en je hebt stenen en misschien een ideeënfiche.’ (Coördinator IBO) 

‘Ik heb de taak van een begeleider door de jaren wel willen veranderen. In het begin ging het zelfs 
zo ver dat er met de kleuters in het thema boerderij een tractor werd geknutseld. Elk kind kreeg 
een klaargemaakte 3D-tractor en de kinderen moesten dat inkleuren. Ik heb liever dat je de 
kinderen zelf iets laat maken dat totaal niet op een tractor lijkt.’ (Locatieverantwoordelijke IBO) 

3.1.4 Schermen in het IBO 
Wanneer kinderen vertellen over hun vrije tijd gaat het al snel over op de computer of tablet spelen en tv 
kijken. Dat leidt tot gesprekken over ‘schermen’ in het IBO: willen kinderen ook in het IBO naar tv kunnen 
kijken of spelen op een computer of tablet? De meningen van kinderen over die vraag zijn verdeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik mis geen pc in het IBO, hier kan je allerlei andere dingen doen.’ (Meisje, 11 jaar) 

‘Ik mis geen pc in het IBO maar ik heb wel mijn telefoon waar ik dingen kan opzoeken.’ (Meisje, 
10jaar). 

‘Ik zou graag een PlayStation en een computer hebben [in het IBO], een computer vind ik wel 
leuk.’ (Jongen, 9 jaar) 

Ook bij de medewerkers lopen de ideeën daarover uiteen. De ene vindt dat het IBO zich vooral moet 
toeleggen op spelen en creativiteit omdat er thuis vaak al genoeg schermen aanwezig zijn. De andere 
vindt dat het IBO moet nadenken over welke plaats schermen kunnen krijgen. Bovendien kun je 
schermen in het IBO op een ‘sociale’ manier aanbieden. Samen spelen op de computer is anders dan 
wanneer kinderen dat thuis alleen doen. 

Afbeelding 2: schermen in het IBO 



 
 

| Kinderen en ouders over opvang en vrije tijd in Brussel | Resultaten | 19 |  

‘Op mijn locatie ga ik wel begeleiders niet zomaar een film laten opzetten. De kinderen zitten thuis 
al vaak voor een scherm. Hier kan er een aanbod zijn dat kinderen laat spelen, en creatieve dingen 
aan bod laat komen.’ (Locatieverantwoordelijke IBO) 

‘In plaats van thuis alleen achter je PlayStation te zitten, komen ze buiten en spelen ze samen 
met hun vrienden. Als je met twee of drie bij elkaar zit, dan wordt dat een sociaal gegeven en 
bereik je ook een sociaal aspect.’ (Brede School-coördinator) 

3.2 Ruimte en materialen in het IBO 

3.2.1 Buitenruimte 
Als kinderen spreken over hun favoriete plaatsen in het IBO verwijzen ze vaak naar de buitenruimte. Ook 
een aanzienlijk deel van de foto’s die kinderen namen, speelden zich buiten af. De buitenruimte waarover 
de kinderen beschikken in het IBO, is sterk verschillend: in het ene IBO bestaat de buitenruimte 
voornamelijk uit een betegelde speelplaats; in het andere IBO is er een groene buitenruimte. Ongeacht 
de beschikbare buitenruimte wijzen de kinderen vaak de buitenruimte aan als favoriete plek in het IBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer kinderen vertellen over wat ze appreciëren in de buitenruimte komen vaak volgende elementen 
aan bod: de mogelijkheid die het biedt tot vrij spel met vrienden, de fysieke activiteit (bijvoorbeeld 
klimmen), het beleven van de natuur (bijvoorbeeld insecten verzamelen) en het kunnen ontsnappen aan 
de blik van volwassenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘De boomstam op de speelplaats is leuk. Er zitten mieren en lieveheersbeestjes. We klimmen op de 
boomstammen.’ (Meisje, 8 jaar) 

‘Ik speel graag buiten, overal heb ik verstopplekken tussen de bomen, aan de kant van het 
grasveld.’ (Meisje, 8 jaar) 

Afbeelding 4: leuke speelplek buiten 

Afbeelding 5: leuke speelplek buiten 

Afbeelding 3: leuke speelplek buiten 
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Volgens enkele medewerkers blijft het creëren van genoeg buitenruimte een grote uitdaging, zeker 
gezien de stedelijke context van Brussel. Ze zien wel enkele mogelijkheden om hiermee om te gaan. Ze 
verwijzen bijvoorbeeld naar gedeelde buitenruimtes met andere organisaties en het gebruik van groene 
plaatsen in de buurt. De parken in de buurt zijn volgens hen wel niet altijd voldoende netjes en veilig voor 
kinderen.  

‘Idealiter zou iedereen een groene speelplaats moeten hebben en plaats waar kinderen in het 
groen kunnen spelen. Maar dat is gewoon niet mogelijk. Wij werken wel in Brussel.’ (Coördinator 
IBO) 

‘Terwijl ze wel heel graag buiten zijn. Dat hebben ze bij ons aangegeven. We willen het liefst zo 
veel mogelijk buiten gaan. We gaan naar de parken die de kinderen al kennen via de school. Ze 
willen andere stadsdelen leren kennen, de stad intrekken en een stadsspel doen, het centrum of 
een andere wijk leren kennen.’ (Coördinator IBO) 

3.2.2 Binnenruimte 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen vertellen eveneens over de binnenruimte. Ze geven aan dat de ruimtes en materialen niet altijd 
aangepast zijn aan hun leeftijd of gender. Veel spelmateriaal is meer gericht naar de jongere kinderen uit 
het IBO. 

‘Mijn favoriete plek is binnen, dan kan ik boeken lezen.’ (Meisje, 9 jaar) 

‘Dit is geen leuke speelhoek want dit is voor kleine kinderen, Deze hoek is kleuterachtig, wij zijn 
hier te oud voor. De kleren passen niet en het is speelgoed voor meisjes’. (Jongen, 1o jaar)  

De oudere kinderen geven aan nood te hebben aan een rustige plaats. Een plaats om te genieten, te 
praten met vrienden en waar de jongere kinderen in het IBO hen niet storen. Ook de medewerkers 
herkennen die nood van kinderen in hun werking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mijn favoriete plek is binnen in het VIP-lokaal, het is daar rustig. 
 Er zijn daar niet veel kinderen.’ (Meisje, 9 jaar) 

Afbeelding 7: de binnenruimte in het IBO 

Afbeelding 8: favoriete plek in het IBO 

Afbeelding 6: de binnenruimte in het IBO 
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‘Rust is over het algemeen niet gemakkelijk te creëren in een IBO-context. Ik heb daarrond 
gewerkt met de begeleiders. Hoe kan het onthaalmoment veel rustiger verlopen? En inderdaad, je 
ruimte en je lokalen en soms de hoeveelheid kinderen maken dat echt héél moeilijk. Terwijl ouders 
ook aanhalen dat het wel tof is, dat ze na een drukke dag op school bij ons tot rust komen. Maar 
zelf vind ik dat niet altijd even evident.’ (Coördinator IBO) 

‘Vooral de oudsten hebben echt nood aan een rustige plek en privacy. We gaan nu een testfase 
doen. We stellen elke week een bepaalde ruimte enkel voor de tieners beschikbaar. Maximum acht 
kinderen kunnen zich daarvoor inschrijven. Ze willen echt apart zijn van die kleintjes. Ze willen 
babbelen, op het gemakske lezen, uit het lawaai zijn en privacy hebben.’ (Coördinator IBO) 

3.3 Begeleiders in het IBO 
Zowel de kinderen, ouders als medewerkers praten heel veel over de begeleider. Ze gaan in op de vele 
pedagogische begeleidingsvaardigheden die begeleiders moeten hebben, de nood aan professionele 
ontwikkeling en de moeilijke werkomstandigheden.  

3.3.1 Luisteren, kijken en inspelen op de noden, wensen en ideeën van kinderen 
Kinderen vertellen dat ze willen dat de begeleiders naar hen luisteren, inspelen op hun ideeën en 
participatie mogelijk maken. Ook ouders en medewerkers vinden dat belangrijke elementen in de 
begeleidershouding. Het luisteren naar kinderen en inspelen op hun noden staat dus centraal. Wanneer 
kinderen zich bijvoorbeeld niet goed voelen, moet de begeleider dat opmerken. Of wanneer kinderen 
ideeën formuleren, moet de begeleider daarnaar luisteren. Een begeleider moet bovendien graag met 
kinderen werken.  

‘Een goede begeleider die … luistert naar kinderen, speelt mee, maar niet te veel, roept niet, houdt 
van kinderen, organiseert activiteiten, troost een kind als het verdrietig is.’ (Meisje, 9 jaar) 

‘Een goede begeleider luistert naar kinderen en vindt de job leuk, houdt van kinderen en vindt ze 
schattig’ (Meisje, 8 jaar) 

‘Ze vragen: “Wie wil dit spelen of wie wil dat spelen?” Dan kan je kiezen wat je speelt. We kunnen 
bijvoorbeeld op een papier schrijven wat we allemaal willen doen.’ (Meisje,9 jaar) 

‘Een begeleider moet uit volle goesting werken, of het nu knutselen is, voetballen of met de bal 
spelen.’ (Mama) 

Medewerkers spreken over de wens dat een begeleider een soort ‘coach’ wordt in de vrije tijd van 
kinderen, waarbij hij/zij kinderen helpt keuzes te maken in hoe ze hun vrije tijd invullen. Daar is een 
specifieke begeleidershouding voor nodig.  

‘Een kind komt naar het IBO na een hectische schooldag en wil van alles. Ze willen met vrienden 
zijn, ze willen rust, ze willen hun energie kwijt. (…) En ze kunnen het, in al het aanbod dat er is, 
ook vinden, want het aanbod is divers. Maar de rol van de begeleider verandert dan wel helemaal. 
Het is niet meer van “beste kinderen, jullie hebben vieruurtje, en nu kan je kiezen tussen A B C of D 
of je kan nietsdoen of je huiswerk maken”. De kinderen verspreiden zich. En dan wordt de 
begeleidersrol meer een coachende rol. Van kinderen doorheen de avond loodsen en begeleiden in 
plaats van een trekkersrol.’ (Brede School-coördinator)  

3.3.2 Vertrouwensband tussen kind en begeleider 
In de gesprekken met kinderen valt op dat er een sterke vertrouwensband is tussen kind én begeleider. Ze 
kennen de begeleiders goed en geven aan de begeleiders graag te hebben. Ook medewerkers herkennen 
die sterke vertrouwensrelatie tussen kinderen en begeleiders. Kinderen hebben bovendien interesse voor 
de persoon achter de begeleider. Zo wilden de kinderen uit de onderzoeksgroep niet enkel andere 
kinderen uit het IBO interviewen, ze wilden ook de begeleider bevragen.  
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‘Mijn liefste juf is juf x, omdat ik ze al heel lang ken en omdat ze leuke spelletjes doet’ (uit 
bevraging door kinderen, meisje, 8 jaar) 

‘Ik hou van de juffen, maar strenge juffen vind ik niet leuk.’ (audio-opname door meisje) 

‘Ik kom graag naar de juffen omdat ik van de juffen hou.’ (Meisje,8 jaar) 

Er waren een aantal kinderen die bij ons vertelden: “Vorig jaar zijn er heel veel begeleiders 
vertrokken. Dat is voor ons heel moeilijk. De begeleiders zijn voor ons heel belangrijk. Het is voor 
ons heel moeilijk om ons aan te passen aan nieuwe mensen, want we hebben daar zo’n hechte 
band mee. Als ze weg zijn is dat voor ons een gemis.” (Locatieverantwoordelijke IBO)  

3.3.3 Begeleiden van conflicten tussen kinderen 
Kinderen verwijzen naar de tussenkomsten van begeleiders tijdens ruzies en conflicten. Volgens hen is 
het belangrijk dat de begeleider bemiddelt bij ruzies en helpt oplossingen zoeken maar tegelijk 
voldoende ruimte laat aan de kinderen zelf om conflicten aan te pakken. Kinderen willen dat de 
begeleider ‘rechtvaardig’ tussenkomt en luistert naar hun verhaal. Een begeleider moet daarnaast 
kinderen troosten als ze verdrietig zijn. Ook ouders verwijzen naar een luisterende begeleider bij het 
tussenkomen in ruzies.  

 ’De begeleider moet een ruzie regelen, dat is zeker. Soms wel of soms niet regelen. Want we 
moeten ook leren een ruzie zelf op te lossen.’ (Meisje, 9 jaar) 

‘Een begeleider is rechtvaardig. Soms zijn ze boos over iets dat we niet gedaan hebben maar ze 
geloven ons niet.’ (Meisje, 8 jaar) 

‘Sommige kinderen beginnen te wenen zodat de andere kinderen op straf moeten. En dan troost 
de begeleider het kind dat weent, maar eigenlijk niet degene die de waarheid heeft gezegd. (…) Ik 
vind dat alle twee de kinderen moeten getroost worden. Iedereen is gelijk en het is niet omdat de 
ene weent en de andere niet (...).’ (Meisje, 9 jaar) 

‘De begeleider zorgt ervoor dat er geen ruzies zijn, een oogje in het zeil houden, kijken wat er 
gebeurt en aandacht geven. Als er ruzie is met andere kinderen goed luisteren. Als hij iets wil 
vertellen, luisteren naar mijn zoon. Ik wil zowel beide kanten horen zowel van de juf als van mijn 
zoon.’ (Mama) 

3.3.4 Begeleiden van spel 
Zowel kinderen, ouders als medewerkers spreken over een begeleider die bepaalde spelvaardigheden 
heeft. Een begeleider kan ideeën voor spel inbrengen, inspelen op de verbeelding van kinderen, 
activiteiten organiseren … Begeleiders zelf geven aan dat het steeds zoeken is wanneer ze wel/niet 
tussenkomen in een spel. Enerzijds willen begeleiders de autonomie van kinderen respecteren; anderzijds 
willen ze tussenkomen wanneer bijvoorbeeld spel uit de hand dreigt te lopen en een kind zich niet langer 
veilig voelt.  

‘Een begeleider moet ook een beetje meespelen, maar niet al te veel.’ (Meisje, 10 jaar) 

Afbeelding 9: één van de deelnemende kinderen interviewt een begeleider 
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‘Wat ook misschien heel belangrijk is, (…) is toch wel die verbeelding. Dat je je echt helemaal kan 
laten gaan met die kleuters, dat je naar dat niveau kan meespelen. Ik zie dat ook in ons team. 
Iedereen heeft dat. Ze zijn heel serieus, maar ze kunnen ook zot doen.’ (Stagiaire in een IBO) 

‘Voor mij is het belangrijk dat begeleiders verbeelding hebben zodat ze kunnen meedoen met onze 
kinderen.’ (Mama) 

3.3.5 Communicatie met ouders 
Ouders en medewerkers praten beiden over het belang van de dagelijkse contacten tussen begeleiders 
en ouders. Dat creëert een vertrouwensband tussen begeleiders en ouders. Ook kinderen merken dat op.  

‘Mijn mama praat veel met de begeleiders. Soms vertelt mijn mama of begeleider iets over mij en 
dat vind ik niet leuk, ja, we hebben ons eigen privéleven.’ (Meisje, 8 jaar) 

 ‘Hier kunnen we naar de meisjes gaan die toezicht houden en vragen of ze een oogje in het zeil 
kunnen houden, dat ze eet en al de rest. Het is hier eigenlijk zoals een kleine familie.’ (Mama) 

‘Bij ons is de band tussen ouders en begeleiders zeer sterk. Ouders vertellen heel veel over hun 
familiale situatie. Wij hebben ook de mogelijkheid om dat sociale karakter door te trekken. Dat 
kan de school misschien niet doen. Bijvoorbeeld met sociale tarieven werken, iets meegeven aan 
een ouder die het moeilijk heeft. Begeleiders zijn daar heel betrokken in, in de privésfeer van de 
mensen.’ (Coördinator IBO) 

‘De begeleiders zien ouders elke dag. Dat is anders dan een leerkracht, want … De begeleiders 
vertellen dan iets over hun kind, eerder dan dat de leerkracht dat doet.’ (Brede school-
coördinator) 

Volgens enkele medewerkers heeft de aanwezige diversiteit in de teams van het IBO een positieve 
invloed op die vertrouwensband tussen ouders en begeleiders. De ouders kunnen in hun eigen taal 
worden aangesproken en kunnen zich identificeren met de begeleiders. De medewerkers zien dat als een 
troef van het IBO en iets waarop ze willen blijven inzetten.  

