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Samenvatting
De buitenschoolse opvang (bso) na schooltijd is de laatste jaren enorm in 
omvang toegenomen en vormt daarmee een belangrijk nieuw leefmilieu 
voor steeds meer kinderen. Met de kwantitatieve groei is er ook meer aan-
dacht gekomen voor de kwaliteit van deze opvang. Eén van de belangrijk-
ste doelen van de buitenschoolse opvang is het stimuleren van de sociale 
ontwikkeling. Vanuit sociaal-cultureel perspectief is interactie daarbij cru-
ciaal. Om meer zicht te krijgen op de sociale ontwikkeling van kinderen in 
de bso brengen we daarom in deze veldverkenning de verschillende com-
municatieve activiteiten binnen de bso in kaart en bespreken we in het 
kort in hoeverre de verschillen tussen bso’s relevant zijn voor de aanwezig-
heid van die communicatieve activiteiten.

Inleiding

Steeds meer kinderen gaan na schooltijd naar de buitenschoolse opvang. Tus-
sen 1994 en 2007 is die opvang van kinderen na schooltijd ieder jaar met bij-
na 20 % toegenomen (Centraal Plan Bureau, 2008; Ministerie van Onderwijs, 
 Cultuur en Wetenschap, 2010). Daarmee vormt de buitenschoolse opvang (bso) 
een belangrijk nieuw leefmilieu voor steeds meer kinderen van 4 tot 12 jaar 
(Riksen-Walraven, 2000). In het kielzog van deze groei, ontwikkelt de bso zich 



Pedagogiek 32e jaargang  • 3 • 2012 • 218

Nynke van der Schaaf, Jan Berenst, Jeannette Doornenbal, & Kees de Glopper

van een voorziening voor louter opvang tot een voorziening met aandacht voor 
de sociale ontwikkeling van kinderen binnen een veilig milieu (Boogaard & 
Fukkink, 2009; Schreuder, Boogaard, Fukkink, & Hoex, 2011). Tegenwoordig wil 
de bso een voorziening zijn die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleert 
(Schreuder et al., 2011). De buitenschoolse opvang is dus zowel kwantitatief als 
kwalitatief in ontwikkeling. 

Binnen de bso zijn kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen 
onder begeleiding van pedagogisch medewerksters1. Kinderen hebben in deze 
setting veel gelegenheid om samen te spelen of iets samen met de leiding te 
doen. Hierdoor kunnen kinderen terloops van elkaar en van de leiding leren. 
De kinderen moeten in deze setting met veel verschillende kinderen en peda-
gogisch medewerksters leren omgaan en zich dus allerlei sociale vaardigheden 
eigen maken. Vanuit een sociaal-cultureel perspectief op leren is interactie daar-
bij cruciaal. Om meer zicht te krijgen op de sociale ontwikkeling van kinderen 
in de buitenschoolse opvang brengen we in dit veldverkennende onderzoek 
globaal in kaart welke communicatieve situaties zich binnen bso’s voordoen en 
in hoeverre de variatie die we daarbij waarnemen, samenhangt met kenmerken 
van die bso’s. In de volgende paragraaf  presenteren we eerst ons theoretisch 
kader en gaan daarbij expliciet in op de rol van interactie  in het sociale leren. 
Vervolgens lichten we de methode van het onderzoek toe en beschrijven we de 
resultaten van het onderzoek. We sluiten af met een discussie van de resultaten. 

 Leren en interactie 

Op school staat het formele leren via instructie, uitleg en opdrachten van de 
leerkracht centraal. Binnen de buitenschoolse opvang staat voorop dat kinde-
ren vrij zijn en een plezierige tijd moeten hebben (Schreuder et al., 2011). De 
sociale ontwikkeling van kinderen in de bso vindt dus plaats in een meer of 
minder ongestuurde context. Het leren dat zo plaatsvindt, kan als ‘cultureel 
leren’ (Gee, 2004) worden gekarakteriseerd en staat tegenover het  formele of  
‘schools leren’ dat overwegend in de klas plaatsvindt en een planmatig karakter 
heeft. Het accent bij het culturele  leren ligt juist op het ‘terloopse’ leren in een 
specifieke situatie.

