
 
 

 Copyright Amiant B.V. @ 2011 

 
 
 
  

Amiant B.V. 

Taakstelling BSO 
Soest 
Periode 2011 2012 

E. Weldink 
1-9-2010 
 



 

Amiant B.V. 3-10-2011 Page: 2 of 8 

 
 
Geachte Belanghebbende en Belangstellende, 
 
Dit evaluatiejaarverslag van de BSO Soest moet gelezen worden binnen 
het convenant dat de schoolbesturen in Soest op 23 mei 2007 met elkaar 
sloten in het kader van de Buitenschoolse Opvang (BSO). 
 
 
Voor de schoolbesturen 
C. Honcoop, 
Secretaris KernConvent Soest 
  



 

Amiant B.V. 3-10-2011 Page: 3 of 8 

1. INLEIDING ...................................................................................................... 4 

2. BASISTAKEN BSOSOEST ................................................................................ 4 

2.1 OPBOUW EN ONDERHOUD WEBSITE .......................................................................................... 4 
2.2 COMMUNICATIE OUDERS .......................................................................................................... 5 
2.3 BIJHOUDEN LIJST VAN GEÏNTERESSEERDEN .................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. AABEVELINGEN UIT DE EVALUTATIE BSOSOEST 2009 2010. ..................... 6 

3.1 CAPACITEIT ONDERBOUW ......................................................................................................... 6 
3.2 CAPACITEIT BOVENBOUW ......................................................................................................... 7 
3.3 VARIATIE AANBOD BOVENBOUW BSO. ...................................................................................... 7 
3.4 WIJKGERICHTE SAMENWERKING.............................................................................................. 7 

4. OVERLEG GEMEENTE SOEST. ........................................................................ 7 

5. CONCLUSIES .................................................................................................... 7 



 

Taakstelling BSO Soest Inleiding 

 

Amiant B.V. 3-10-2011 Page: 4 of 8 

 

 

1. Inleiding 

 

BSOSoest in door de basisscholen van Soest op 1-4-2007 opgericht. De 
wet Aartsen bos vereist dat iedere basisschool helpen met het vinden van 
een BSO plaats. 
 
In de afgelopen drie jaar i er veel aandacht geweest om de wachtlijsten in 
Soest in te korten. De huidige situatie is dermate positief dat de wachtlijst 
nagenoeg zijn opgelost. 
 
In de evaluatie van BSOSoest in de periode 2009-2010 is dit 
gepresenteerd. Ook zijn in deze evaluatie aanbevelingen gedaan. 
 
Met de bovenschoolse leiding is overleg geweest over deze aanbevelingen 
en de basistaken van BSOSoest zoals beschreven in het convenant.  
Dit document maakt inzichtelijk welke aanbevelingen en basistaken de 
voorkeur verdienen en welke taakstelling daaruit kan worden afgeleid. 
 

2. Basistaken BSOSoest 

 
De basistaken zoals in het convenant gesloten zijn: 
 

 Opbouw en onderhoud website 

 Communicatie ouders 

 Bijhouden lijst van geïnteresseerden 

 Onderhouden contacten met BSO aanbieders. 
 

2.1 Opbouw en onderhoud website 

 
Ten behoeve van de communicatie met ouders is de website 
www.bsosoest.nl opgezet. Deze website geeft informatie over de taken van 
BSO Soest en een verwijzing naar de convenant partners. 

De website is in mei 2007 geopend en sindsdien niet aangepast. De 
reacties van ouders zijn in het algemeen positief. De actualiteit wordt 
gemist.  

http://www.bsosoest.nl/
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Er is een begin gemaakt voor een nieuwe website. Deze website zal naast 
statische informatie ook persoonlijke informatie bevatten. Ouder kunnen via 
een eigen logincode inloggen op mijnBSOSoest.nl 

Eenmaal ingelogd kunnen ze per kind aangeven welke BSO wensen er 
zijn. De lijst van geïnteresseerden wordt hiermee door de ouders zelf 
bijgehouden. 

 

 

2.2 Communicatie ouders 

 
De communicatie met ouders wordt op de volgende drie manieren gedaan: 
 

 Persoonlijk contact. Ouders kunnen een afspraak maken met BSOSoest. 
Deze vinden dan plaats bij de S.K.O.S.S. van deze mogelijkheid wordt 
zeer zelden gebruik gemaakt. 

 Telefonisch contact. Ouders kunnen BSOSoest bellen via 06 21868411. 
Er zijn geen openingstijden. Indien het niet uitkomt wordt er zo snel 
mogelijk teruggebeld.  

 Mail contact. De meeste ouders maken gebruik van deze mogelijkheid. 
 
Doordat de wachtlijsten zijn opgelost is vraag van ouders minimaal. Zeker het 
laatste half jaar gaat het om enkele contactmomenten per maand. 
 