‘Al die talen maken wel dat het IBO vertrouwelijker is dan bijvoorbeeld de muziekacademie. Ze 
kunnen bij de begeleider in hun eigen taal terecht.’ (Brede School-coördinator) 

‘De mix van het team is ook belangrijk omdat kinderen zich met iemand zouden kunnen 
identificeren. Bijvoorbeeld niet zoals in de kleuterklassen, allemaal blanke Nederlandstalige 
vrouwen die van buiten Brussel komen. Dan denk ik, dat is niet hoe Brussel is. Die doen heel hard 
hun best, hé, daar niet van. Maar dat is geen representatieve groep.’ (Coördinator IBO) 

‘Het team van begeleiders is zo gevarieerd. Dat wil ik ook zeker behouden. De ouders voelen zich 
zo ook heel welkom. Die kunnen praten met iemand van dezelfde origine.’ 
(Locatieverantwoordelijke IBO) 

3.3.6 Professionele ontwikkeling en werkomstandigheden 
Hierboven beschreven we de competenties waarover een begeleider volgens de kinderen, ouders en 
medewerkers moet beschikken. De medewerkers brachten heel wat ideeën in over wat er nodig is om 
ervoor te zorgen dat begeleiders die vaardigheden beheersen en kunnen inzetten. Ze geven aan dat veel 
begeleiders geen of weinig vooropleiding hebben en vaak werk en opleiding combineren. Gezien de 
complexiteit van de job van begeleider en de vraag naar (pedagogische) vaardigheden is er nood aan 
ondersteuning en begeleiding op de werkvloer.  

‘Idealiter heeft elk IBO, los van de lokale verantwoordelijke, een aantal mensen in dienst die 
geschoold zijn op pedagogisch vlak. En die als voorbeeld, als coach “on the field” kunnen 
begeleiden. De begeleiders zijn laaggeschoold, ze hebben wel een certificaat behaald, maar ze 
moeten het maar doen hé, elke dag opnieuw… En vaak typeert het laaggeschoolde mensen dat 
die leren uit ervaring.’ (Brede School-coördinator) 
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Volgens de medewerkers moeten begeleiders afzonderlijk wel niet allé vaardigheden bezitten. De teams 
in Brussel zijn divers en begeleiders kunnen elkaar aanvullen.  

‘Ik denk niet dat elke begeleider al die dingen goed moet kunnen doen. Ik denk dat je vooral naar 
de talenten van de mensen moet kijken. Bijvoorbeeld een begeleider bij ons is heel goed in 
sportactiviteiten begeleiden en heeft de groep ook goed in de hand, maar zijn Nederlands is dan 
bijvoorbeeld niet optimaal. Niemand is overal goed is, dat kan ook niet. Het is belangrijk dat 
mensen elkaar kunnen aanvullen in plaats van dat elke medewerker alles moet kunnen.’ 
(Locatieverantwoordelijke IBO) 

De medewerkers wijzen op de niet zo makkelijke werkomstandigheden van de begeleiders. Zo werken 
mensen vaak in gesplitste diensten, gaat het om deeltijdse contracten … Het is niet altijd gemakkelijk om 
begeleiders te vinden voor openstaande functies en er zijn veel personeelswissels. 

‘Ik denk ook nog over de zorg voor de begeleiders hun uurroosters. Die ochtendopvang en dan 
terug naar huis of niet … Ja, hoe doen ze het hé, jonge moeders. Die hun eigen kinderen naar de 
opvang moeten doen om de opvang te doen, dan naar huis kunnen en dan terug tot 18.30 uur … 
Qua zorg naar het eigen gezin ...’ (Brede School-coördinator) 

‘Dat is nu vaak het probleem, hé. Je hebt dan sterke mensen en die blijven niet zo lang omdat die 
dan ergens voltijds kunnen gaan werken of ergens waar ze meer verdienen. Het is altijd maar 
hopen dat je genoeg mensen met voldoende … of mensen die snel leren, om die lang te houden … 
(Iedereen beaamt).’ (Coördinator IBO) 

Tegelijkertijd zien de medewerkers mogelijkheden om de job anders te organiseren en zo op te 
waarderen. Begeleiders zelf daarbij betrekken is volgens hen belangrijk.  

‘Ja, en ik denk ook, dat we binnen het takenpakket kunnen kijken of er genoeg differentiatie is. 
Dat het niet enkel de ‘kinduren’ zijn, maar dat ze ook andere verantwoordelijkheden hebben. Ik 
denk dat dit kan helpen in de opwaardering van hun functie.’ (Brede School-coördinator) 

Ten slotte kwam tijdens de gesprekken naar voor dat begeleiders fier zijn op hun job. Tegelijkertijd 
hoorden we evenwel dat ze zich niet steeds gewaardeerd voelen.  

‘Een van onze kernbegrippen in dat traject is ‘fierheid’. Fierheid voor de job van begeleiders. Dat zij 
zelf fier mogen kunnen zijn op hun job en op wat zij doen en kunnen. Dat ouders en kinderen daar 
ook fier mogen op zijn. En dat we dat vaak weleens missen. Onlangs heb ik een opmerking 
opgevangen van ouders …Of dat een ouder zo al lachend iets zegt van … “Jij kunt toch veel beter 
dan deze job.” Dat zeggen ze dan bijvoorbeeld tegen een begeleidster.’ (Locatieverantwoordelijke 
IBO) 

3.4 Vrienden 

3.4.1 Vrienden staan centraal in de vrije tijd van kinderen 
Vrienden spelen een belangrijke rol in de vrijetijdsbeleving van kinderen. Wanneer je bijvoorbeeld aan 
kinderen vraagt welke activiteiten ze doen in hun vrije tijd vermelden ze bijna altijd met wie ze die 
activiteit doen. Kinderen vertellen dat ze graag naar het IBO komen om hun vrienden te ontmoeten. 
Wanneer hun vrienden er niet zijn, vervelen ze zich. Medewerkers voegen daaraan toe dat vrienden bij de 
oudste leeftijdsgroep (10-12 jaar) nog belangrijker zijn dan bij de jongste kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 10: vrienden in het IBO 
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‘Als mijn zoon thuiskomt van het IBO, vertelt hij over wat hij gedaan heeft en hij spreekt altijd 
over de groep kinderen waarmee hij het heeft gedaan.’ (Papa) 

‘Als mijn vriendjes niet in het IBO zijn, dan verveel ik me hier soms. Anders niet.’ (Jongen, 7 jaar) 

‘Vrienden zijn zo belangrijk in de opvang. Daar hangt heel je organisatie van af. Kinderen willen 
met hun vrienden zijn. (Coördinator IBO)  

‘Vrienden zijn zeker belangrijk bij die oudere groep, de 10 – 12-jarigen.’ (Coördinator IBO)  

3.4.2 Vrienden als beslissende factor  
Of hun vrienden al dan niet in het IBO aanwezig zijn, is voor kinderen (én ouders) cruciaal om te bepalen 
of ze naar het IBO komen.  

‘Ik kies ervoor om op woensdag naar het IBO te komen. Ik kom alleen als mijn vriendin er ook is. 
We spreken af of we wel of niet komen.’ (Meisje, 9 jaar) 

‘Ouders vragen ons soms ook, bijvoorbeeld als de vakantie begint: “Is dat vriendje hier (…)?” Het 
stelt ouders gerust om te weten of hun vriendje straks ook komt.’ (Locatieverantwoordelijke IBO) 

Het zijn ook de vrienden die bepalen of kinderen bepaalde activiteiten volgen of zich inschrijven. Dat 
geldt zowel voor activiteiten in het IBO als activiteiten georganiseerd door externe organisaties. Niet de 
activiteit op zich doet er altijd toe, wel met wie ze de activiteit kunnen doen. Volgens ouders en 
medewerkers zijn vrienden een sterke motivator om bepaalde activiteiten te volgen. 

‘Mijn kind wilde graag in het IBO blijven. Als mijn kind andere activiteiten deed in het IBO, 
bijvoorbeeld dansen, wilde ze dat enkel doen als haar vriendinnen ook meededen. Ze moesten 
samenblijven. Is dat nu omdat ze zich daar goed bij voelt of is dat omdat de dansles leuk is? Dat 
zou ik niet weten. Maar het moet met de vriendjes zijn.’ (Mama) 

‘We gingen bijvoorbeeld vorige week zwemmen, en we hadden plots veel meer inschrijvingen. Je 
hoort dan op de speelplaats vriendjes die afspreken met elkaar. Ik hoorde er kinderen en ouders 
over bezig.’ (Brede school-coördinator) 

‘Ik had vorige week nog een situatie van een klimatelier. Er was een meisje voor ingeschreven, die 
dat heel graag doet. Maar doordat haar vriendinnen naar het IBO gaan, wil ze niet mee klimmen.’ 
(Locatieverantwoordelijke IBO) 

3.4.3 Vrienden en groepsprocessen in het IBO 
Sommige kinderen geven aan dat ze in het IBO vooral spelen met kinderen van hun eigen leeftijd of klas 
of met hun broer en zus. Anderen verwijzen naar de mogelijkheid om in het IBO met een diversiteit aan 
kinderen te spelen. De diversiteit van kinderen en het leeftijdsoverschrijdend werken zien ouders én 
medewerkers als een sterkte van het IBO. 

‘In het IBO kunnen heel veel kinderen met elkaar spelen. Ook al ben je blank, dik, dun, donker, of 
heb je een ziekte of zo … We kunnen gewoon met elkaar spelen.’ (Meisje, 11jaar) 

‘Zij wil in het IBO blijven omdat haar vriendinnetjes hier zijn. En er zijn hier ook soms andere 
vriendinnetjes van een andere klas, van het tweede leerjaar. En zo komen ze samen op de 
speelplaats. Ze vinden het leuk de mengeling van de andere kinderen. Dat is voor hen een 
plezier.’(Mama) 

‘Een kracht van het IBO is ook dat alle kinderen van alle leeftijden kunnen samenspelen. Soms is 
het ook leuk dat grote kinderen de jongere kleuters kunnen helpen.’ (Coördinator IBO) 

Ook zien ouders de aanwezigheid van vrienden en andere kinderen als een belangrijke meerwaarde voor 
kinderen. Kinderen leren van elkaar, kunnen samenspelen en leren met elkaar omgaan.  
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‘In het IBO doen ze activiteiten met andere kinderen. X is enig kind en ik doe heel veel activiteiten 
met hem. Dan staat hij altijd centraal. Hier moet hij effectief leren delen en wachten … Het samen 
plezier maken, je samen vuilmaken met andere kinderen. Allee, dat zijn stommiteiten, kruipt eens 
in de boom want mama is er niet.’ (Mama) 

Tegelijkertijd zien ouders en medewerkers het als een opdracht van de begeleider om vriendengroepen 
tijdens activiteiten terug te verbreden. Een begeleider dient in te spelen en rekening te houden met 
groepsprocessen en groepsdynamieken (bijvoorbeeld kliekjes doorbreken). 

‘Mijn kind blijft vaak bij dezelfde kinderen in het IBO. Het is misschien eens goed dat hij met 
andere speelt, maar goed.’ (Papa) 

‘Bij mij komen kinderen vanuit drie verschillende scholen. Kinderen zien elkaar dus niet altijd op 
school, maar enkel in het IBO. En dat merk je wel, dat kinderen dit spannend vinden. “Zou die er 
zijn vandaag? Gaat mijn vriend er zijn? (…)” En die klitten ook samen, bijvoorbeeld een groep van 
jongens of meisjes. Je hebt ook kinderen die met iedereen spelen. Ook tijdens activiteiten is het 
soms moeilijk om “kliekjes” te doorbreken. Dan moet je zeggen van “kom, we gaan toch eens leren 
om ook met andere kinderen te werken”. In groepsverdeling moet je dan echt gaan kijken en dan 
krijg je soms opmerkingen van “ah, maar ik wil met die in de groep.” Elkaar leren kennen is heel 
kostbaar.’ (Coördinator IBO) 

3.5 Huiswerk 
Als kinderen en ouders praten over de invulling van vrije tijd, komt het thema huiswerk spontaan ter 
sprake. Kinderen fotograferen hun huiswerk wanneer je aan hen vraagt om foto’s te maken van wat ze 
allemaal doen in hun vrije tijd. De meningen over huiswerk (zowel bij kinderen, ouders als medewerkers) 
lopen sterk uiteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 Huiswerk al dan niet maken in het IBO 
Of kinderen al dan niet hun huiswerk in het IBO maken, hangt volgens hen af van wat ze aanvullend in 
hun vrije tijd thuis nog willen doen. Kinderen die graag thuis tv kijken, maken hun huiswerk liever in het 
IBO of vinden het net goed om met andere kinderen hun huiswerk te maken. Anderzijds zijn er kinderen 
die in het IBO met hun vrienden willen spelen en hun huiswerk liever thuis maken.  

‘Ik maak mijn huiswerk thuis, want in het IBO, daar zijn je vrienden en dan kan je met hen spelen.’ 
(Uit bevraging door kinderen) 

‘Ik vind het leuk om in het IBO mijn huiswerk te maken, dan kan ik thuis televisiekijken of op de 
computer werken’ (Meisje, 9 jaar) 

Afbeelding 12: huiswerk maken in het IBO Afbeelding 11: huiswerk maken in het IBO 
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‘Huiswerk maken valt mee. Ik maak mijn huiswerk in de eetzaal van het IBO. We zijn daar met een 
groep kinderen die huiswerk hebben. Diegene die geen huiswerk hebben, die mogen spelen.’ 
(Meisje, 10 jaar) 

Ook bij ouders lopen de meningen sterk uiteen. De ene ouder heeft liever dat het kind zijn huiswerk thuis 
maakt, andere ouders verkiezen daarvoor het IBO. Anderzijds willen ouders niet dat hun kind verplicht 
wordt om hun huiswerk te maken. De medewerkers herkennen die verschillende meningen over huiswerk 
bij de ouders.  

‘Hij wil het liefst bij mij huiswerk maken. Hij kan vragen stellen aan mij en soms help ik hem, of 
geef ik gewoon wat uitleg. Ik heb het liefst dat hij thuis huiswerk maakt. Zo kan hij spelen in het 
IBO want het IBO is voor hem vrije tijd.’ (Mama) 

‘Wanneer ik de kinderen om halfzes kom halen en ze zeggen me dat ze nog huiswerk moeten 
maken? Oei, oei, ik moet nog wat huishouden doen, en dan eten en dan nog huiswerk? Dat is zeer 
ingewikkeld.’ (Mama) 

‘Het staat vast, eerst het huiswerk maken en dan spelen. Nee, eerst eten, dan huiswerk maken en 
dan spelen. Huiswerk wordt altijd thuis gemaakt, nergens anders.’ (Mama) 

‘Er is heel veel verschil tussen ouders. Je hebt een groep ouders die zegt, een IBO dat is om te 
spelen en plezier te maken. En er is een groep ouders die dat niet vindt. Die graag zouden hebben 
dat ze veel bezig zijn met hun huiswerk en dat er nuttige activiteiten worden gedaan.’ 
(Coördinator IBO) 

De kinderen geven aan dat ze vaak zelf kiezen of ze hun huiswerk al dan niet in het IBO maken. Maar ook 
de keuze van de ouders speelt een rol of kinderen hun huiswerk in het IBO maken.  