Elke cultuur kent kennis en vaardigheden die zo belangrijk worden gevon-
den dat de samenleving zich ervan verzekert dat iedereen die kennis en vaar-
digheden voldoende leert. Voor een deel gebeurt dit meestal via een schools 
curriculum, voor een ander  deel  via het culturele leren  waarbij novices samen 
met experts werken en in een proces van ‘guided participation’ (Rogoff, 1990) 
de benodigde kennis en vaardigheden opdoen. Niet het leren is daarbij het doel 
van de experts, maar het uitvoeren van de activiteit. Een motiverend aspect van 
cultureel leren is dat novices zich ervan bewust zijn dat de ‘experts’ kwaliteiten 
bezitten, die zij zelf nog moeten verwerven om lid te worden van de groep. Bin-
nen een bso zijn er zelfs verschillende typen ‘experts’ aanwezig. Aan de ene kant 
zijn pedagogisch medewerksters experts, maar ook (oudere en/of meer ervaren) 
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kinderen kunnen als expert worden aangemerkt. Kinderen leren in die con-
text van elkaar en van de leiding,  door te participeren in de activiteiten die er 
plaatsvinden. Dit sluit aan bij de ideeën van Lave en Wenger (1991) over gesitu-
eerd leren, waarbij het voor novices legitiem is om eerst ‘perifeer’ deel te nemen 
aan activiteiten totdat zij in staat zijn volwaardig deel te nemen. De grondslag 
van cultureel, gesitueerd leren is dat novices gaandeweg meer participeren in de 
activiteiten van de groep. In de buitenschoolse opvang heeft dat leren vooral 
betrekking op de sociale omgang met de andere kinderen of met de leiding in 
spelsituaties of in andere situaties.

Interactie speelt in dit culturele, gesitueerde leren een cruciale rol. Binnen 
een schoolse setting hebben Littleton et al. (2005) gesitueerd leren onderzocht 
in  peer interactie, waarbij kinderen in groepswerk een wiskundetaak moesten 
uitvoeren. Door als leerkracht meer aandacht te besteden aan het proces (de 
wijze waarop een leerder deelneemt en communiceert) in plaats van aan het 
product (de wiskundeoplossing) menen Littleton et al. (2005) dat de resultaten 
die de kinderen bereiken, diepgaander en blijvender zijn. Mercer, Wegerif en 
Dawes (1999) toonden ook al aan dat kinderen, die geleerd hadden een speci-
fiek type taalgebruik (exploratory talk) te hanteren in hun onderlinge overleg, 
waarbij expliciet redeneren centraal staat, een grotere cognitieve ontwikkeling 
doormaakten. Littleton et al. (2005) stellen daarom dat het belangrijk is om de 
conversaties tussen kinderen te analyseren om inzicht te verwerven in het gesi-
tueerde proces van hun leren. 

De bso vormt voor kinderen een andere setting dan de school. Dit heeft 
gevolgen voor de rol van de volwassenen, die in de bso niet gericht is op het 
overbrengen van leerstof, maar op het creëren van een veilig klimaat waarin 
kinderen kunnen spelen, op het stimuleren van de persoonlijke en sociale com-
petenties van kinderen en op “de overdracht van waarden en normen” (Schreu-
der et al., 2011, p. 106; Riksen-Walraven, 2000).

Waar veel kinderen samenzijn, wordt veel gepraat. Binnen een bso zijn er 
gesprekken tussen de pedagogisch medewerksters en de kinderen, maar vooral 
tussen de kinderen onderling. Op die manier leren de kinderen terloops in ieder 
geval bepaalde conversationele praktijken, bijvoorbeeld praktijken over de manie-
ren om een conflict op te lossen of om toegang tot een spel te vragen. De peda-
gogisch medewerksters spelen hierbij zonder twijfel een rol, zoals Berenst (2003) 
en Deunk (2009) hebben laten zien in de interacties van peuters met leidsters. 
Zij lieten bijvoorbeeld zien hoe kinderen door een leidster georiënteerd worden 
op een ritueel als ‘namen noemen’ (Berenst, 2003), op een doen-alsof spel en op 
de manier om een afronding van een activiteit te verbaliseren (Deunk, 2009). 
Dergelijke conversationele  praktijken zijn van belang voor de ontwikkeling 
van kinderen (Deunk, 2009), die zo onder meer leren in een schoolse situatie 
te functioneren. 

