Buitenschoolse opvang (Ja/ Nee)
Een dag van Loek
Om 7.00 uur moet ik uit bed, dan kleed ik mezelf aan, eet ik een boterham en hop naar
school. Om 14.15 uur is de school ein-de-lijk uit en dan is het tijd om naar de buitenschoolse
opvang te gaan tot 17.00 uur. Dan haalt papa of mama mij op, gaan we eten en spelen we
een spelletje. Om 19.30 uur moet ik alweer naar bed toe.
Dit is hoe een dag van veel kinderen er tegenwoordig uitziet. Ieder kind gaat naar school,
maar wat er na schooltijd gebeurt is verschillend. Iets wat we steeds meer zien is dat
kinderen na school naar de buitenschoolse opvang gaan. Vorig jaar waren dit maar liefst
215.000 kinderen. Op de buitenschoolse opvangen worden de kinderen opgevangen, zodat
ouders kunnen werken of vrij zijn om andere activiteiten te doen. Het lijkt de ideale
oplossing, maar is het ook goed voor een kind?
Er zijn veel verschillende meningen van mensen over de buitenschoolse opvang. Het zou

goed zijn voor kinderen, omdat een kind sociaal kan groeien en actief bezig is.
Een kind wordt bij de opvang gestimuleerd op te spelen, creatieve activiteiten te
ondernemen en de wereld te ontdekken. Vooral het feit dat de kinderen actief bezig zijn is
voor veel mensen een belangrijk punt. Tegenwoordig wordt er dan ook veel geklaagd over
de kinderen die alleen maar op de bank hangen en gamen. Dit kan dus worden tegengegaan
door ze te laten spelen op de opvang met vriendjes.
Naast de positieve meningen over de buitenschoolse opvang zijn er ook mensen die het juist
niet goed vinden dat kinderen daar naartoe gaan. Volgens sommige mensen is het voor een
kind te veel op een dag en kan een kind niet voldoende zijn of haar rust
pakken.
Van ’s ochtends tot ’s avonds is het kind in de weer en heeft daarbij geen eigen keus. Nog
een bezwaar kan zijn dat de kinderen de ouders te weinig zouden zien, waardoor de
opvoeding voor een groot deel door andere mensen wordt gedaan.

Of het wel of niet goed is om een kind naar de buitenschoolse opvang te brengen, hangt van
veel factoren af volgens hoogleraar kinderopvang Louis Tavecchio. Het is belangrijk dat
ouders zichzelf de vraag stellen of het kind zich fijn en thuis voelt bij de opvang. Wanneer dit
is, is het geen enkel probleem volgens hem. Echter is het wel een probleem wanneer een
kind niet gelukkig is. Dan is het aan te raden om op zoek te gaan naar een opvang die beter
bij het kind past of een andere structurele oplossing te zoeken. Nog een belangrijke
aantekening die hij plaatst bij de buitenschoolse opvang is, is dat het geen verlengde moet
zijn van een schooldag. Kinderen moeten vrij zijn in het kiezen van wat ze willen doen en
met wie. Zo krijg je de meest gelukkige kinderen.