‘Diegene die geen huiswerk hebben, die mogen spelen. Ik kies zelf, als ik toekom of ik huiswerk 
maak of niet.’ (Meisje, 10 jaar) 

‘Soms, als ik een toets heb, en ik ben tot 6 uur in het IBO dan zeggen mijn ouders: “Een beetje 
studeren, hé.” Maar als ik een klein taakje heb, dan kan ik het ook thuis doen.’ (Meisje, 11 jaar) 

‘Verplichten om huiswerk te maken is moeilijk denk ik. Ik vind het wel goed als hij zijn huiswerk in 
het IBO maakt en dat er begeleiding is. Ik heb geen tijd om me ermee bezig te houden, ik heb 
daarvoor geen ruimte door het vele huishoudelijk werk.’ (Papa) 

3.5.2 Rol van de kinderbegeleider en huiswerk 
Over de rol van de begeleider bij het maken van huiswerk zijn heel uiteenlopende meningen. 
Medewerkers geven aan dat het IBO kan voorzien in een stille ruimte om huiswerk te maken maar dat het 
niet hun taak is om ook huiswerkbegeleiding te voorzien. Medewerkers krijgen wel vaak vragen van 
ouders om toch begeleiding aan te bieden. Kinderen vragen soms hulp aan een begeleider als ze iets niet 
begrijpen. 

‘De begeleiders laten me gewoon mijn huiswerk maken. Ze komen soms wel vragen: “Begrijp je 
iets niet?” Dan zeg ik ja of nee. Dan komen ze misschien helpen of gaan ze gewoon weer weg. Als 
ik iets niet begrijp, dan kan de begeleider wel helpen. Hulp hoeft niet per se. Maar het mag wel, 
daar leer je van.’ (Meisje, 11 jaar) 

‘We begeleiden kinderen niet echt bij het huiswerk, wij zorgen voor een rustige plek. (…) De 
begeleiders mogen niet helpen, als kinderen een fout maken is het belangrijk dat de leerkracht kan 
zien dat een kind iets niet goed heeft begrepen.’ (Locatieverantwoordelijke IBO) 

‘We bieden de ruimte aan om het huiswerk te maken, maar geen begeleiding. De begeleiders zijn 
daar ook niet voor opgeleid, het zijn geen leerkrachten. De begeleider zou dan misschien iets 
anders uitleggen dan op school, en dat kan zorgen voor verwarring bij de kinderen.’ 
(Locatieverantwoordelijke IBO) 
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‘Andere ouders dringen dan weer aan, omdat ze bijvoorbeeld geen Nederlands kunnen, dat hun 
kind in het IBO het huiswerk maakt en dat wij hen daar wat bij helpen’. (Locatieverantwoordelijke 
IBO) 

Medewerkers geven aan dat het IBO een plaats is om te spelen en waar kinderen kunnen genieten van 
hun vrije tijd. Dit staat soms haaks op bepaalde verwachtingen van ouders over het maken van huiswerk. 

‘Je merkt soms dat ouders moeite hebben met het feit dat de focus van de opvang niet op 
huiswerk ligt, absoluut niet, maar op het spelen, op het kind kunnen zijn. Daar hebben ouders 
soms moeite mee. Dat ze hun huiswerk moeten gemaakt hebben voor ze naar huis komen.’ 
(Locatieverantwoordelijke IBO) 

3.5.3 Een rustige plek voor huiswerk 
Kinderen geven aan dat er in het IBO niet altijd een geschikte ruimte is om huiswerk te maken: er is geen 
studieruimte, de tafels om huiswerk aan te maken zijn niet netjes of andere kinderen beletten 
geconcentreerd werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Soms zijn er veel kleine kinderen en die gaan dan naar de wc. En dan spelen kinderen en moeten 
die eten. En dan liggen er kruimels en zo, of iets vies. Of een beetje spaghettisaus en zo.’ (Meisje, 
11 jaar) 

‘Ik maak het liefst mijn huiswerk op het bureau van de juf, want daar is het stil. Soms spelen hier 
veel kinderen en is er luide muziek. Dan ben ik afgeleid.’ (Meisje, 11 jaar) 

‘Huiswerk maken valt mee, als het gewoon schrijven is, vind ik het leuk. Ik maak mijn huiswerk in 
de eetzaal. We zijn daar met een groep kinderen die huiswerk hebben.’ (Meisje, 10 jaar) 

3.5.4 Huiswerk, afspraken met school, IBO en gezin  
Huiswerk bevindt zich op het snijpunt tussen schooltijd en vrije tijd. Ouders én medewerkers geven aan 
dat het belangrijk is de rollen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het moet duidelijk zijn tot welk 
doel huiswerk bijdraagt en wat de rol van de school, de ouders en de opvang daarin kan zijn en welke 
verwachtingen er liggen.  

‘Ik vind het wel moeilijk om te weten wat de school verwacht met huiswerk. Help je het kind niet 
mee? Doet hij dit autonoom? Ik heb niet de communicatievaardigheden om mijn zoon thuis te 
helpen met zijn huiswerk. Welke rol spelen we als ouder? Bijstaan? Corrigeren? Of is het enkel 
ruimte geven?’ (Papa) 

‘Ik stel mij wel de vraag. Misschien kunnen we vanuit het IBO of verschillende IBO’s beter 
communiceren (…) Over wat is dat eigenlijk een IBO, en wat mag je hier verwachten? Sommige 
ouders hebben misschien veronderstellingen vanuit hun eigen jeugd of vanuit hun eigen 
voorkeuren. En misschien ook ontevredenheden vanuit deze verwachtingen, bijvoorbeeld inzake 
huiswerkbegeleiding. (Brede School-coördinator)  

Afbeelding 13: een rustige plek om huiswerk te maken 
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‘We hebben bijvoorbeeld een overleg met de vier scholen over huiswerk zodat we toch een 
gezamenlijke boodschap kunnen brengen, hé. Dat het niet is van, de scholen geven huiswerk, 
maar het IBO wil het niet doen.’ (Coördinator IBO) 

3.6 Deelname aan het vrijetijdsaanbod buiten het IBO  
In de gesprekken met de kinderen en ouders komt spontaan de deelname aan andere vrijetijdsactiviteiten 
buiten het IBO aan bod. Het soort activiteiten is divers, zoals bijvoorbeeld Engelse les, muziekles, dansles 
of voetbal.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘In mijn vrije tijd, dan doe ik voetbal, ik wissel Pokémonkaarten, ik hou van tennissen en lees 
Suske en Wiske-strips.’ (Jongen,7 jaar)  

‘Op school speel ik met mijn vrienden en doe ik judo en ook basket en doe ik loopwedstrijden’  
(Jongen, 9 jaar) 

‘Dansen en notenleer, ik ga elke maandag naar de dansles. Ik ga samen met mijn beste vriendin 
naar de dansles. (…) Op woensdag ga ik naar het IBO. Donderdag ga ik naar de tekenles. 
Huiswerk doe ik elke dag. Op vrijdag speel ik buiten.’ (Meisje, 10 jaar) 

Het valt op dat kinderen weinig onderscheid maken tussen de verschillende activiteiten. Ouders en 
medewerkers doen dat wel. Een activiteit in het IBO is volgens hen meer vertrouwelijk, familiair, meer op 
het zelf ontdekken en amusement gericht. Kinderen kunnen kiezen in een IBO aan welke activiteit ze wel 
of niet meedoen. Een IBO biedt volgens hen opvang en is dus functioneler; andere activiteiten 
(bijvoorbeeld voetbalclub of muziekacademie) zijn vaak prestatiegerichter én er is begeleiding door 
experten in die welbepaalde discipline. Een ouder geeft aan dat deelnemen aan een divers 
activiteitenaanbod druk kan zijn voor een kind. 

‘In de clubs en dergelijke is het natuurlijk nog professioneler. In het IBO is er ook bijvoorbeeld 
‘dans’, maar op een andere manier’ (…) In het IBO is het meer zo ‘zichzelf kunnen zijn’. Een beetje 
familiaal. Ze moeten zich een beetje thuis voelen. Van de ene club naar de andere. Dat is soms 
ook een beetje te veel voor de kinderen.’ (Mama) 

‘Ik stel vast dat uiteindelijk dankzij het IBO, X het voetbal terug leuker begon te vinden omdat in 
de club was er te veel niveau. En hij zag er tegenop om het nog te doen. En dankzij het IBO heeft 
hij terug ontdekt dat voetbal bedoeld is om u te amuseren en dat hij niet geduwd wordt in een 
reeks.’ (Mama) 

‘Bij een club is het heel specifiek: naar de tekenacademie of naar het voetbal. Eén ding waarvoor 
ze kiezen en waar er professionele begeleiding is in dat specifieke veld. IBO is veel breder. Het is 
ook opvang.’ (Coördinator IBO) 

Afbeelding 15: dit doe ik in m’n vrije tijd Afbeelding 14: dit doe ik in m’n vrije tijd 
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Afbeelding 16: dit doe ik in m’n vrije tijd 

Afbeelding 17: dit doe ik tijdens de week 

3.7 Toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod 
Voor ouders is het vaak een hele puzzel om de vrije tijd van kinderen in te vullen en te organiseren. Zowel 
kinderen, ouders als medewerkers spreken over bepaalde drempels die ze ervaren bij de organisatie van 
de opvang en vrije tijd. Moeilijkheden ontstaan door bijvoorbeeld de uren waarop bepaalde activiteiten 
doorgaan, de kostprijs, het inschrijvingsbeleid en meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

3.7.1 Organisatie in opvang en vrije tijd, een puzzel voor ouders én kinderen 
De kinderen zien dat de organisatie van hun vrije tijd voor hun ouders vaak een puzzel is. Wat duidelijk 
werd, is dat kinderen het appreciëren wanneer hun ouders zoeken naar oplossingen om toch bepaalde 
dingen mogelijk te maken. Ze beseffen dat het voor hun ouders niet altijd gemakkelijk is. Medewerkers 
voegen daaraan toe dat de ingewikkelde puzzel die soms wordt gemaakt ook voor kinderen een hele 
organisatie is. Kinderen moeten bijvoorbeeld soms zelf de tijd in de gaten houden, moeten onthouden 
om bepaald materiaal mee te brengen ... 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

‘Ik ga naar de gymnastiek en naar de Taekwondo. Mijn ouders doen veel voor ons, ze brengen ons 
altijd naar die activiteiten.’ (Meisje, 9 jaar) 

‘Op maandag ga ik naar woord en op dinsdag ga ik naar het IBO. Ik ga het liefst naar woord. Voor 
mijn ouders is het wel niet zo leuk, want ze moeten ons om vijf uur komen halen. Mijn papa die 
kan dat, maar mijn mama die kan dat niet echt. Dus dat is niet leuk voor mijn mama.’ (Meisje, 8 
jaar)  

‘Kinderen gaan dan bijvoorbeeld van vier tot vijf naar de filmclub, maar moeten dan vijf minuten 
vroeger vertrekken om dan om vijf uur in de muziekles te zijn.’ (Coördinator IBO) 

‘Zelfs als de ouders niet moeten rijden is het voor de tieners ook een hele organisatie. Een tiener 
komt na school bijvoorbeeld met zijn sportzak naar ons en dan moet hij het uur in het oog houden, 
om dan naar zijn les boksen te gaan.’ (Jeugdconsulent) 

Voor ouders is het brengen en halen van kinderen naar bepaalde activiteiten vaak niet mogelijk. Dat zorgt 
ervoor dat kinderen zich niet inschrijven of moeten afhaken.  
 



 
 

| Kinderen en ouders over opvang en vrije tijd in Brussel | Resultaten | 31 |  

Afbeelding 18: dit doe ik graag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’Ik zou graag willen basketten. Ik doe dat nu nog niet, nu doe ik tennis. Omdat … mijn mama… en 
alle matchen en zo. Ik zou willen dat het dicht bij mijn huis is. Dat ik alleen zou kunnen gaan. 
(Jongen, 9 jaar) 

‘Mijn zoon ging vroeger naar een karateclub. Hij heeft dat enkele maanden gedaan. Daarna ben ik 
beginnen werken dus het was moeilijk voor mij om hem te brengen. Dus hij is daarmee gestopt.’ 
(Mama) 

‘Mijn kind doet notenleer. Ze komen naar school om de kinderen op te halen en gaan dan naar het 
cultureel centrum. Ze zou graag piano leren spelen, ik heb het geld opzijgezet. Maar met die uren 
lukt dat niet voor mij.’ (Mama) 

‘Ik heb ook een probleem maar voor de voetbal. Mijn zoon wil meer voetballen maar het is 
woensdagnamiddag of vrijdagavond en dat gaat niet met die uren.’ (Mama 7) 

‘Bij mij doen ze niet veel activiteiten omdat ik ook werk. Ik heb geen tijd of het is te ver zodat ik er 
niet naartoe kan gaan op tijd.’ (Mama)  

Sommige ouders zoeken een oplossing via andere ouders om het brengen en halen mogelijk te maken.  

‘Ik ga naar de dansles samen met mijn beste vriendin. Als de school gedaan is, dan brengt de 
mama van mijn vriendin mij met de auto naar de dansles. Mijn mama heeft geen tijd om mij te 
brengen of te halen.’ (Meisje,9 jaar) 

3.7.2 Weinig flexibel 
Sommige activiteiten zijn volgens ouders niet geschikt voor hun kind of gezinssituatie omdat er verwacht 
wordt dat kinderen verschillende keren per week deelnemen. Ook verlopen de inschrijvingen soms per 
seizoen, waardoor kinderen moeten wachten tot een nieuw inschrijvingsmoment als ze willen veranderen 
van activiteit. Er is volgens ouders een gebrek aan een flexibel inschrijvingsbeleid.  

‘De enige vrije tijd die ik heb, dat is in het weekend en dan moeten we van alles doen. Vroeger ging 
mijn kind naar het karate maar dat is altijd op woensdag en op zaterdag. Ze kon maar één keer in 
de week gaan, maar dat is niet genoeg om de activiteit goed te volgen.’ (Mama) 

‘Ik had ze ook ingeschreven voor een vechtsport in de buurt. (…) Het was vier uur in de week, dus 
dat was redelijk extreem. Vier keer per week voor iemand die werkt en voor hen (de kinderen) na 
school zijn ze ook uitgeput. Dat was onmogelijk. Het is mij niet gelukt.’ (Mama) 

‘Er zou iets gedaan moeten worden aan het seizoensysteem, zeker voor jonge kinderen. Ik zit nu 
bijvoorbeeld vast aan een sport omdat mijn kind de sport eerst heeft getest. Hij heeft vier sessies 
gedaan. Uiteindelijk willen we daar niet mee verder. Maar we moeten tot januari wachten om een 
andere sport te mogen testen. En dan is dat tijd verloren. Dat is wel spijtig.’ (Mama) 

3.7.3 Betaalbaarheid  
De kostprijs van activiteiten speelt een rol. Kinderen vertellen dat sommige activiteiten te duur zijn en 
ook ouders beginnen vaak over de kostprijs. Eén ouder geeft aan dat het helpt wanneer ze in 
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Afbeelding 19: dit doe ik in mijn vrije tijd 

verschillende schijven kunnen betalen. Het zijn vooral andere activiteiten (bijvoorbeeld voetbalclub, 
breakdance …) die ouders als duur beschouwen. Ouders kiezen voor een IBO omdat dat wél betaalbaar is.  

‘Vroeger deed ik ook breakdance. Maar mijn mama en papa vonden het te veel geld om dat te 
doen.’ (Jongen, 7 jaar) 

‘Het voetbal. Dat is heel duur, hé. Ik heb een beetje schrik, want mijn zoon is nu vier jaar oud. Hij 
begint met een bal te spelen en hij houdt van voetbal, maar ik weet van de andere ouders dat het 
echt duur is.’ (Mama) 

‘De activiteit (vechtsport) in Laken was ook niet duur. Het was 300 euro per kind voor twee keer in 
de week maar ik kon in twee keer betalen. Een deel nu en een deel wanneer het voor mij lukte.’ 
(Mama)  

‘Ik kies voor het IBO omdat het niet duur is. Allé, ik vind dat het niet duur is en hier is er veel open 
ruimte en mijn kinderen zijn graag buiten.’ (Mama)  

3.7.4 Bereikbaarheid  
Activiteiten zijn volgens ouders niet altijd gemakkelijk te bereiken. Wanneer de activiteiten té ver van 
thuis plaatsvinden, wordt het voor ouders moeilijker om hun kinderen te laten participeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Na school speel ik op de computer en ga ik naar de voetbalclub. Mijn mama brengt me van school 
naar huis om mijn voetbalkleren te pakken en nadien naar het voetbal. Als ik naar mijn papa 
moet, dan komt papa mij afhalen op school. Hij brengt me naar mama, mijn mama brengt me 
naar het voetbal en daarna komt mijn mama me halen. Als ik naar mijn papa moet, brengt mijn 
mama me naar mijn papa. Mijn ouders moeten elke keer gaan tanken.’ (Jongen, 7 jaar)  

‘Als de activiteiten dicht bij elkaar liggen, dan gaan we met de bus, anders met de auto. Maar als 
het té ver is, is het wel moeilijk om het te doen. We beperken ons tot activiteiten die in Brussel 
liggen. Met het verkeer is het soms echt moeilijk. En als de ouders erbij nog eens werken is het nog 
moeilijker.’ (Mama) 

’De activiteit (vechtsport) in Laken was niet duur. (…) Maar het was te ver dus ik heb ze niet 
ingeschreven.’ (Mama) 

3.7.5 Beschikbaarheid 
Medewerkers spreken over de wachtlijsten of het tekort aan plaatsen bij bepaalde activiteiten. Aanbod is 
niet altijd beschikbaar. De inschrijvingsprocedures spelen volgens hen ook een rol.  