Terwijl we  al relatief veel weten over het belang van de interactie tussen  vol-
wassenen en kinderen, weten we nog vrij weinig van de rol van peerinteractie in 
het ontwikkelingsproces van kinderen.  Die setting is echter fundamenteel ver-
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schillend van de interactie tussen een kind en een volwassene, omdat in peerin-
teractie sprake is van gelijkheid tussen de gespreksdeelnemers, wat zowel voor 
de cognitieve als voor de sociale ontwikkeling relevant is. Dit heeft weer con-
sequenties voor de aard van de te verwerven conversationele praktijken (Blum-
Kulka & Snow, 2004). Een belangrijke onderzoekster op dit terrein is Marjorie 
H. Goodwin. Zij heeft laten zien hoe kinderen in peerinteractie onderhande-
len over sociale identiteiten, doordat kinderen door specifieke non-verbale en 
verbale acties bijvoorbeeld de identiteit van buitenstaander en binnenstaander 
construeren (Goodwin, 2006). En in een onderzoek naar de participatie van 
11-jarige meisjes in een roddelsessie  demonstreert zij hoe  kinderen elkaar so-
cialiseren door het uiten en bediscussiëren van beoordelingen (Goodwin, 2007).

De sociale ontwikkeling van kinderen vindt voor een belangrijk deel plaats 
doordat kinderen met elkaar in een interactief  proces deelnemen aan activitei-
ten. We moeten de sociale ontwikkeling  dan ook niet bestuderen door indivi-
duele kinderen  te onderzoeken op hun psychologische kenmerken of persoon-
lijkheden, maar door de interacties tussen kinderen onderling te analyseren. 
Om meer zicht te krijgen op de rol die de buitenschoolse opvang in dat kader 
vervult, is het van belang om eerst te weten welke typen communicatieve acti-
viteiten daarin voorkomen, dus binnen welke activiteiten kinderen met elkaar 
in gesprek, onderhandeling of conflict kunnen zijn. Dat is dan ook de kernvraag 
in het exploratieve onderzoek waarover in dit artikel wordt gerapporteerd: 

Welke communicatieve activiteiten komen er voor in de buitenschoolse opvang?
Omdat de buitenschoolse opvang zich de laatste jaren sterk ontwikkeld heeft 

en zich aan het ontwikkelen is, mag je veronderstellen dat er in de praktijk ver-
schillen (zijn) ontstaan tussen bso’s. De vraag is waaruit die verschillen dan be-
staan en of die verschillen van invloed zijn op de aard van de communicatieve 
activiteiten. De tweede vraag in dit artikel luidt dan ook:

In hoeverre worden  de verschillende typen bso’s ook gekenmerkt door de verdeling 
van deze communicatieve activiteiten?

 Methode

In dit onderzoek richten we ons op de buitenschoolse opvang van kinderen 
van 4 tot 13 jaar, die plaatsvindt na schooltijd. Om een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen van de verschillende communicatieve activiteiten zijn bso’s met 
verschillend samengestelde bso-groepen geselecteerd. In totaal maken er twaalf 
bso’s  in Groningen, Friesland en Drenthe deel uit van de onderzoeksgroep, met 
in totaal 14 bso-groepen. Daarvan zijn  er vier heterogene leeftijdsgroepen van 
4-13 jarigen, zeven groepen van kinderen tot 4 - 8 jaar en drie groepen met kin-
deren vanaf 7 à 8 jaar.  Deze bso’s zijn geselecteerd op basis van de volgende re-
levante variabelen (Gilsing, 2007): stad – platteland; traditionele –voorlopende 
opvangvisie; welgestelde – minder welgestelde wijk. ‘Voorlopers’ zijn bso’s die 
een uitgesproken visie hebben op de rol van de buitenschoolse opvang bij het 
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. In de  meer traditionele bso’s  
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ontbreekt die uitgesproken visie  (Studulski, 2009); deze bso’s zijn vooral gericht 
op het opvangen van kinderen. Van de 12 bso’s zijn er 2 ‘voorlopers’ en 10 als 
traditioneel te typeren. Zes bso’s  zijn gesitueerd in een niet-welgestelde wijk, 
vier bso’s in een welgestelde wijk  en twee bso’s in een doorsnee-wijk in een 
forensengemeente (dorp). 

