
Samen in de BSO groep!
Kinderopvang & Jeugdzorg bundelen de krachten.

Het project “Samen in de BSO-groep” is medio 
april 2012 gestart en duurt tot januari 2014.
Het project Samen in de BSO-groep is een 
project van SKSG (Stichting Kinderopvang Stad 
Groningen) en Elker (jeugd- en opvoedhulp). 
Bij het project zijn het RENN 4 (Regionaal 
Expertisecentrum Noord Nederland cluster 
4 onderwijs) en de gemeente Groningen 
bovendien betrokken. Het project Samen in de 
BSO-groep wordt uitgevoerd op twee locaties 
van de SKSG: De Rode Pimpernel (Beijum) 
en Merdeka (Korrewegwijk/Indische Buurt). De 
focus ligt op beide locaties op 2 à 3 groepen. 
Centraal in het project staat: Coaching on the 
job: pedagogisch medewerkers van Elker werken 
als coach mee op BSO-groepen van SKSG.

Stand van zaken in het project
•	 De teams van Merdeka en Rode Pimpernel 

hebben twee bijeenkomsten over “Positief 
opvoeden” gevolgd. De bijeenkomsten 
werden verzorgd door trainers van Elker. 
De training is geëvalueerd. Door de 
eerstgenoemde locatie werd de training 
als “goed” beoordeeld. Door de andere 
locatie werd de training als “voldoende” 
beoordeeld.  Elementen uit de training 
worden op teamniveau verder uitgewerkt. 
De locatiemanagers van SKSG zijn hierbij 
betrokken.

•	 Vanuit beide locaties zijn “soep-
bijeenkomsten” van de CJG’s in de wijken 
bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten staat 
“ontmoeting” tussen professionals in de wijk 
centraal.

•	 De oudercommissies van beide locaties zijn 
bezocht door coach en projectleider. Bij deze 
vergaderingen waren ook een pedagogisch 
medewerker en de locatiemanager 
aanwezig. De oudercommissies zijn 
geïnformeerd over de stand van zaken 

Samen in de BSO-groep
van het project. Daarnaast is met hen 
gebrainstormd over ouderbetrokkenheid bij 
de BSO. 

•	 Op de locaties Rode Pimpernel en Merdeka 
is “ouderbetrokkenheid en oudercontacten” 
een actueel thema. De locaties pakken dit op 
verschillende wijzen op. De coach van Elker 
maakt bij Rode Pimpernel deel uit van de 
werkgroep die het thema oudercontacten/-
betrokkenheid uitwerkt. 

•	 De resultaten van het eerste 
monitoronderzoek door het NJI zijn in de 
teams van betrokken locaties besproken. 

Alert4you / NJI
•	 De resultaten van het monitoronderzoek 

gehouden onder alle projecten van 
Alert4you in de BSO zijn in februari 
2013 gepresenteerd. Uit het eerste 
monitoronderzoek werden drie 
hoofdonderwerpen gedestilleerd: 
•	 inzet	op	samenwerking	en	dialoog	met		 	
 ouders  
•	 huidige	structuur	kinderopvang	focust	op		
 bieden van reguliere opvang    
•	 doel	en	visie	op	BSO	extra/plus	moet		 	
 verder ontwikkeld worden

•	 Begin maart ’13 heeft de eerste 
regionale bijeenkomst voor coaches van 
jeugdhulpverlening binnen kinderopvang/
peuterspeelzaalwerk/onderwijs 
plaatsgevonden. Door de coaches van 
de noordelijke provincies werd dit als een 
zinvolle bijeenkomst gezien, waarbij het 
accent lag op uitwisseling van werkwijzen. 

•	 In juni 2013 zal de tweede meting van het 
monitoronderzoek worden gehouden 
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Ervaringen uit de praktijk:

Kamile Hengelmolen (coach vanuit Elker op Rode 
Pimpernel): 

We zijn met het project coaching on the job 
nu ruim een jaar op weg. De tijd vliegt voorbij, 
maar we hebben niet stil gezeten met elkaar. 
Ik	ervaar	een	fijne	samenwerking	waarin	de	
SKSG-collega’s me het gevoel geven dat ik er 
‘’gewoon’’ bij hoor. 

Op de groep geven de SKSG-medewerkers aan 
dat een vaste structuur, dezelfde collega’s en 
“Elker op de groep” goed werkt voor de kinderen 
in de BSO-groepen.

Wat me erg opvalt is dat de medewerkers waar 
ik mee samen werk:
•	open	staan
•	zich	kwetsbaar	op	durven	te	stellen
•	leergierig	zijn
•	kritisch	naar	het	eigen	handelen	kijken
•	humor	hebben
•	anticiperen	op	het	kind	in	de	groep	
•	hard	werken
•	flexibel	zijn	

Dit maakt dat er ruimte is op samen te werken en 
van elkaar te leren als organisaties. We werken 
aan wat werkt!

Contactgegevens:

Projectleider:
Karin Schoolderman, Elker
k.schoolderman@elker.nl
050-5239900 (MKD Haren) 

Dit is de vierde van een reeks nieuwsbrieven die 
eens per kwartaal gedurende het project “Samen 
in de BSO-groep” verschijnen.