‘Bijvoorbeeld het muziekatelier, het is altijd voor die ouders die eerst inschrijven en dan zit het 
aanbod direct vol.’ (Coördinator IBO) 

Ik ben zelf nog mee geweest, nog niet zo lang geleden, met een Congolese familie die in Duitsland 
had gewoond, om die in te schrijven in een sportclub. En dat is ongelofelijk moeilijk. (Brede 
School-coördinator) 
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‘Weer dat inschrijvingsproces, enkel ingeschreven kinderen kunnen deelnemen. Sommige ouders 
zijn er snel bij om in te schrijven, hun kinderen hebben dan een plekje. Andere ouders hebben 
minder mentale ruimte om ook daar nog eens mee bezig te zijn.’ (Coördinator culturele 
organisatie) 

3.7.6 Bekendheid en begrijpbaarheid 
Medewerkers verwijzen naar de manier waarop de informatie de ouders bereikt. Ze spreken over het feit 
dat ouders niet altijd weten waar ze terechtkunnen voor een bepaald aanbod. Taaldrempels kunnen er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat ouders minder geïnformeerd zijn. Eén ouder geeft zelf expliciet aan dat er 
nog meer gecommuniceerd kan worden over activiteiten in de buurt. Een andere ouder geeft aan dat 
ouders elkaar ook vaak informeren over het vrijetijdsaanbod.  

‘Er zijn veel activiteiten binnen het culturele centrum. Eigenlijk laten ze niet zo veel van zich 
horen.’ (Papa) 

‘Ik weet wel redelijk goed wat er te doen is in de buurt. Ik weet het ook dankzij mijn zus, omdat ze 
veel met kinderen bezig is. Het is zij die mij vertelde over een activiteit hier dicht in de buurt.’ 
(Mama) 

Medewerkers benadrukken dat ouders zich daarnaast aangesproken moeten voelen om hun kind te laten 
deelnemen. Ze begrijpen niet steeds wat de meerwaarde van een bepaalde activiteit voor kinderen kan 
zijn.  

‘Er zijn echt wel nog drempels, bijvoorbeeld in het culturele aanbod. Van “ik ga geen geld geven 
aan theater”. Als het gratis zou zijn, dan misschien. Maar dan nog. Ook andere drempels. Het 
gaat ook over taal, ouders begrijpen het niet. Of er zit een publiek waar ze zich niet mee 
vereenzelvigen.’ (Coördinator IBO) 

3.8 Rol van het IBO in het verlagen van drempels 
Volgens de medewerkers spelen in het IBO minder drempels dan bij externe activiteiten. Ouders hebben 
regelmatig contact met de kinderbegeleiders, bijvoorbeeld bij het brengen en halen. Dit biedt kansen tot 
het creëren van een sterke vertrouwensband. Ouders kunnen vaak in hun thuistaal terecht bij de 
begeleiders én kunnen zich identificeren met het diverse begeleidersteam. Als een IBO kosteloos 
activiteiten aanbiedt, krijgen alle kinderen de kans om deel te nemen. 

‘Ik denk dat de drempel naar het IBO kleiner is dan bijvoorbeeld naar een sportdienst of een 
sportclub. En ook… dat is heel dichtbij hé. Je brengt je kind naar school en je haalt hem daar af, op 
school eigenlijk, hé. Ik denk dat het IBO het dichtste bij de ouders staat.’ (Brede School-
coördinator) 

‘Het feit dat begeleiders andere talen spreken, dat haalt ook een drempel weg bij ouders. Niet-
Nederlandstalige ouders die in het IBO toekomen, kunnen in hun eigen taal spreken en hebben 
hun eigen manier van begroeten. Dat maakt de drempel direct veel kleiner.’ (Brede School-
coördinator) 

‘Het is goed dat kinderen kunnen doen wat ze graag doen. En dat het kostenplaatje voor iedereen 
haalbaar is. Dat je eventueel vanuit het IBO activiteiten organiseert. Dat is voor de ouders 
gemakkelijker en er komen geen extra kosten bij. Zo krijgt iedereen de kans.’ 
(Locatieverantwoordelijke IBO) 

Doordat het IBO zo vertrouwd is voor ouders kunnen ze volgens de medewerkers een rol spelen in het 
weghalen van bepaalde drempels die spelen bij andere activiteiten. IBO’s kunnen de stap naar een 
sportclub, theater of andere vrijetijdsorganisaties verlagen. Die organisaties zijn vaak ook zoekende in 
hoe ze álle gezinnen kunnen bereiken.  
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‘Er worden wel kansen gecreëerd vanuit deze veilige situatie. Begeleiders spreken de ouders aan 
en vertellen over het aanbod. Doordat we de ouders kennen, dat is echt een meerwaarde, kunnen 
we beter toeleiden.’ (Brede School-coördinator) 

Ouders geven aan dat ze het sterk appreciëren dat de school of het IBO activiteiten organiseert. Dat 
maakt het voor kinderen mogelijk om bepaalde vrijetijdsactiviteiten zoals sport, dans- of muzieklessen te 
volgen.  

‘Het is soms moeilijk te organiseren. Het is goed dat hij activiteiten in de school kan doen. Ik 
apprecieer het als het niet te ver is of een dienst ze ophaalt of als het binnen de school gebeurt.’ 
(Papa)  

‘We moeten meer activiteiten mogelijk maken op school zoals dans, voetbal of piano. Stel je voor, 
dansen, voetballen en piano. Drie volledig verschillende domeinen. De ouder heeft de keuze om 
hem/haar in te schrijven of niet.’ (Mama)  

‘Wat voor mij ook herkenbaar is dat ouders het interessant vinden dat IBO en clubs samenwerken. 
Wij deden een bevraging bij ouders en die vinden het wel heel leuk dat wij ons daar flexibel in 
opstellen, dat wij ervoor zorgen dat de kindjes naar de opvang komen, maar tegelijkertijd ook 
naar de pianoles kunnen, bijvoorbeeld of aan de yogales deelnemen in een school in de buurt en 
dat wij zorgen voor het brengen en halen. Ik vind dat een sterkte en het wordt ook geapprecieerd 
door de ouders. (Coördinator IBO)’ 

De webwerking van het IBO verkleint de drempels om verschillende activiteiten uit te proberen. Ouders 
leren via het IBO bepaalde activiteiten kennen. Daarnaast kunnen kinderen via de webactiviteiten 
proeven van een activiteit en nagaan of die hen bevalt, om zo eventueel over te stappen naar langduriger 
engagement. 

‘Ik werk en ik zou graag hebben dat mijn kind ook eens naar een club kan gaan of zo. Maar in het 
IBO doen ze ook heel wat activiteiten. Ik vind dat leuk. Bijvoorbeeld er is een tekenles. Dus ik kan 
ze niet brengen naar een speciale tekenles (...). Er is dan een uurtje tekenles en ik laat ze in die 
tekenles en dan kan ik ook zien is ze wel geïnteresseerd na een of twee lessen voel ik wel aan: is 
het goed voor haar? Want ze moet zich wel goed voelen.’ (Mama)  

‘Ja, kinderen willen alles doen. Soms kiezen ze iets en na één maand willen ze een andere keuze 
maken. Gewoon zoals je zegt hier in het IBO, iets doen om kinderen kennis te laten maken met 
een activiteit. Bijvoorbeeld één keer piano, één keer dat, een andere keer dat.’ (Mama) 

Volgens de medewerkers biedt het de ouders vertrouwen wanneer de activiteit in het IBO georganiseerd 
wordt of als er een begeleider aanwezig is bij het aanbod georganiseerd door een partner in het web. 
Ouders halen die vertrouwensrelatie ook aan tijdens de focusgroepen. Doordat de kinderen en ouders 
vertrouwd zijn met de IBO-begeleider vallen drempels weg. Daarnaast ervaart de begeleider van de 
partnerorganisatie ondersteuning van de IBO-begeleider aangezien hij de kinderen kent. Voor de IBO-
begeleiders kan de samenwerking met een partnerorganisatie dan weer inspirerend zijn. Ze leren het 
aanbod kennen en kunnen die vaardigheden of technieken soms ook gebruiken in hun werking. 

‘Ik zou niet willen dat er externe activiteiten op school doorgaan. Het zijn in feite externe mensen 
die je inhuurt en die je niet kent, die je in het leven van onze kinderen brengt. (…) Ik ben als ouder 
niet gerust als er externe personen in het leven van mijn kinderen komen. Wat als de trainer 
bijvoorbeeld een beetje te streng is?’ (Mama) 

‘Als we een partner zouden uitnodigen zonder begeleider dan zou dat voor ouders moeilijker zijn. 
Dat is ook fijn voor de partner.’ (Coördinator IBO) 

‘We proberen er ook altijd een begeleider bij te hebben. Zij kennen de kinderen en dat is voor de 
partner ook fijn om zo iemand naast zich te hebben.’ (Coördinator IBO) 
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‘Het is voor een IBO ook fijn dat de begeleider aanwezig is. Dat is voor de partner ook interessant, 
denk ik, dat je als begeleider ook nieuwe technieken kan aanleren.’ (Coördinator culturele 
organisatie) 

3.9 Kinderen willen kiezen, ook in de webwerking 
Ook in het aanbod van activiteiten in het web vinden kinderen het belangrijk om te kunnen kiezen. 
Kinderen willen dat je naar hen luistert en dat zij kunnen kiezen of ze al dan niet participeren aan 
activiteiten in het web. Medewerkers spreken over een spanningsveld tussen de vrije keuze van kinderen 
en de wens van ouders om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat 
kinderen zijn ingeschreven voor een activiteit, maar dat kinderen op dat moment niet willen deelnemen.  

‘Dat ze vrij mogen kiezen, dat hebben kinderen natuurlijk ook het liefst (…) De ouders willen 
enerzijds dat hun kind vrij kan kiezen en anderzijds willen ze dat hun kind allerlei activiteiten doet 
en met alles kennismaakt (…). Er zijn dan ouders die toch wel liever hebben dat hun kinderen 
meedoen, maar die kinderen willen niet. Daar zit er soms een spanning op.’ (Coördinator IBO) 

‘We hebben een eigen aanbod, bijvoorbeeld Engelse les. Kinderen zijn daarvoor een heel 
schooljaar ingeschreven. Wat wij ervaren is dat kinderen daar soms helemaal niet naartoe willen 
gaan. Je bent dan aan het trekken en sleuren. Ouders willen dat hun kinderen daar naartoe gaan. 
Maar de kinderen willen in het IBO gewoon spelen.’ (Coördinator IBO) 

Het is vaak de ouder die kiest. Zeker bij kleuters heb ik het gevoel. Ook als we het zelf binnen het 
IBO aanbieden, zijn er kinderen die minder gemotiveerd zijn. Niet omdat ze de activiteit niet leuk 
vinden. De kinderen willen met vrienden spelen. (Coördinator IBO) 

De deelname aan een webactiviteit is vaak minder vrijblijvend dan het open aanbod in het IBO zelf. In een 
aantal gevallen verwachten ze een engagement op langere termijn van de kinderen. Er is dus ook een 
spanningsveld tussen ‘zelf invulling kunnen geven aan je vrije tijd’ en ‘leren een langdurig engagement 
aangaan’. Medewerkers geven aan dat het belangrijk is om dat spanningsveld te bespreken met kinderen 
en partnerorganisaties en om daar goede afspraken over te maken.  

‘Je hebt een IBO voor naschoolse opvang. Als je kiest voor een activiteit met een partner dan is het 
geen vrijblijvende opvang meer. Als partner is die vrije keuze lastig. Je weet niet wie komt of niet 
komt. Je staat klaar voor als de kinderen willen.’ (Coördinator culturele organisatie) 

‘De samenwerking toen op maandag was een vaste groep kinderen die waren ingeschreven. Die 
groep is het hele semester hetzelfde gebleven. Maar we hebben ook op woensdag dans gehad. 
Een paar kinderen zijn toen afgehaakt. We zeiden ook dat de kinderen niet móesten gaan. Die 
vrijheid is belangrijk. Als partner moet je dat op voorhand wel weten, hoe het in elkaar zit.’ 
(Coördinator IBO)  

‘We willen kinderen ook aanleren, als je voor iets kiest, werk het dan af. En als je het niet graag 
doet, kan je volgend jaar iets anders kiezen, of niet. En dan heb je het eigen aanbod en het vrije 
aanbod in huis. (in het IBO)’ (Coördinator IBO) 

De medewerkers vullen aan dat ze nog verder willen inzetten op een ruime vrije keuze voor kinderen en 
inspraak van kinderen in het divers aanbod.  

‘Als IBO is het belangrijk om echt te werken en na te denken vanuit wat kinderen willen. We 
moeten dat blijven nagaan.’ (Coördinator IBO) 

‘Ik denk dat wij als sector daar nog kunnen groeien in kinderparticipatie en keuzevrijheid. (…) We 
hebben natuurlijk wel ons activiteitenaanbod waar kinderen kunnen tussen kiezen, we hebben aanbod 
waar ouders kunnen inschrijven voor een reeks of voor heel het jaar. Maar ik denk … op vlak van echt 
een keuze maken én eigenaar zijn van ‘hoe zie ik mijn eigen avond in het IBO’, dat we daarin nog wel 
meer geïnspireerd kunnen worden door andere voorbeelden. We doen al dingen, maar we kunnen nog 
meer.’ (Brede School-coördinator) 
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3.10 De webwerking: organisatorische uitdagingen 
Ouders en medewerkers geven aan dat samenwerking met vrijetijdspartners belangrijk is maar dat heel 
wat elementen die samenwerking bemoeilijken. Er komen vragen naar boven over inschrijvings- en 
betalingsvoorwaarden, de beschikbaarheid van voldoende of geschikte ruimtes afgestemd op de 
activiteit of de nood aan een gevarieerd aanbod op maat van een IBO. Een IBO beschikt bovendien niet 
altijd over voldoende begeleiders om kinderen te begeleiden naar een activiteit bij een partner.  

3.10.1 Kostenplaatje 
Activiteiten die IBO’s in samenwerking met partnerorganisaties organiseren zorgen voor een bijkomende 
kost. In sommige gevallen wordt die bijkomende kost gedragen door de eigen middelen van de IBO’s. In 
andere gevallen vergoeden de ouders de bijkomende kost. In dat geval staat het IBO vaak in voor de 
opvolging van de inschrijvingen en de betalingen.  

‘Als IBO is het niet zo evident om zelf activiteiten in het web te organiseren. Zoals inschrijvingen, 
het financiële (...).’ (Brede School Coördinator) 

‘Een deel van het probleem is dat het allemaal een kostprijs heeft. (…) Financieel is zo’n 
webwerking gewoonweg niet meer mogelijk.’ (Coördinator IBO) 

3.10.2 Geschikte ruimtes 
Een IBO beschikt niet altijd over een aangepaste ruimte om een activiteit van een partner te laten 
doorgaan.  

‘Een geschikte ruimte is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor een muzikale activiteit moet er rust 
zijn. Soms gaat die door naast een drukke ruimte. Het is heel moeilijk om dat te organiseren.’ 
(Coördinator IBO) 

3.10.3 Een webwerking vraagt voldoende begeleiders 
Volgens de medewerkers zijn er onvoldoende begeleiders aanwezig om kinderen te begeleiden naar een 
partner op een andere locatie. Er zijn immers voldoende begeleiders nodig die in het IBO zelf blijven bij 
kinderen die niet deelnemen aan webactiviteiten.  