De gehanteerde onderzoeksmethodiek heeft in deze verkennende studie een 
kwalitatief karakter en is etnografisch van aard. Er zijn verschillende dataver-
zamelingsmethoden gebruikt om zo een beeld te krijgen van de verschillende 
activiteiten en van de communicatieve activiteiten in de bso’s. Er zijn  semi-ge-
structureerde interviews met pedagogisch medewerksters afgenomen (één  per 
bso),  er is in iedere bso-groep één dagdeel geobserveerd op basis van pen/paper 
en de pedagogische beleidsplannen van de betreffende kinderopvanginstellin-
gen zijn verzameld en geanalyseerd. Op basis van de analyse van de observaties, 
de interviews en de documenten zijn de communicatieve activiteiten in beeld 
gebracht waarin het sociaal leren in de betreffende bso’s kan plaatsvinden. 

De data zijn in verschillende analyseronden bestudeerd: In de eerste ronde 
zijn de observaties en interviewgegevens verwerkt door ze te categoriseren in 
typen activiteiten, zonder daarbij onderscheid te maken in wel/niet commu-
nicatief en zijn interviewgegevens en documentgegevens gebruikt om een al-
gemener beeld te krijgen van de activiteiten gedurende de week en het jaar 
(wat zijn (normaliter) gebruikelijke activiteiten; wat is de structuur van korte 
en lange middagen en wat is de terminologie voor activiteiten binnen de bso?). 

Omdat we beogen in beeld te brengen welke activiteiten en communica-
tieve activiteiten relevant zijn voor de participanten (Goodwin, 2006) is in deze 
ronde nagegaan wat pedagogisch medewerksters  als het belangrijkste doel van 
de buitenschoolse opvang beschouwen en hoe zij denken over de rol van de 
bso en de betreffende activiteiten voor  het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen. De informatie uit de interviews en de beleidsplannen zijn gebruikt bij 
het typeren van deze twaalf  bso’s als ‘voorloper’ of ‘traditioneel’, een typering 
die op basis van de observatiegegevens kon worden gepreciseerd. In de tweede 
ronde is een nadere beschrijving gegeven van de activiteiten op basis van zowel 
de observationele gegevens als de interviewgegevens. Voor  de typen activi-
teiten die regelmatig verschillend werden getypeerd in de verschillende bso’s  
zijn uniforme en meer overkoepelende categorieën van activiteiten gemaakt. 
Een voorbeeld hiervan is buitenspel dat bestaat uit zeer divers spel zoals schom-
melen, bessen plukken en verstoppertje spelen. Dit buitenspel valt dan onder 
de activiteit spel. Vervolgens zijn die activiteiten nader beschreven, ook aan de 
hand van voorbeelden. In de derde en laatste ronde zijn die ontwikkelde cate-
gorieën gerelateerd aan de pen/paper-observaties om te bepalen in hoeverre een 
bepaalde activiteit ook een communicatief en socialiserend karakter heeft. Zo 
is deze beschrijving gebruikt om te komen tot een duidelijke activiteitenlijst en 
werden de communicatieve activiteiten gedestilleerd uit het materiaal. Bij het 
labelen van met name de communicatieve activiteiten zijn   gebruikelijke ter-
men uit de literatuur benut. Voorbeelden hiervan zijn de categorieën als ‘maal-
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tijdgesprekken’ (o.a. Snow & Beals, 2006) en ‘conflicten’ (De Haan & Singer, 
2008). Waar dit niet mogelijk is, is op basis van interviews gekozen voor een 
passende typering, zoals ‘wachtgesprekken’ die zich afspelen in de transitietijd 
(De Haan & Singer, 2008) waarbij kinderen wachten op een andere activiteit. Bij 
iedere activiteit waar kinderen bij betrokken zijn, is aangegeven wie de partici-
panten zijn: alleen peers of kinderen en pedagogisch medewerksters. 