2.3 Bijhouden lijst van geïnteresseerden 

 
 

 
BSOSoest houdt een lijst van geïnteresseerden bij. Dit houdt in dat 
BSOSoest ouders vraagt om aan te geven wat hun BSO behoefte is. 
Speciaal wordt gevraagd om ook de aankomende twee jaar aan te geven. 
De bedoeling van deze lijst is inzicht te verwerven over de werkelijke 
behoefte. In tabel 5 staat het aantal aanmeldingen weergegeven.  

Om vooral de ouders te bereiken die nog geen kinderen op school hebben 
is er ook een artikel in de plaatselijke krant geweest om juist die groep te 
bereiken. 
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Het is de afgelopen jaren niet gelukt een representatieve lijst te realiseren 
waaruit conclusies kunnen worden getrokken. De nieuwe website in een 
middel om dit te verbeteren. 

 

2.4 Onderhouden contacten met BSO aanbieders. 

 
Door een regelmatig contact met de aanbieders is het gelukt om het aantal 
kindplaatsen te laten groeien van 339 naar 744. De ondersteuning in het 
zoeken naar locaties wordt zeer op prijs gesteld. Echter alle aanbieders zijn 
van mening dat het aanbod nu groot genoeg is. Zij willen de aankomende 
twee jaar gebruiken om te kunnen zien hoe de markt zich ontwikkeld. 
Andere ondersteuning zoals samen werken op gebied van activiteiten, 
vervoer, personeel wordt niet wenselijk geacht. 
 

 
 

 

3. Aanbevelingen uit de evaluatie BSOSoest 2009 2010. 

 
 
 

 Capaciteit onderbouw 

 Capaciteit Bovenbouw 

 Variatie aanbod bovenbouw BSO. 

 Wijkgerichte samenwerking. 
 
 
 

3.1 Capaciteit onderbouw 

 
De capaciteit op dit moment 784 Kindplaatsen. De nog te openen BSO van 
ZIppies bij SO Soest meegerekend. 
Daarnaast zijn er ook nieuwe spelers op de markt. De initiatieven zijn: 

 Topkids in het oude postkantoor. 

 Een BSO in de brikstraat. Aanbieder is nog onbekend 
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 De aanbieders hebben de voorkeur aangeven voor een pas op de plaats 
voor deze groep. 
 

3.2 Capaciteit Bovenbouw 

 
De capaciteit voor de bovenbouw wordt in de zomer nog uitgebreid met 
een nieuw initiatief van Zippies in samenwerking met de voetbal vereniging 
SO Soest. Gezien het feit dat de capaciteit van de Zippies in de SRO nog 
niet is uitgenut ligt het voor de hand deze ontwikkelingen af te wachten. 

3.3 Variatie aanbod bovenbouw BSO. 

In de boven bouw BSO’s in vandaag ruimte voor sport,spel en ook knutsel 
activiteiten. Gezien het feit dat de bovenbouw kindplaatsen niet geheel 
worden benut is het niet zakelijk de variatie en daarmee de capaciteit te 
vergroten. 

3.4 Wijkgerichte samenwerking. 

 
Een verregaande samenwerking tussen scholen BSO’s en eventueel nog 
meer partijen is praktisch niet haalbaar. In de diverse gesprekken rond dit 
onderwerp geven de partijen hier wel interesse te hebben maar geen 
middelen ter beschikking te (kunnen) stellen. 
 

4. Overleg Gemeente Soest. 

 
In de afgelopen tijd is regelmatig met de gemeente overleg geweest. Ook is 
samen met de interim beleidsmedewerker van de gemeente een bezoek 
aan alle BSO’S geweest. De gemeente had het idee om een combinatie te 
leggen tussen de BSO’s en het huidige onderwijs achterstanden beleid. 
 
Gezien de complexiteit van deze materie heeft de gemeente besloten om 
op 20 april over dit onderwerp een brede discussie avond te houden met 
alle betrokkenen. 
 

5. Conclusies 

 
De huidige taakbesteding van BSOSoest verandert. Het zoeken en 
ondersteunen van aanbieders is niet meer relevant.  
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De communicatie met de ouders is ook sterk verminderd. Indien er 
voldoende plaats is communiceren de ouders direct met de aanbieders. 
 
De grootste onduidelijkheid is de lange termijn verwachting. 
De huidige website wordt opnieuw ontwikkeld en hierin komt een online 
behoefte peiling in combinatie met de online lijst van geïnteresseerden.  
BSOSoest beveelt aan om in de periode van 2011 2012 de ouders en met 
name de ouders met hele jonge kinderen proactief te benaderen.  
Voor deze activiteit en de standaard BSOSoest taken is ongeveer 6 uur per 
week nodig. 
De website met de online gegevens maakt het mogelijk om vanaf 2012 de 
basis taken met enkele uren per maand te beheren. 
 

 