‘En organisatorisch is dat ook niet … Tegelijkertijd … Hoeveel begeleiders heb je? Sommige 
kinderen blijven in het IBO, dus daar blijft een begeleider en dan één voor de tekenles en één voor 
de muziekacademie. Het is misschien omdat we met kleuters werken. Maar partners die naar ons 
komen, dat is makkelijker.’ (Coördinator IBO) 

‘Het is een zoektocht naar het evenwicht in eigen aanbod en aanbod van partners. Heel veel tijd 
van begeleiders wordt ingezet om kinderen te brengen naar de partners of te wachten bij de 
partners tot de kinderen klaar zijn.’ (Brede School-coördinator) 

3.10.4 Voldoende aanbod in elke buurt? 
Sommige IBO’s worden geconfronteerd met een zeer beperkt aanbod van vrijetijdspartners in de buurt 
waar het IBO gelegen is.  

‘Er is een superklein aanbod in Brussel van Nederlandstalige vrijetijdspartners. Dat is een 
probleem. De IBO’s zouden niet liever doen dan rijen maken en kinderen ophalen en ergens 
naartoe brengen maar het aanbod is vrij beperkt. Het aanbod moet dringend uitgebreid worden.’ 
(Brede School-coördinator)  

‘Het hangt echt van gemeente tot gemeente af, hé. Bijvoorbeeld in Vorst, is er heel weinig 
aanbod. Terwijl hier in Brussel is het een stuk uitgebreider.’ (Locatieverantwoordelijke IBO) 

3.11 Samenwerking tussen IBO’s en scholen 
Naast de samenwerking met vrijetijdsorganisaties is de werking van de IBO’s nauw verbonden met de 
scholen. In de gesprekken met de medewerkers was dat dan ook een belangrijk thema. Een goede 
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samenwerking met de scholen zien ze als essentieel. Ze haalden verschillende ideeën en vragen aan over 
de toekomstige samenwerking met scholen. 

3.11.1 Zorg delen 
Medewerkers voelen een nood aan een gemeenschappelijk overleg tussen de zorgcoördinator van de 
school en de begeleiders van een IBO. Het uitwisselen van informatie over zorg versterkt de werking van 
beiden. Nu bestaat er al een overleg tussen de school en het CLB. Medewerkers geven aan dat het een 
meerwaarde zou zijn om kennis te delen met het CLB en de school (weliswaar in overleg met ouders). 

‘Bij ons bestaat er ook een zorgoverleg. Dat heeft als bedoeling dat niet enkel de zorgcoördinator 
over bepaalde kinderen een dossier heeft, maar ook de zorgbegeleider of de 
locatieverantwoordelijke met dezelfde zorgkinderen een overleg heeft. Dergelijke dingen moet je 
samenvoegen.’ (Brede School-coördinator) 

‘Een school werkt samen met het CLB. Maar het CLB gaat niet of dat mag niet, met het IBO 
communiceren. Dat gaat ook over het erkennen van de begeleiders van het IBO. Wij zien die 
kinderen soms meer en op een andere manier dan de leerkrachten. Er zou ook wel erkenning 
vanuit het CLB mogen zijn, dat ze ons zien als een vaste partner. Het IBO moet ook betrokken 
worden als er ergens een probleem is bij een kind. Dat mis ik nu, maar dat is zo vanuit het beleid. 
Iemand van CLB kan wel zeggen van, ik wil je dat vertellen, maar dan gaat hij in de fout want hij 
mag dat niet doen.’ (Locatieverantwoordelijke IBO) 

3.11.2 Samen op de werkvloer met waardering voor ieders expertise  
Kennis delen tussen leerkrachten en medewerkers in een IBO is volgens de medewerkers een noodzaak. 
Eén medewerker ziet leerkrachten en kinderbegeleiders in de toekomst samen in het werkveld staan. Zo 
kunnen kinderbegeleiders tijdens de schooluren de leerkrachten ondersteunen tijdens activiteiten. Er zal 
volgens hen wel aandacht nodig zijn voor het respecteren van de professionele identiteit.  

‘Het wordt voor mij in de toekomst bijna een noodzakelijke samenwerking. Als we samen een 
pedagogisch project uitbouwen, dan kan je van elkaar leren. En hoe kunnen we elkaars 
kwaliteiten inzetten om samen te groeien? Hoe kan een IBO leren van leerkrachten, maar ook hoe 
kan een school leren van het IBO? We kunnen elkaar, school en IBO optillen. Want we hebben 
elkaar nodig. Als we samenwerken bereiken we meer.’ (Brede School-coördinator) 

‘In een ideaal plaatje zouden dat begeleiders zijn, want leerkrachten zijn ook begeleiders, die 
elkaar kunnen opheffen, die elkaar kunnen versterken. Partners eigenlijk in de opdracht naar 
kinderen. Dat zouden we kunnen verwezenlijken door op gezette tijden samen te werken en echt 
op het veld te staan samen.’ (Brede School-coördinator) 

3.11.3 Een gemeenschappelijk pedagogisch project 
Medewerkers geven veel input over de samenwerking met de school. Belangrijk is dat ze met scholen 
samenwerken en ze aan een gezamenlijk pedagogisch project werken. Ze kunnen bijvoorbeeld 
reglementen op elkaar afstemmen, of ze kunnen samen bepaalde afspraken maken. Regels mogen 
verschillend zijn maar het is zinvol om die van elkaar te kennen.  

‘Het pedagogisch project en visie, in een ideale wereld, moeten hetzelfde zijn. (…) In het 
schoolreglement en het IBO-reglement zijn een aantal dingen echt gelijkgetrokken. Of je nu 
leerkracht bent in de klas of toezichter op de speelplaats of begeleider in naschoolse opvang, je 
weet het van elkaar dat het afgesproken is en dat je zo samen een pedagogisch project hebt.’ 
(Brede School-coördinator) 

‘Het mag verschillend zijn maar je moet het van elkaar weten. Het moet duidelijk zijn voor de 
kinderen en voor de ouders. Want vrije tijd is anders, het is geen school. Dat het een gezamenlijk 
project is. Idealiter heb je een kernploeg per IBO en een directie en leerkrachten die dan zeggen 
van “hoe gaan we het samen doen”.’ (Brede School Coördinator) 
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‘Soms kom je tussen school en IBO tot gezamenlijke afspraken en soms niet. Het is niet dat alle 
afspraken hetzelfde moeten zijn, het gaat over de basisafspraken. We zijn vaak ook niet goed op 
de hoogte over de dingen die de school doet. Wij zitten ook niet in de school.’ (Coördinator IBO)  

3.11.4 Eén ruimte, meerdere organisaties 
Medewerkers geven aan dat eenzelfde ruimte delen voordelen biedt. Zo verloopt de overgang van de 
school naar een IBO voor de instappende kleuters veel vlotter als dat in eenzelfde ruimte gebeurt. Andere 
medewerkers zien net een meerwaarde als de vrijetijdsactiviteiten buiten de schoolmuren georganiseerd 
worden. 

‘Van halfacht tot halfacht, bij wijze van spreken in hetzelfde gebouw zitten, ook tijdens de 
vakanties. Het is net fijn voor die kinderen om naar een andere ruimte te gaan en andere kinderen 
te ontmoeten, omdat er verschillende scholen samenkomen.’ (Brede School-coördinator) 

‘Voor de instappers hebben we er wel bewust voor gekozen. Na school blijven ze gewoon in hun 
klasje en de IBO-begeleider komt naar het klasje. We merken dat de overgang van school naar 
IBO nu wel beter verloopt. (Coördinator IBO) 

3.12 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 
In dit onderzoek werkten we samen met acht kinderen uit verschillende IBO’s om de concrete ervaringen 
van kinderen met de Nederlandstalige buitenschoolse kinderopvang in Brussel te onderzoeken. Wat 
vinden kinderen belangrijk? Wat ervaren zij als kwalitatief? Wat ontbreekt er volgens hen? De data die we 
samen met de kinderen verzamelden, legden we vervolgens voor aan een diverse groep van veertien 
ouders. We reflecteerden met de ouders over de ervaringen van de kinderen en gingen daarnaast in op de 
ervaringen van de ouders zelf. De ervaringen van kinderen en ouders bespraken we vervolgens met 
medewerkers van IBO’s en partnerorganisaties (de ‘medewerkers’). We vatten samen wat kinderen, 
ouders en medewerkers als belangrijk ervaren. 
 

 
 

1 Andere activiteiten dan thuis 

Het IBO zorgt voor een verbreding van de leefomgeving thuis. Kinderen appreciëren de georganiseerde 
activiteiten in het IBO. Het laat hen toe om andere activiteiten te doen dan thuis en te proeven van 
nieuwe activiteiten of plekken in de buurt.  
 

2 Vrije keuze: georganiseerde activiteiten of vrij spel 

Tegelijkertijd is ‘vrij spel’ een cruciaal aspect van het IBO. Kinderen hebben niet altijd zin om deel te 
nemen aan georganiseerde activiteiten. Zelf invulling geven aan je tijd en/of spel, alleen of samen met 
andere kinderen, is belangrijk voor kinderen. Ook voor ouders is de combinatie van kunnen kiezen uit 
een palet van georganiseerde activiteiten én de mogelijkheid om vrij te spelen belangrijk.  
Zowel kinderen als ouders en medewerkers beschouwen het IBO als vrije tijd waarin je de mogelijkheid 
hebt om zelf te kiezen wat je doet en met wie. Dat loopt als een rode draad doorheen de verhalen van 
kinderen, ouders en medewerkers.   
 

1 andere activiteiten dan thuis; 
2 vrije keuze: georganiseerde activiteiten of vrij spel; 
3 aandacht voor buitenruimte, binnenruimte én materialen; 
4 een goede begeleider; 
5 vrienden bepalen welbevinden; 
6 geen consensus over huiswerk; 
7 vrije tijd: een vaak moeilijke puzzel; 
8 webwerking is meerwaarde; 
9 samenwerken met scholen: graag! 
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Die ‘vrije keuze’ heeft implicaties voor de inrichting van de ruimte, het activiteitenaanbod en de 
begeleidershouding. ‘Schermen’ (spelen op computer of andere games, tv-kijken) is voor kinderen een 
onderdeel van vrije tijd en zorgt dan ook voor uiteenlopende ideeën (zowel bij kinderen als medewerkers) 
over al dan niet ‘schermen’ in het IBO.  
 

3 Aandacht voor buitenruimte, binnenruimte én materialen 

De ruimte en materialen in het IBO zijn belangrijk voor hoe kinderen hun tijd in het IBO beleven. De 
buitenruimte is voor veel kinderen de favoriete plaats. Het is de plaats bij uitstek om vrij te spelen met 
vrienden, fysiek bezig te zijn, de natuur te beleven en te ontsnappen aan de blik van volwassenen. 
Medewerkers benoemen genoeg buitenruimte als een uitdaging en gaan vaak in de buurt van het IBO op 
zoek naar buitenruimte. In de binnenruimte vinden kinderen het belangrijk om ruimte en materialen te 
hebben die verschillende leeftijden en jongens en meisjes aanspreken. Daarnaast hebben kinderen 
(voornamelijk oudere kinderen) ook nood aan een rustige plek.  
 

4 Een goede begeleider 

Kinderen en ouders praten veel over de begeleider. Zijn/haar rol is cruciaal in hoe kinderen en ouders het 
IBO beleven. Vaak is er een sterke vertrouwensband tussen kind en begeleider. Kinderen kunnen het dan 
ook moeilijk hebben wanneer een begeleider verdwijnt (wat regelmatig gebeurt gezien het hoge 
personeelsverloop). Eigenschappen van een goede begeleider zijn: 

- luisteren, kijken en inspelen op noden, wensen en ideeën van kinderen; 
- kinderen coachen doorheen hun vrije tijd; 
- rechtvaardig tussenkomen en bemiddelen bij ruzies en conflicten én tegelijkertijd ruimte 

laten om zelf conflicten op te lossen; 
- troosten bij verdriet;  
- spel begeleiden door bijvoorbeeld ideeën voor spel in te brengen, in te spelen op de 

verbeelding van kinderen, activiteiten te organiseren …; 
- balanceren tussen kinderen autonomie geven en tussenkomen wanneer nodig;  
- een vertrouwensband met ouders uitbouwen; 
- dagelijkse communicatie met ouders verzorgen.  

Een goede begeleider waarmee ze een vertrouwensband uitbouwen, maakt voor kinderen en ouders dus 
verschil. Medewerkers wijzen op de randvoorwaarden die nodig zijn om competente begeleiders aan te 
trekken, te behouden en te ondersteunen. Zo zorgen de gesplitste uurroosters en het hoog aantal 
deeltijdse contracten voor een hoog verloop onder de begeleiders, wat de vertrouwensband (die kinderen 
en ouders belangrijk vinden) onder druk zet. In een grootstedelijke en superdiverse context als Brussel 
wordt verder de diversiteit van de IBO-teams benoemd als een belangrijke factor om een 
vertrouwensband met kinderen en ouders te creëren.  
 

5 Vrienden bepalen welbevinden 

Naast de begeleiders, spelen vrienden een cruciale rol. Wanneer je kinderen bijvoorbeeld vraagt welke 
activiteiten ze doen, vermelden ze bijna altijd met wie ze die doen. De aan- of afwezigheid van vrienden 
in het IBO, bepaalt sterk hoe kinderen hun tijd in het IBO beleven. Hoe ouder kinderen worden, hoe 
belangrijker. De aanwezigheid van vrienden bepaalt ook mee of kinderen wel/niet naar het IBO komen of 
aan een bepaalde activiteit deelnemen. Ouders en medewerkers erkennen het belang van vrienden voor 
kinderen. Ze zien het IBO eveneens als een plaats waar je vriendschappen kan versterken of uitbreiden.  
 

6 Geen consensus over huiswerk 

Verder brachten kinderen en ouders spontaan het thema huiswerk ter sprake. De meningen over huiswerk 
wel/niet in het IBO liggen sterk uiteen, zowel bij kinderen en ouders als medewerkers. Het botst met het idee 
dat het IBO vrije tijd is. Tegelijkertijd zijn sommige kinderen en ouders wel vragende partij om huiswerk in het 
IBO te kunnen maken en soms ook om hier ondersteuning bij te krijgen.  
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7 Vrije tijd: een vaak moeilijke puzzel 

De gesprekken met kinderen, ouders en medewerkers overstegen ook het IBO. De deelname aan andere 
vrijetijdsactiviteiten kwam eveneens aan bod. Voornamelijk ouders en medewerkers maken een onderscheid 
tussen het IBO en andere vrijetijdsactiviteiten: het IBO is meer vertrouwelijk, familiair, meer op het zelf 
ontdekken en amusement gericht. Clubs zijn prestatiegerichter en er is begeleiding door experten in een 
welbepaalde discipline. Voor heel wat kinderen en ouders is de organisatie van opvang en vrije tijd een puzzel 
die heel wat organisatie vraagt. Soms is het brengen en halen naar bepaalde activiteiten niet mogelijk 
waardoor kinderen niet kunnen deelnemen. Andere drempels die kinderen en ouders ervaren, zijn: gevraagde 
engagementen die niet haalbaar zijn; weinig flexibel inschrijvingsbeleid; te hoge kostprijs; moeilijke 
bereikbaarheid; tekort aan plaatsen en tekort aan of moeilijk begrijpbare informatie.  

 
8 Webwerking is meerwaarde 

De Brusselse IBO’s ontwikkelen samen met partnerorganisaties een webwerking. Dit betekent dat kinderen via 
het IBO kunnen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door andere vrijetijdsorganisaties. Deze activiteiten 
vinden plaats in de infrastructuur van partnerorganisaties in de buurt of in het IBO zelf. Ouders en 
medewerkers geven aan dat het IBO via zijn webwerking wel drempelverlagend kan worden om aan 
bepaalde activiteiten deel te nemen. De webwerking wordt als een meerwaarde ervaren door kinderen, 
ouders en medewerkers. De medewerkers wijzen echter op de organisatorische uitdagingen van de 
webwerking: de bijkomende kosten, de nood aan geschikte ruimtes om activiteiten in samenwerking met 
partners in het IBO zelf te organiseren, de nood aan voldoende begeleiders om kinderen te begeleiden naar 
activiteiten van partners buiten het IBO en het soms beperkte aanbod van vrijetijdspartners in de buurt van het 
IBO. 