 Resultaten

In deze paragraaf beschrijven we eerst de typen activiteiten binnen de twaalf 
bso’s. Daarna gaan we specifiek in op de communicatieve activiteiten. Tot slot be-
spreken we in hoeverre de verschillen tussen de twaalf bso’s samenhangen met 
specifieke communicatieve activiteiten.

 Activiteiten

In de buitenschoolse opvang behoort het merendeel van de activiteiten tot de 
vrije activiteiten: kinderen kunnen een groot deel van de tijd zelf kiezen wat 
ze doen. In interviews en beleidsplannen is dit dan ook een belangrijk onder-
werp. Iedereen vindt dat het om vrije tijd van kinderen gaat na een verplichte 
schooldag. Kinderen hebben daarom veel keuzemogelijkheden binnen die ‘vrije 
activiteiten’: ze kunnen bijvoorbeeld meedoen met een doen-alsof-spel, met 
creatieve activiteiten of met spelletjes die binnen of buiten gespeeld worden. 
Kinderen  kunnen ook  (beperkt) achter de computer zitten, in een boek of een 
tijdschrift lezen of deelnemen aan georganiseerde naschoolse activiteiten, zoals 
dans of drama. 

Veel tijd gaat ook zitten in de zogenaamde transitietijd (De Haan & Singer, 
2008). Kinderen wachten dan op een andere activiteit en gaan in die tijd rond-
zwerven, rondhangen en/of stoeien met elkaar. Vooral de oudere kinderen hou-
den van chillen; bij elkaar zitten, hangen en praten. 

In de bso’s zijn er overigens wel grenzen aan de keuzemogelijkheden van de 
kinderen. Ten eerste door de ruimte. Wanneer een bso-groep slechts één ruimte 
tot haar beschikking heeft, vermindert dit de kansen op de participatie in een 
doen-alsof-spel aanmerkelijk, doordat er zich veel storende en afleidende facto-
ren in de omgeving bevinden. In de tweede plaats zijn de mogelijkheden van de 
pedagogisch medewerksters beperkt. De leiding is  weliswaar over het algemeen 
vooral bij spelletjes en knutselactiviteiten betrokken, maar als die leiding al in 
een activiteit deelneemt, kan soms een andere activiteit, waar de aanwezigheid 
van de leiding ook noodzakelijk is, niet worden gestart. In de derde plaats zijn 
er restricties als gevolg van de beperkingen in de aanwezige materialen. Zo zijn 
er veelal weinig boeken in de bso’s. In de bso waar wel een actuele boekentafel 
is, wordt er regelmatig door kinderen gebruik van gemaakt, om even te lezen 
of om met elkaar een boek te bekijken en te bespreken. Elders ontbreekt die 
mogelijkheid vaak. 
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De vrije tijd wordt ook meer of minder beperkt door verplichte activiteiten 
zoals de maaltijden en andere groepsactiviteiten, zoals afscheidsfeestjes, een bos-
wandeling of buiten spelen. Bij deze activiteiten zijn de kinderen veelal ver-
plicht te participeren. De maaltijd die plaatsvindt wanneer kinderen van school 
komen, is op alle bso’s (met één uitzondering) een belangrijk structuurbepalend 
element. Kinderen zitten dan veelal verplicht aan tafel, met elkaar en met de pe-
dagogisch medewerksters. Er is maar één bso waar dit verplichtende karakter af-
wezig is en waar kinderen zelf bepalen wanneer en waar en met wie ze iets eten. 

Binnen de buitenschoolse opvang komen dus veel verschillende activiteiten 
voor. En alhoewel vrije tijd hét uitgangspunt is van alle bso’s, komen er nogal 
wat beperkingen van die vrije tijd voor. Hierbij vormt de maaltijd een sterk 
structuurbepalend element van de bso-dag. In de volgende paragraaf gaan we 
in op de verschillende communicatieve activiteiten die zijn waargenomen binnen 
deze algemene activiteiten. 