 
9 Samenwerken met scholen: graag! 

Ten slotte is ook de samenwerking met scholen voor de medewerkers belangrijk om een goede werking te 
kunnen uitbouwen. Dat vraagt aandacht voor: overleg en uitwisseling tussen medewerkers van IBO en 
school, het zoeken naar een gemeenschappelijk pedagogisch project en het delen van de ruimtes.  
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4 Bespreking van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen 
voor het beleid  

In dit participatief onderzoekstraject hebben we met een kleine groep kinderen, ouders en medewerkers 
verdiepend gewerkt, vertrekkende van de vraag wat buitenschoolse opvang voor kinderen en ouders 
betekent en wat zij belangrijk vinden. In wat volgt bespreken we de onderzoeksresultaten met behulp van 
eerder onderzoek naar de betekenis van buitenschoolse opvang2 voor kinderen en ouders en wat zij als 
kwaliteitsvol ervaren. We merken op dat onderzoek naar buitenschoolse opvang erg beperkt is in 
vergelijking met onderzoek naar opvang voor baby’s en peuters en kleuteronderwijs (ECEC). 
Buitenschoolse opvang blijft ook in het beleid van vele landen onderbelicht. Globaal is buitenschoolse 
opvang in de meeste Europese landen beperkt en sterk versnipperd uitgebouwd. Uitzonderingen zijn 
Zweden en Denemarken waar buitenschoolse kinderopvang met publieke middelen ruim uitgebouwd is 
voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Ook in het Europese beleid lag de focus de voorbije decennia sterk op 
pedagogische voorzieningen waar jonge kinderen het grootste deel van hun tijd doorbrengen3. 
Bijvoorbeeld het recente Eurydice Report (European Commission / EACEA / Eurydice, 2019) met kerndata 
over Early Childhood Education and Care in Europa spreekt nauwelijks over de buitenschoolse opvang4.  
 
Leidraad voor de bespreking van de resultaten uit ons en eerder onderzoek naar de ervaringen van 
kinderen en ouders met buitenschoolse opvang, is het decreet ‘houdende de organisatie van 
buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten’. Wat kunnen we leren uit 
dat en eerder onderzoek in functie van de verdere implementatie van het decreet? Meer specifiek, wat 
kunnen we daaruit leren over: 

- Het aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten? 
- Het medewerkersbeleid? 
- Samenwerken aan een geïntegreerd en toegankelijk aanbod van buitenschoolse 

activiteiten? 

Het perspectief van kinderen en ouders dient immers een belangrijke leidraad te zijn bij de verdere 
uitwerking van het decreet. Daarmee sluiten we ons aan bij het advies van het 
Kinderrechtencommissariaat (2019) om bij het formuleren van kwaliteitsvoorwaarden aandacht te 
hebben voor wat kinderen belangrijk vinden.  

4.1 Het aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten: wat ervaren 
kinderen en ouders als kwaliteit? 

Er loopt een duidelijke rode draad doorheen wat voor kinderen en ouders het verschil maakt in de 
buitenschoolse opvang. We vinden heel wat parallellen terug tussen onze eigen bevindingen en 
bevindingen uit eerder onderzoek.  

4.1.1 Spelen en ontdekken voorop 
Buitenschoolse opvang zien kinderen als een veilige plaats waar ze vrij kunnen spelen, andere dingen 
doen en nieuwe dingen kunnen ontdekken. Dat biedt kansen die andere plaatsen niet bieden. Thuis is er 
bijvoorbeeld de tijd niet om bepaalde activiteiten te ondernemen of is er geen ruimte of materiaal 
aanwezig om bepaalde dingen te doen. Publieke plaatsen (bijvoorbeeld speeltuinen) ervaren ze dan weer 
als minder veilig (Barker, et al., 2003; Boogaard, Fukkink, & Felix, 2008).  

                                                                        
2 Meer specifiek, richten we ons hierbij op onderzoek over ‘out-of-school care’. In de literatuur (Fukkink & Boogaard, 2016; Malcolm, 
Wilson, & Davidson, 2002) wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘out-of-school care’ en ‘after-school programs’. ‘Out-of-school 
care’ is veeleer gericht op opvang van kinderen en ontspanning en heeft geen curriculum met te behalen ontwikkelingsdoelen. 
‘After-school programs’ zijn doorgaans meer gericht op ontwikkelingsstimulering en het versterken van schoolse vaardigheden. In 
lijn met het perspectief van kinderen en ouders, focussen we hier in de eerste plaats op de buitenschoolse opvang als vrije tijd (wat 
niet betekent dat kinderen er niks leren). 
3 Voor Vlaanderen is dat kinderopvang voor baby’s en peuters en kleuteronderwijs.  
4 In najaar 2019 zal er een overzichtsrapport van Eurofound verschijnen. Het zal een overzicht bieden van het beleid van 
verschillende Europese landen op vlak van buitenschoolse opvang en hoe lidstaten de uitbouw van buitenschoolse opvang via hun 
beleid ondersteunen.  
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Een brede keuze aan gevarieerde en leeftijdsaangepaste activiteiten en materialen weten kinderen te 
appreciëren. Een steeds terugkerend knelpunt is het weinig aantrekkelijke aanbod voor tieners (Mooney 
& Blackburn, 2003; Peleman & Boudry, 2014; Barker, et al., 2003; De Veirman, Maelstaf, Dehertogh, & 
Schraepen, 2017).  

4.1.2 Met vrienden 
Een constante in elk onderzoek naar de ervaring van kinderen is dat voor de kinderen vrienden een 
belangrijke rol spelen (Peleman, et al., 2014; Barker, et al., 2003; Boogaard, Fukkink, & Felix, 2008; 
Mooney & Blackburn, 2003; De Veirman, et al., 2017). De aanwezigheid van vrienden bepaalt mee of 
kinderen al dan niet een fijne tijd beleven en bepaalt soms ook mee of kinderen al dan niet deelnemen. 
Barker et al. (2003) stelden vast dat kinderen en ouders de kans om nieuwe vrienden te maken en 
bestaande vriendschappen te versterken zagen als een van de belangrijkste aspecten van buitenschoolse 
opvang. Hetzelfde vinden we bij Boogaard et al. (2008): ‘De kinderen vinden het overigens ook heel erg 
belangrijk dat zij op de opvang met (hun) vrienden kunnen spelen, ook al is dat op de ene dag met de één 
en op een andere dag met een ander. Als een vriendje of vriendinnetje er niet is, vervelen zij zich wel 
eens.’ (p. 66) 

4.1.3 Accommodatie 
Naast leuke activiteiten en vrienden, is de buitenruimte belangrijk. De kans om in een veilige en 
uitdagende context te kunnen spelen die liefst ook vrij toegankelijk is, maakt dat kinderen graag naar de 
buitenschoolse opvang gaan (Barker, et al., 2003; De Veirman, et al., 2017; Mooney & Blackburn, 2003; 
Peleman, et al., 2014). Met de woorden van Boogaart et al.: ‘Er zijn twee zaken die de kinderen unaniem 
als kwaliteit van de buitenschoolse opvang benoemen: dat je er kunt buitenspelen en dat je veel vrienden 
hebt’ (p. 55). 
 
Daarnaast is de inrichting van de binnenruimte belangrijk. Ook willen kinderen de mogelijkheid om 
uiteenlopende activiteiten voor verschillende leeftijden te ondernemen: ruimtes voor actief spel, ruimtes 
om samen bezig te zijn, ruimtes of hoeken om je rustig alleen terug te trekken om een boek te lezen of 
bijvoorbeeld met parels te spelen, ruimtes of hoeken om te relaxen of hangen …  

4.1.4 Vrije keuze als leidend principe 
Een ander terugkerend centraal element is de vrije keuze. De vrije keuze voor kinderen in wat, waarmee 
en met wie zij dat doen is een van de cruciale aspecten. Ook ouders vinden dat de opvang een plaats 
moet zijn voor vrij kinderinitiatief en vrije keuze. Ouders zien de buitenschoolse opvang als vrije tijd 
waarin kinderen moeten kunnen doen wat ze willen (Peleman, et al., 2014; De Veirman, et al., 2017; 
Boogaard, et al, 2008; Duffett & Johson, 2004; Fukkink & Boogaard, 2016; Mooney & Blackburn, 2003).  
Dat sluit aan bij de vraag naar een gevarieerd activiteitenaanbod en een accommodatie die kinderen 
toelaat om zelf te kiezen waar en hoe ze hun tijd invullen.  
 
Meire (2009) stelt in zijn participatief onderzoek in een IBO vast dat – ook al moeten kinderen naar de 
opvang en is dat geen vrije keuze – de tijdsorganisatie van de buitenschoolse opvang wel veel ruimte laat 
voor de autonomie van kinderen. Het zijn in de eerste plaats de kinderen die de tijd ter plekke invullen. De 
manier waarop begeleiders hun rol invullen en de huiselijke, ongedwongen sfeer dragen hieraan bij. Hij 
stelt evenwel vast dat georganiseerde activiteiten soms de autonomie van kinderen inperken. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld wanneer kinderen maar kunnen kiezen tussen een beperkt aantal activiteiten. Ook 
de infrastructuur (bijvoorbeeld geen vrije toegang tot buitenruimte; slechts beperkt gebruik van 
beschikbare accommodatie) kan de keuzevrijheid beperken.  
 
Interessant in dat kader is het onderzoek van Berten & Piessens (2014) naar hoe kinderen, tieners en 
jongeren hun vrije tijd beleven. Er bestaan grote verschillen in de manier waarop kinderen, tieners en 
jongeren hun vrije tijd beleven en besteden. Zij onderscheiden drie verschillende belevingspatronen: 
huismussen, socializers en outdoor-kids. Eén van de bevindingen is dat naarmate kinderen ouder worden, 
hun vrijetijdsbestedingspatroon vaak meer en meer aansluit bij een van die patronen. Bij jongere 
kinderen is er nog veel meer een ‘omnivoor’ beeld te zien: jonge kinderen verkennen nog veel meer een 
ruimere variatie aan vrijetijdsactiviteiten. Een van hun aanbevelingen is om bij de organisatie van het 
opvang- en vrijetijdsaanbod die verschillende voorkeuren van kinderen mee in rekening te brengen en 
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voldoende ‘open aanbod’ te voorzien. Een open aanbod waarbij kinderen kunnen kiezen of ze samen met 
anderen iets ondernemen of eerder solitaire activiteiten ondernemen. 

4.1.5 Regels in functie van een veilige speelomgeving 
De impact en betekenis van regels kwam in ons onderzoek minder naar voor. In heel wat andere 
onderzoeken praten kinderen wel over de regels. Uit de kinderpanels in het onderzoek van Boogaart et al. 
(Boogaard, Fukkink, & Felix, 2008) kwam naar voor dat kinderen regels nuttig vinden maar tegelijkertijd 
soms ook te streng (bijvoorbeeld maximaal tien minuten achter de computer). Regels die kinderen zelf 
belangrijk vinden, hebben betrekking op: iedereen respecteren, veilig spelen en geen geweld of misbruik 
(Barker, et al., 2003).  
 
Meire (2009) wijst erop dat regels de autonomie – die kinderen zo belangrijk vinden in hun vrije tijd – 
beperkt. Meire beschrijft tactieken die kinderen in het IBO toepassen om speelkansen af te dwingen 
(bijvoorbeeld in de zandbak spelen zonder toestemming van de begeleider) en om hun ‘interactionele 
speelruimte’ te beschermen. ‘Kinderen die zich amuseren in hun spel, proberen hun interactionele 
speelruimte te beschermen tegen indringers (niet iedereen mag zomaar meedoen aan een spel dat bezig 
is), of tegen al wat dit spel op zich in het gedrang kan brengen. De regels en de sturende aanwijzingen van 
begeleidsters zijn hier in de kinderopvang de belangrijkste ‘gevaren’ voor. Kinderen beschermen hun spel 
door het te blijven spelen en te treuzelen (ook al worden de lichten gedoofd om het einde van de 
ochtendopvang aan te kondigen), door het voor de begeleidsters te verbergen, of door hun  
eigen(-gereide) manier van spelen koppig door te zetten of tegenover de begeleidsters te legitimeren en 
uit te leggen.’ (Meire, 2009, p. 45) 

4.1.6 Met een gerust hart kunnen werken 
Buitenschoolse opvang heeft een niet te onderschatten impact op tewerkstellingskansen voor ouders. 
Het zorgt ervoor dat ouders job en gezin kunnen verenigen met elkaar. Het biedt ouders ook de 
mogelijkheid om opleiding te volgen om zo hun tewerkstellingskansen te verhogen. Een rode draad 
doorheen de verhalen van ouders in ons eigen en andere onderzoeken is het belang om je kind met een 
gerust hart aan de buitenschoolse opvang toe te vertrouwen (De Veirman, et al., 2017; Barker, et al., 
2003; Duffett & Johson, 2004; Malcolm, Wilson, & Davidson, 2002). 
 
Barker et al. (2003) stellen op basis van onderzoek dat door deelname aan buitenschoolse opvang, 50% 
van de gezinnen in staat is om het aantal werkuren te verhogen en dat 22% van de ouders gestart is met 
werken door de buitenschoolse opvang. Eén derde van de gezinnen rapporteert een verhoogd inkomen 
als een direct resultaat van het gebruik van buitenschoolse opvang. Daarenboven is de impact op vlak van 
tewerkstelling het hoogst bij alleenstaande ouders, families behorende tot minderheidsgroepen en/of 
lage inkomensgroepen.  

4.1.7 Een plaats waar je terechtkunt met vragen 
Kinderopvang is voor ouders tegelijkertijd meer dan een veilige en fijne opvang voor hun kinderen terwijl 
zij aan het werk zijn of opleiding volgen. Het is voor heel wat ouders een vertrouwde plaats waar ze 
terechtkunnen met vragen. Uit onderzoek in opvanginitiatieven in Engeland komt naar voor dat ouders 
de begeleiders als minder autoritair en meer toegankelijk ervaren dan leerkrachten; ze vinden er 
emotionele en praktische steun en advies over uiteenlopende issues en diensten (Barker, et al., 2003). Een 
grootschalige bevraging door CEGO leert ons dat ook hier ouders belang hechten aan het feit dat ze met 
hun vragen en opmerkingen terechtkunnen bij de begeleiders. Een groot deel vindt het belangrijk dat 
begeleiders in de opvang hen advies kunnen geven als ze een vraag hebben over hun kind (CEGO, 2003). 
Dat ligt in lijn met onze eigen bevindingen. 

4.1.8 En wat met het huiswerk?  
Ten slotte blijken de resultaten over wat ouders verwachten m.b.t. huiswerk in de buitenschoolse opvang 
sterk uiteen te lopen. Sommige onderzoeken stellen vast dat ouders huiswerk zien als iets wat je thuis 
doet, onder begeleiding van ouders (Barker, et al., 2003). Andere onderzoeken stellen een sterke vraag 
naar huiswerkbegeleiding vast (De Veirman, et al., 2017). Duffett & Johnson (Duffett & Johson, 2004) 
stellen in hun onderzoek vast dat ouders behorende tot de lagere inkomensgroepen en/of met een 
migratieachtergrond een sterkere vraag hebben naar huiswerkbegeleiding en activiteiten die schools 
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leren versterken. De uiteenlopende meningen en de vraag van anderstalige ouders naar 
huiswerkbegeleiding kwamen eveneens in ons onderzoek naar voor.  

4.2 Medewerkersbeleid 
Uit ons en eerder onderzoek komt naar voor dat begeleiders voor kinderen en ouders cruciaal zijn. Welke 
competenties vinden kinderen en ouders belangrijk, zowel op niveau van individuele begeleiders als op 
niveau van het team? Net omdat begeleiders een cruciale rol spelen in hoe kinderen en ouders 
buitenschoolse opvang ervaren, kiezen we ervoor om in deze bespreking ten slotte ook kort in te gaan op 
de knelpunten die een kwaliteitsvolle invulling van het beroep belemmeren.  

4.2.1 Competenties van een begeleider schoolgaande kinderen 
Opnieuw is er een grote overeenkomst in wat de kinderen en ouders in verschillende onderzoeken 
benoemen als kenmerken van een goede begeleider (Boogaard, Fukkink, & Felix, 2008; Barker, et al., 
2003; Fukkink & Boogaard, 2016; Mooney & Blackburn, 2003; De Veirman, Maelstaf, Dehertogh, & 
Schraepen, 2017; Peleman, Boudry, Bradt, Van de Walle, & Vandenbroeck, 2014): 

• Ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen; 
• Kinderen op een respectvolle manier aanspreken; 
• Beschikbaar zijn (luisteren, troosten en helpen); 
• Individualiseren en rekening houden met de leeftijd en de noden van de kinderen;  
• Interacties tussen kinderen en groepsprocessen begeleiden; 
• Observeren en interfereren wanneer zinvol (niet te veel / niet te weinig);  
• Een gedifferentieerd activiteitenaanbod organiseren; 
• Zorgen voor afwisseling tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten; 
• Respect voor en stimuleren van autonomie en eigen initiatief; 
• Meespelen; 
• Op een gepaste manier ondersteunen (‘coachen’) om met andere kinderen te spelen, de 

vrije tijd in te vullen en nieuwe activiteiten te verkennen; 
• Rechtvaardig inspelen op conflicten; 
• Communiceren en samenwerken met ouders; 
• Samenwerken met medewerkers in partnerorganisaties.  

Peleman en Boudry (2014) spreken van de zorg- en spelfunctie van een begeleider. De zorgfunctie omvat: 
ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen, beschikbaar zijn, individualiseren, rechtvaardig inspelen op 
conflicten, troosten … De spelfunctie omvat: gedifferentieerd activiteitenaanbod organiseren, zorgen 
voor afwisseling tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten, op maat van kinderen werken, gek en 
speels zijn en op een gepaste manier stimuleren om met andere kinderen te spelen.  
Of nog, met de woorden van Smith en Barker (in Barker et al., 2003): “Good playworkers should help out, 
be kind, cheerful, funny, playful and fair, whilst bad playworkers are bossy, shout, and are cross, grumpy or 
boring”. 

4.2.2 Een divers team 
Een rode draad doorheen de gesprekken met kinderen en ouders in de Brusselse IBO’s was de 
vertrouwensband met de begeleiders en het zich welkom voelen. De diverse teamsamenstelling heeft 
daarop een positieve impact. Een diverse samenstelling van het team in basisvoorzieningen voor jonge 
kinderen wordt algemeen beschouwd als een van de succesfactoren voor het uitbouwen van inclusieve 
voorzieningen (European Commission, 2014). We kunnen besluiten dat de Brusselse IBO’s die diversiteit 
waarmaken en dat we die kunnen zien als een inspirerende praktijk.  

4.2.3 Een beroep onder druk 
De belangrijke job van begeleider staat helaas onder druk. De Brusselse IBO’s getuigen dat het moeilijk is 
om begeleiders die beschikken over de nodige competenties aan te trekken en te behouden.  
De gesplitste uurroosters en deeltijdse contracten maken de job minder aantrekkelijk. Specifiek voor 
Brussel is het hoog aantal werknemers dat tewerkgesteld is in een GE(S)CO-statuut. Een gevolg hiervan 



 
 

| Kinderen en ouders over opvang en vrije tijd in Brussel | Bespreking en aanbevelingen | 45 |  

is dat de groep waaruit werknemers gerekruteerd kunnen worden, beperkt is (Vandenbroeck & Bauters, 
2016).  
 
Tegelijkertijd overstijgt die problematiek Brussel en is dat herkenbaar voor Vlaanderen. De job van 
kinderbegeleider schoolgaande kinderen kent verschillende knelpunten op vlak van werkbaarheid. De 
lage verloning, (onvrijwillig) deeltijdse contracten, ‘gebroken’ diensten en werkuren die vaak niet 
compatibel zijn met een eigen gezin, zijn factoren die de job minder aantrekkelijk maken. Ook de VDAB 
wijst de arbeidsomstandigheden aan als de belangrijkste oorzaak voor de moeilijkheden met aanwerven 
en behouden van begeleiders schoolgaande kinderen: ‘Begeleider buitenschoolse kinderopvang is een 
knelpunt omwille van de gesplitste en onregelmatige werktijden: voor en na school, op 
woensdagnamiddag en tijdens vakanties. Daarnaast is er het onaantrekkelijke statuut. Veel begeleiders 
werken deeltijds in een gesco- of Wep+-statuut. Het statuut en deeltijdse loon maken dat veel 
werknemers afhaken. Het grote verloop zorgt dan telkens voor nieuwe vacatures die opnieuw moeilijk 
ingevuld geraken. Bij dergelijke laagbetaalde deeltijdse jobs treedt een werkloosheidsval op. Dat element 
verklaart mee de geringe aantrekkingskracht’ (VDAB, 2010 in Malfait, 2011). Die problematiek deelt 
Vlaanderen trouwens met heel wat andere EU landen waar jobs in de buitenschoolse opvang vaak 
gekenmerkt worden door deeltijdse contracten en een lage verloning (Elnif-Larsen, Dreyling, & Williams, 
2006; Boogaard, Fukkink, & Felix, 2008; Eurofound, 2015).  
 
Dat heeft ingrijpende gevolgen: de sector trekt reeds langere tijd aan de alarmbel omwille van een tekort 
aan begeleiders. Dat tekort kan de uitbouw van broodnodige opvang en vrijetijdsinitiatieven voor 
schoolgaande kinderen belemmeren.  

4.3 Samenwerken aan een geïntegreerd en toegankelijk aanbod van 
buitenschoolse activiteiten  

Zoals reeds aangehaald, zet de regelgever sterk in op de samenwerking tussen relevante actoren onder 
regierol van de lokale besturen. Wat kunnen we uit ons en eerder onderzoek leren over samenwerken aan 
buitenschoolse activiteiten?  
 
De samenwerking tussen buitenschoolse opvang met andere vrijetijdsorganisaties (zoals bijvoorbeeld 
sportclubs, circusschool, muziekacademie, creatieve ateliers, techniekateliers …) komt vooral aan bod in 
onderzoek in de Brusselse context. Mogelijks heeft dat te maken met de unieke webwerking die de 
Brusselse IBO’s sterk wisten uit te bouwen (Vandenbroeck & Bauters, 2016). In die zin is de case van 
Brussel interessant omdat die leert wat het uitbouwen van een breed en toegankelijk aanbod aan 
buitenschoolse activiteiten in samenwerkingsverbanden kan betekenen en belemmeren.  

4.3.1 Samenwerken werkt drempelverlagend 
Kinderen en ouders in ons eigen onderzoek appreciëren het activiteitenaanbod uitgebouwd via 
samenwerking. Daarenboven verlaagt de samenwerking de drempel naar bepaalde vrijetijdsactiviteiten. 
We herhalen dat zowel kinderen als ouders het belangrijk vinden dat dit aanbod er is, maar ze 
benadrukken ook de vrijblijvendheid van dat aanbod. Indien een betere samenwerking tussen 
vrijetijdsactoren wordt gezien als een besparingsoperatie (doordat de capaciteit van het opvanginitiatief 
kan worden verlaagd), bestaat de valkuil dat de vrijblijvendheid om deel te nemen aan webactiviteiten 
onder druk komt te staan.  

4.3.2 Maar het gaat niet vanzelf 
Hoe die samenwerking vorm moet krijgen en wat daarin knelpunten zijn, kwam logischerwijs minder aan 
bod in de verhalen van kinderen en ouders. Bij de medewerkers van de IBO’s en partnerorganisaties die 
we in de derde fase van ons onderzoek bevraagden, was de samenwerking (en de bijhorende knelpunten) 
met vrijetijdsorganisaties en scholen een veelbesproken thema (zie 3.10 en 3.11). Ook in eerdere 
onderzoeken (Vandenbroeck & Bauters, 2016; De Weyer & Van Laerte, 2009) naar buitenschoolse opvang 
in Brussel kwamen de uitdagingen van een webwerking aan bod. Die uitdagingen liggen in het verlengde 
van wat andere onderzoeken over geïntegreerd samenwerken als voorwaarden voor een succesvolle 
samenwerking definiëren (zie bijvoorbeeld INTESYS, ISOTIS): 
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• Voldoende samenwerkingspartners en aanbod in de buurt? 
Een eerste evidente maar niet onbelangrijke factor is de mate waarin er vrijetijdsaanbod 
aanwezig is in de buurt. De ervaring van de Brusselse IBO’s toont dat dit niet steeds het 
geval is, wat uiteraard de uitbouw van een lokaal netwerk op vlak van vrije tijd voor 
schoolgaande kinderen belemmert.  

• Mobiliteit in de buurt?  
Er is personeel nodig om kinderen te begeleiden van bijvoorbeeld de school of het 
buitenschools opvanginitiatief naar een activiteit die bij een partnerorganisatie 
plaatsvindt. Een discussiepunt is wat de grens is tussen toeleiden en vervoersdienst 
spelen. Tegelijkertijd is dat sterk verbonden met hoe veilig kinderen zich kunnen 
verplaatsen in een wijk van de ene activiteit naar de andere.  

• Wat is mogelijk in de aanwezige accommodatie? 
Een andere optie is samenwerken met een partner die een activiteit aanbiedt in een 
buitenschools opvanginitiatief. Uiteraard vraagt dat voldoende en geschikte ruimte om 
de activiteit door te laten gaan.  

• Wie verzekert en wat is mogelijk?  
Bij het vervoer van kinderen van de ene locatie naar de andere, is het nodig om te checken 
welke vereisten de verzekering eventueel stelt. Daarnaast zijn er afspraken nodig over wie 
aansprakelijk is bij webactiviteiten: het opvanginitiatief of de partnerorganisatie?  

• Wie betaalt? 
Een aanbod realiseren in samenwerking met partnerorganisaties gaat gepaard met de 
nodige werkingskosten (huur zaal, materiaal) en personeelskosten. De Weyer en Van 
Laere (2009) onderscheiden twee sporen: ‘Indien de buitenschoolse opvang de kinderen 
laat deelnemen aan een bestaand aanbod of aan een aanbod dat in de opdracht van de 
partnerorganisatie vervat zit, kan de partnerorganisatie dit financieel dragen. Indien de 
partnerorganisaties een extra aanbod moeten organiseren voor de kinderen van de 
buitenschoolse opvang, zouden ze daarvoor vergoed moeten worden. Die vergoeding kan 
ofwel betaald worden door het IBO zelf (uit enveloppensubsidie) ofwel door de ouders. 
Indien het IBO de activiteit financiert moet die daarvoor over voldoende structurele 
middelen beschikken. Indien de ouders de webactiviteit vergoeden, zou overwogen 
kunnen worden dat de overheid middelen voorziet om de financiële drempel voor 
sommige ouders te verlagen om zo een toegankelijk webaanbod te realiseren 
(bijvoorbeeld een sociaal tarief voor activiteiten in het web …)’ (p. 67). 

• Tijd voor overleg, op niveau van leidinggevenden én begeleiders 
Overleg tussen leidinggevenden is nodig om tot een samenwerkingskader en afspraken te 
komen. Daarnaast is overleg en uitwisseling op niveau van de begeleiders van de 
schoolgaande kinderen noodzakelijk om tot een geïntegreerde samenwerking te komen. 
In de Brusselse IBO’s wordt minstens een deel van de activiteiten samen voorbereid en 
begeleid door begeleiders van verschillende organisaties. Zij noemen een samenwerking 
geslaagd wanneer de begeleiders van verschillende organisaties complementair kunnen 
werken. De begeleiders van het IBO vervullen een ondersteunende en aanvullende rol 
met respect voor de expertise en vakkennis van de begeleiders van partnerorganisaties. 
Begeleiders van het IBO zijn deskundig in de omgang met kinderen, ze kennen elk kind 
persoonlijk en hebben ervaring met groepsdynamiek. De begeleiders van 
partnerorganisaties zijn deskundig in een bepaald vakgebied dat nodig is voor de 
inhoudelijke en organisatorische invulling van een activiteit. De begeleiders van het IBO 
en van de partnerorganisaties moeten elkaar dus leren kennen en elkaars expertise en de 
accenten in de werking (h)erkennen en respecteren (De Weyer &  Van Laere, 2009, p. 62).  
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• Wie coördineert het samenwerkingsverband? 
Contacten leggen en opvolgen vraagt energie en tijd. Er is dus een persoon nodig die de 
rol van netwerkcoördinator opneemt. Die persoon bewaart het evenwicht tussen de 
verschillende belangen van elke partner en het gemeenschappelijk belang.  

4.3.3 De rol van en samenwerking met scholen  
Op Vlaams niveau, lijkt – met de woorden van het Kinderrechtencommissariaat – onderwijs de olifant in 
de kamer. Het Kinderrechtencommissariaat (2019) wijst er terecht op dat onderwijs niet expliciet wordt 
genoemd in het decreet. Dat terwijl het onderwijs een belangrijke speler is in de organisatie van de voor- 
en naschoolse opvang van kinderen: ongeveer de helft van de kinderen maakt gebruik van de opvang op 
school (Van den Brande, 2014). Een bevraging uit 2012 van Kind en Gezin in samenwerking met het 
Departement Onderwijs en Vorming leert ons dat in bijna 85% van de scholen basisonderwijs opvang 
georganiseerd wordt. In belangrijke mate (65% van opvang in school) is de school zelf organisator van de 
opvang. Daarnaast kan een lokaal bestuur of een kinderopvangvoorziening (vzw) optreden als 
organisator van de opvang die plaatsvindt in de school (Kind en Gezin, 2013).  
 
De school neemt dus vandaag een belangrijke rol op als organisator en/of locatie van buitenschoolse 
opvang. Lokaal zullen scholen dus een onmisbare gesprekspartner zijn, ook wanneer de school niet 
optreedt als organisator van een opvanginitiatief.  

Samenwerking tussen buitenschoolse opvang en scholen  

Uit de resultaten van ons onderzoekstraject bleek dat de Brusselse IBO’s heel wat mogelijkheden zien in 
een betere samenwerking met de school (zie 3.11).  
 
Ook eerder onderzoek geeft aan dat een positieve relatie en goede communicatie tussen school en 
plaatsen waar kinderen hun tijd na school doorbrengen noodzakelijk is. Het recente Eurydice-rapport 
(European Commission / EACEA / Eurydice, 2019) problematiseert de sterke scheiding tussen onderwijs 
en buitenschoolse opvang. Het stelt vast dat in de meeste Europese landen buitenschoolse opvang 
administratief en organisatorisch een aparte entiteit is met ander personeel, andere groepen van 
kinderen, een andere locatie … Dat wordt gezien als een knelpunt omdat dat betekent dat de dag van 
kinderen gesplitst is en er geen doorgaande pedagogische lijn is.  
 
De rode draad doorheen de literatuur is dat de verschillende actoren samenwerking als noodzakelijk 
ervaren in functie van het creëren van een gedeeld pedagogisch project maar dat samenwerken ook 
steeds gepaard gaat met wrijvingen en tegenstrijdige visies (Dryfoos, 1999; Fukkink & Boogaard, 2016; 
Ploeger & Fukkink, 2013).  
 
Tegelijkertijd wordt er in literatuur ook gewaarschuwd voor de valkuilen van een te vergaande integratie 
van buitenschoolse opvang (en vrije tijd) in het onderwijssysteem (Pálsdóttir, 2010). Zo blijkt uit 
belevingsonderzoek in een aantal brede scholen (Meire, 2011) dat het niet altijd evident is om vrije tijd te 
beleven in een schoolse omgeving. De concrete activiteiten doen ertoe maar de plek en sfeer spelen 
eveneens een grote rol om van vrije tijd te kunnen spreken.  

Welke soort samenwerking? 