Communicatieve activiteiten

Kinderen hebben binnen bso’s veel gelegenheid om met elkaar te spelen. Uit 
de interviews blijkt dat alle pedagogisch medewerksters ervan uitgaan dat kin-
deren daarbij van elkaar leren. Om zicht te krijgen op de sociale ontwikkeling 
van kinderen in hun interactie met elkaar en met de pedagogisch medewerk-
sters moeten we eerst weten welke typen communicatieve activiteiten zich  hier 
voordoen. We gaan daarbij eerst in op de interactie tussen pedagogisch mede-
werksters en kinderen en zullen vervolgens dieper ingaan op de peer interactie.

Interactie tussen een pedagogisch medewerkster en kind(eren)
Bij de start van de bso-dag, wanneer een kind aankomt op de bso en wordt 
begroet en welkom geheten door de pedagogisch medewerkster, vinden we dus 
in principe een eerste communicatieve activiteit. De gesprekken in deze fase 
vonden tijdens de observaties echter lang niet altijd plaats, doordat de leiding 
bezig was met organisatorische en verzorgende taken en/of omdat de kinde-
ren de aankomstroutine zelf kenden en hun jas en tas op de afgesproken wijze 
opborgen in luizenzakken en kastjes met hun naam erop. Bovendien worden 
veel kinderen door de pedagogisch medewerksters opgehaald van school en dan 
vindt de begroeting dus al bij school plaats.

In alle bso’s zien we maaltijdgesprekken tussen pedagogisch medewerksters 
en kinderen, ook in de bso waar de maaltijd geen verplicht karakter heeft. Wan-
neer er meer pedagogisch medewerksters aan tafel zitten, zijn die overigens in 
deze setting regelmatig meer op elkaar dan op de kinderen georiënteerd. In één 
bso zijn ook onderzoeksgesprekken waargenomen, waarin de leiding of het kind 
een probleem voorlegt en er gezamenlijk gesproken wordt over een oplossing. 
Deze gesprekken vertonen soms kenmerken van ‘exploratory talk’, doordat de 
pedagogisch medewerkster  onderzoeksvragen stelt, zoals: Hoe zou je het kun-
nen oplossen? en Hoe zou je er informatie over kunnen zoeken? De kinderen 
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reageren op dergelijke vragen dan met (gezamenlijke) beschrijvingen en rede-
neringen. Een interactieve voorleesactiviteit is maar één maal waargenomen, 
maar dit is te verwachten als er weinig boeken voorhanden zijn. Wat echter re-
gelmatig blijkt voor te komen in de bso-groepen zijn instructiegesprekken. We 
vinden ze vooral tijdens knutselactiviteiten, waarbij de pedagogisch medewerk-
ster het initiatief voor een activiteit neemt. Een heel specifiek type gesprek zijn 
de gesprekken over en naar aanleiding van regels. Die gesprekken komen in alle 
bso’s voor, maar frequenter als de bso gekenmerkt wordt door meer uitgebreide 
en verfijnde regels. Kinderen informeren dan bijvoorbeeld vaker bij de peda-
gogisch medewerksters of iets is toegestaan,  en de pedagogisch medewerkster 
herinnert kinderen dan vaker aan een bepaalde regel, zoals ‘opruimen voordat 
je met iets anders gaat spelen’ of ‘samen spelen, samen delen’.

Peer interactie
Leeftijdgenoten hebben een voorkeur voor het spelen met elkaar. Bij doen-alsof-
gesprekken gebruiken kinderen taal om het spel te creëren en te structureren. Ze 
gebruiken daarbij soms ook een bepaald taalregister als onderdeel van de rol die 
ze aangenomen hebben. Binnen het spel moeten kinderen sterk op elkaar be-
trokken zijn om samen een verhaal te ontwikkelen. In het doen-alsof-spel gebrui-
ken kinderen meer complexe taalhandelingen dan in andere typen spel (Deunk, 
2009). Het doen-alsof-spel lijkt dus een belangrijke rol te spelen in het stimuleren 
van de (taal-)ontwikkeling van kinderen; maar ook voor de sociale ontwikke-
ling is dit type communicatieve activiteit van groot belang, zoals Deunk (2009) 
en Harris (2000) hebben laten zien.