In dat kader is het onderzoek van Ploeger & Fukkink (2013) interessant. Zij voerden een internationale 
vergelijkende ‘multiple-case’ studie uit naar interprofessionele samenwerking tussen het basisonderwijs 
en vrijetijdscentra. Ze onderzochten vier locaties in vier Europese steden (Aarhus, Denemarken; Berlijn, 
Duitsland; Den Haag, Nederland en Stockholm, Zweden). Op basis van hun onderzoek stellen ze vast dat 
de hechtheid van de samenwerking en het niveau waarop de samenwerking plaatsvindt van belang zijn. 
De hechtheid van de samenwerking betreft de mate waarin onderzochte professionals een-op-een 
werkrelaties met elkaar hebben (op basis van onder meer de mate van wederkerigheid, hoe vaak zoekt 
men samenwerking met de partnerorganisatie, hoe vaak wordt men benaderd door de 
partnerorganisatie?). Ze stellen vast dat de dichtheid van het netwerk het grootst is in Stockholm, 
gevolgd door Berlijn en Aarhus. Bij de locatie in Den Haag is dat consequent laag. 
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Daarnaast stellen ze ook grote verschillen vast met betrekking tot het niveau van samenwerking: ‘De 
coördinatie vindt in Berlijn en ook in Aarhus plaats op het niveau van de uitvoerende professionals. De 
coördinatie in de locatie in Den Haag, structureel of ad hoc, vindt hoofdzakelijk plaats op het niveau van 
de leiding. Dit zorgt voor enige pedagogische afstemming maar mist dan nog wel een vertaling naar het 
bredere team en leidt niet tot wederzijds inzicht in elkaars werkwijze en tevredenheid onder de 
betrokken professionals.’ (Ploeger & Fukkink, 2013, p. 224) 
 
We kunnen dus besluiten dat meer integrale modellen van samenwerken een betere basis bieden voor 
effectieve samenwerking tussen basisschool en buitenschoolse opvanginitiatieven. Een voorwaarde 
daarvoor is dat de samenwerking vertrekt van een gedeelde en geïntegreerde visie op zorg, leren en vrije 
tijd voor schoolgaande kinderen, met name een visie waarin (1) leren niet boven zorg en vrije tijd staat, 
maar die dimensies gelijkwaardig zijn en (2) die dimensies niet losstaan van elkaar (zorg is leren, leren is 
zorg, vrije tijd is ook leren). Tot slot dient de samenwerking ook te gebeuren op het niveau van 
begeleiders en leerkrachten (en niet enkel op niveau van leidinggevenden).  

4.4 Aanbevelingen voor het beleid 
In wat volgt maken we de vertaalslag van de onderzoeksresultaten uit ons en eerder onderzoek naar de 
ervaringen van kinderen en ouders met buitenschoolse opvang naar het beleid. In dit deel stappen we uit 
de pure rol van onderzoeker, en formuleren we aanbevelingen voor het beleid vanuit de visie en het werk 
van VBJK. Beleidsaanbevelingen impliceren immers altijd maatschappelijke en pedagogische keuzes.  
In onze aanbevelingen formuleren we (1) kwaliteitsindicatoren voor het uitwerken van buitenschoolse 
opvanginitiatieven. Vervolgens pleiten we voor (2) investeringen in een sterk medewerkersbeleid voor 
begeleiders van schoolgaande kinderen. We sluiten af met een (3) pleidooi om samenwerken aan een 
breed en gevarieerde vrijetijdsaanbod niet als een evidentie te beschouwen. We formuleren enkele 
kwaliteitscriteria voor die samenwerking.   

4.4.1 Het aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten  

Veilig nest vanwaar je kan uitzwermen 
Het decreet besteedt vrij veel aandacht aan de samenwerking tussen actoren. Door samenwerking wil de 
regelgever een breed toegankelijk aanbod aan buitenschoolse activiteiten voorzien. Dat sluit aan bij de 
vraag van kinderen en ouders naar een breed en gevarieerd aanbod aan activiteiten. Maar er is meer 
nodig. Kinderen en ouders vinden het belangrijk om na schooltijd een fysieke plek te hebben die kan 
functioneren als een veilig nest waar kinderen (en ook hun ouders) na schooltijd kunnen aanlanden en, 
indien ze hier zin in hebben, kunnen uitzwermen naar het aanbod van vrijetijdsactiviteiten binnen of 
buiten die plek.  
 
Van ‘buitenschools opvanginitiatief’ naar ‘speel- en vrijetijdsinitiatief’ 
In wat volgt, noemen we een dergelijke plek een speel- en vrijetijdsinitiatief. We verkiezen die term boven 
‘buitenschools opvanginitiatief’ omdat die ons inziens beter weergeeft wat kinderen en ouders (en 
medewerkers) belangrijk vinden. Daarenboven kan het helpen om breder te denken dan de huidige 
opvanginitiatieven. Een speel- en vrijetijdsinitiatief begrijpen we als een fysieke plaats waar het voor 
schoolkinderen fijn en veilig is om te vertoeven, te spelen en de vrije tijd door te brengen. 
Tegelijkertijd functioneren die speel- en vrijetijdsinitiatieven niet op een eiland: ze zijn deel van een 
ruimer netwerk aan buitenschoolse activiteiten én vormen voor kinderen vertrekpunt naar tal van andere 
activiteiten.  
 
Kwaliteitsindicatoren voor zo’n speel- en vrijetijdsinitiatief 
Elke gemeente/stad zal zich dus de vraag moeten stellen waar en door wie dergelijke speel- en 
vrijetijdsinitiatieven kunnen worden ingericht. Voortbouwend op wat kinderen en ouders belangrijk 
vinden, pleiten we ervoor om bij het uitwerken van dergelijke speel- en vrijetijdsinitiatieven rekening te 
houden met volgende indicatoren van kwaliteit:  
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Bovenstaande indicatoren van kwaliteit sluiten aan bij het advies van het 
Kinderrechtencommissariaat (2019) op het voorstel van decreet. Het verwijst daarbij naar General 
comment nr. 17 van het VN-Kinderrechtencomité. In 2013 bracht het VN-Kinderrechtencomité experten 
rond de tafel over de implementatie van het recht op spel (artikel 31 van het kinderrechtenverdrag). Dat 
General Comment formuleert volgende voorwaarden voor een kwaliteitsvolle speelcontext.  

General Comment nr 17, voorwaarden voor een kwaliteitsvolle speelcontext: 

1 vrij van stress; 
2 vrij van sociale uitsluiting; 
3 geweldloos milieu; 
4 veilige en gezonde omgeving; 
5 gelegenheid tot rust; 
6 beschikken over vrije tijd zonder andere verplichtingen; 
7 tijd en ruimte zonder controle van volwassenen of zonder begeleiding; 
8 kansen tot communicatie en interactie; 
9 ruimte voor verbeelding; 

10 aandacht voor sport en spel; 
11 aandacht voor culturele en artistieke erfgoed. 

• Kinderen beleven er een leuke tijd. Spelplezier en vrije tijd staan voorop.  
• Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten dat regelmatig wordt vernieuwd. Bij de 

organisatie van activiteiten en de ruimte wordt rekening gehouden met diverse 
behoeften van kinderen. Met name: de behoeften van jongere en oudere kinderen, de 
mogelijkheid tot rust en actief bezig zijn, de mogelijkheid om alleen bezig te zijn en in 
groep bezig zijn.  

• Kinderen kunnen binnen en buiten spelen.  
• De buitenruimte is vrij toegankelijk voor zoveel mogelijk kinderen.  
• De omgeving heeft enkele plekken waar kinderen buiten het oog van de volwassenen 

kunnen spelen.  
• Kinderen kunnen zelf kiezen hoe ze hun tijd invullen. Ze beslissen zelf of ze en aan 

welke activiteiten ze deelnemen.  
• Vriendschappen tussen kinderen worden aangemoedigd en ondersteund. 
• Oudere kinderen kunnen ‘rondhangen’ met vrienden buiten het oog van volwassenen (en 

minimale supervisie).  
• Kinderen voelen zich veilig en er is een antipestbeleid. Begeleiders zijn beschikbaar voor 

kinderen en spelen in op signalen van kinderen.  
• Kinderen participeren bij het nemen van beslissingen over de werking en het 

programma. Hun kijk en ervaringen worden serieus genomen.  
• Er is continuïteit in het team zodat er een vertrouwelijke relatie met kinderen en ouders 

kan worden opgebouwd.  
• In samenspraak met kinderen, ouders en scholen is er een huiswerkbeleid waarin 

rekening gehouden wordt met het spanningsveld tussen het recht op spel en de noden en 
vragen van kinderen en ouders op vlak van huiswerk.  

• Ouders voelen zich er welkom en ervaren het als een plek om opvoeden te delen met 
begeleiders en andere ouders. Ze worden actief betrokken bij de werking.  

• Een speel- en vrijetijdsinitiatief functioneert als deel van een ruimer netwerk van 
actoren die vrijetijdsactiviteiten aanbieden voor schoolgaande kinderen. Het aanbod dat 
in samenwerking met vrijetijdspartners wordt uitgewerkt, is toegankelijk voor elk kind. 

• Een speel- en vrijetijdsinitiatief werkt samen met de school in functie van het creëren 
van een warme en inclusieve transitie tussen schooltijd en buitenschoolse tijd voor elk 
kind.  
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4.4.2 Medewerkersbeleid 

Kwaliteitsvolle interacties tussen begeleiders en kinderen … 
Onze bevindingen en eerder onderzoek tonen dat de begeleiders uitermate belangrijk zijn voor kinderen 
en ouders. Een van de kwaliteitsvoorwaarden die de regelgever reeds benoemt in het kader van het 
kwaliteitslabel voor kleuteropvang is: ‘de kwaliteitsvolle interacties tussen de medewerkers en de 
kinderen, waarbij de medewerkers beschikken over de nodige competenties en voldoende kennis van 
het Nederlands’ (Vlaams Parlement, 2019).  
 
… maar ook kwaliteitsvolle interacties met ouders en samenwerking met netwerkpartners. 
Op basis van onze bevindingen merken we op dat de rol (en benodigde competenties) van een begeleider 
schoolgaande kinderen ruimer is dan kwaliteitsvolle interacties met kinderen aangaan (ook al is dat zeer 
belangrijk). Bijvoorbeeld kwaliteitsvolle interacties met ouders en samenwerking met netwerkpartners 
maken daar evenzeer deel van uit. De beroepskwalificatie voor kinderbegeleider schoolgaande 
kinderen5 geeft aandacht voor die verschillende aspecten en sluit in die zin sterk aan bij wat kinderen en 
ouders belangrijk vinden.  
 
Naar een competent systeem 
Het realiseren van kwaliteitsvolle interacties vraagt niet alleen inspanningen op het individuele niveau van 
de begeleiders. In lijn met eerder onderzoek (Urban, Vandenbroeck, Peeters, Lazzari, & Van Laere, 2011) 
zien we ‘competentie’ als een eigenschap van het volledige systeem voor buitenschoolse opvang en 
activiteiten. Competentie is met andere woorden niet alleen een zaak van de individuele begeleiders 
maar gaat om een samenspel tussen competenties van begeleiders, teams, organisaties en beleid 
(lokaal en Vlaams). Een kerneigenschap van een competent systeem is het ondersteunen van individuele 
medewerkers om een praktijk van hoge kwaliteit te realiseren die inspeelt op de behoeften van kinderen 
en ouders in een steeds wijzigende maatschappelijke context. Dat houdt in dat begeleiders goed 
voorbereid worden op de job, de kans krijgen om permanent te leren (individueel en in team) en 
werken in een context met degelijke arbeidsvoorwaarden.  
 
Adviezen voor een sterk medewerkersbeleid 
Voortbouwend op wat kinderen en ouders belangrijk vinden, formuleren we volgend adviezen voor een 
sterk medewerkersbeleid: 
 

  

                                                                        
5 Zie 
https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPSKWALIFICATIE:::::P1020_BK_DOSSIER_ID:17
62  

• De bestaande beroepskwalificatie ‘kinderbegeleider schoolgaande 
kinderen’ biedt het beleid een goed vertrekpunt om verdere voorwaarden te 
bepalen inzake medewerkersbeleid van speel- en vrijetijdsinitiatieven.  

• Daarnaast pleiten we voor een kwaliteitsbeleid dat inzet op vooropleiding 
en permanent leren voor kinderbegeleiders schoolgaande kinderen. De 
verwachtingen van kinderen en ouders en de beroepskwalificatie maken 
duidelijk dat de job van kinderbegeleider schoolgaande kinderen moeilijk 
onderschat kan worden.  

• Ten slotte vormen de werkomstandigheden duidelijk een uitdaging voor de 
uitbouw van kwaliteitsvolle speel- en vrijetijdsinitiatieven. Beleid en 
organisaties dienen de handen in elkaar te slaan om de job op te waarderen 
en anders te organiseren zodat de job aantrekkelijker wordt. Zoals de 
medewerkers in ons onderzoek en ook andere onderzoekers (Elnif-Larsen, 
Dreyling, & Williams, 2006; Boogaard, Fukkink, & Felix, 2008) suggereren, is 
het de moeite waard om te onderzoeken of combinatiefuncties (bijvoorbeeld 
combi kinderbegeleider tijdens en na de schooluren) daar mogelijkheden 
bieden.  

 

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPSKWALIFICATIE:::::P1020_BK_DOSSIER_ID:1762
https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPSKWALIFICATIE:::::P1020_BK_DOSSIER_ID:1762
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4.4.3 Samenwerken aan een geïntegreerd en toegankelijk aanbod van buitenschoolse 
activiteiten 

Samenwerken is nodig 
De Vlaamse Overheid wil inzetten op de samenwerking tussen diverse actoren en sectoren met het oog 
op het realiseren van een geïntegreerd en toegankelijk aanbod buitenschoolse activiteiten. Bevindingen 
uit ons en eerder onderzoek tonen dat samenwerken nodig is, maar daarom niet vanzelf leidt tot meer 
toegankelijkheid en integratie van het aanbod.  
 
Kwaliteitscriteria voor die samenwerking 
Voortbouwend op wat kinderen en ouders belangrijk vinden en de ervaringen van de medewerkers in 
Brussel, formuleren we volgende kwaliteitscriteria op niveau van het lokale beleid en het lokale 
samenwerkingsverband:  
 

 
 
Uiteraard bestaan er geen standaardantwoorden op bovenstaande kwaliteitscriteria. Ze zijn te lezen als 
een pleidooi voor Vlaamse en lokale beleidsmakers om hierover met verschillende actoren in dialoog te 
gaan, te exploreren wat lokale antwoorden daarop kunnen zijn en hoe het Vlaamse beleid dit kan 
faciliteren. 
 

• Het lokaal bestuur en de partners van het samenwerkingsverband inventariseren 
het beschikbare activiteitenaanbod voor schoolgaande kinderen. De krachten 
worden gebundeld om lokale leemtes in kaart te brengen en een goede spreiding 
van het aanbod te realiseren.  

• Het lokale mobiliteitsbeleid faciliteert de verplaatsingen van kinderen tussen 
school, thuis en verschillende vrijetijdsinitiatieven.     

• Het lokaal bestuur en de partners van het samenwerkingsverband zetten in op het 
creëren en maximaal benutten van speelvriendelijke accommodatie, rekening 
houdend met wat kinderen belangrijk vinden.  

• Het lokaal bestuur en de partners van het samenwerkingsverband ontwikkelen een 
afsprakenkader over wie wat betaalt. Hierbij wordt de toegankelijkheid van het 
activiteitenaanbod dat via samenwerking wordt gerealiseerd voor elk kind 
maximaal gegarandeerd. 

• Er is een netwerkcoördinator die de nodige aandacht heeft voor de belangen en 
de visie van de verschillende betrokken partners.  

• Verantwoordelijken én begeleiders van de organisaties betrokken in de 
samenwerking beschikken over ruimte en tijd om met elkaar te overleggen. Naast 
het maken van samenwerkingsafspraken, is er ruimte voor visieontwikkeling en 
uitwisseling van ideeën en expertise over organisaties heen.  Het gezamenlijke 
doel is het ontwikkelen van kwaliteitsvolle speel- en vrijetijdsinitiatieven die 
inspelen op wat kinderen en ouders belangrijk vinden.   

• Speel- en vrijetijdsinitiatieven en scholen stemmen af en werken samen om 
warme en inclusieve transities voor schoolgaande kinderen mogelijk te maken. 
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