Tijdens alle activiteiten in de bso waarin kinderen gezamenlijk optrekken, 
kunnen conflicten optreden. De Haan en Singer (2008, p. 24) typeren een con-
flict als ‘een interactie waarin kind A iets doet of zegt tegen kind B en kind B 
zich hiertegen verzet’. Zij hebben vier soorten conflicten onderscheiden tussen 
peers in de kinderopvang voor 0 tot 4 jaar: conflicten over het bezit van objec-
ten, conflicten over storend gedrag van de ander, conflicten over buitensluiten 
van een kind en conflicten over de inhoud van het spel. Tijdens onze observa-
ties hebben we tijdens de maaltijden  ook een aantal van dit soort conflicten 
waargenomen, met name bij een heterogene groepssamenstelling, waarbij de 
hele groep aan tafel zit en de pedagogisch medewerkster bezig is met het verzor-
gen van de maaltijd en met  onderling overleg over de organisatie. 

Conflicten vinden ook plaats tijdens vrije activiteiten, zoals het doen-alsof-spel, 
waarbij het conflict dan betrekking heeft op de inhoud van het spel. Regelma-
tig vinden er conflicten plaats als een kind probeert toegang te krijgen tot een 
activiteit, zoals een bordspel of een ander type spel, waar andere kinderen al 
mee bezig zijn. Dan betreft het dus een conflict in het kader van de in- en uit-
sluitingsproblematiek. 

Een ander type communicatieve activiteiten vindt plaats tijdens creatieve ac-
tiviteiten. In bso’s wordt er veel getekend en gekleurd door vrijwel alle jonge 
kinderen en door de oudere meisjes. Het lijkt voor veel kinderen een soort rust-
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moment te vormen, wanneer ze net uit school komen en nog niet aan tafel 
hoeven. Er wordt vaak weinig gesproken, maar beoordelingsgesprekken tussen 
kinderen over de tekeningen komen hierbij regelmatig voor. Kinderen bespre-
ken tijdens deze gesprekken hun tekening, bekijken en beoordelen elkaars teke-
ning en lijken door elkaar beïnvloed te worden in hun tekenen of kleuren. Het 
beoordelen van elkaar komt weer in een andere vorm terug bij het spelen op de 
speeltoestellen: ‘Kijk eens wat ik kan?!’, waarop het andere kind de gedemon-
streerde techniek ook uitprobeert. Beoordelingsgesprekken zijn kortom, van 
belang voor de sociale ontwikkeling van kinderen (Goodwin, 2007; Kyratzis, 
2004). Kinderen vormen op die manier hun eigen ideeën over wat waardevol is 
en wat niet in interactie met peers.

Tijdens de transitiemomenten waarbij kinderen wachten op andere activitei-
ten, nog niet weten wat ze gaan doen en een beetje rondzwerven (De Haan & 
Singer, 2008) kunnen wachtgesprekken plaatsvinden waarin kinderen lijken af te 
tasten wat het andere kind heeft gedaan en nog gaat doen. 

Wanneer kinderen besluiten om mee te gaan doen met kinderen die al spe-
len, moeten ze aansluiting bij hen zoeken. Het zoeken van aansluiting door 
entreegesprekken is bij uitstek een communicatieve activiteit. Een kind kan een 
groepje kinderen of een ander kind vragen of het mee mag doen, het kan zich 
er ‘gewoon’ tussendringen en vervolgens afgewezen worden en het kind kan 
gaan staan kijken bij een activiteit, waardoor hij of zij uitgenodigd wordt om 
mee te doen of niet. Dit soort binnen- en buitensluitingsprocessen komen voor 
op de 12 onderzochte bso’s. Uit de literatuur (bijv. Gilsing, 2007) is ook bekend 
dat oudere kinderen het niet altijd kunnen waarderen dat hun spel verstoord 
wordt door jongere kinderen of dat zij zich weer moeten aanpassen aan jongere 
kinderen. Een voorbeeld hiervan zagen we op een bso waar meisjes van een jaar 
of 9 druk doende waren met een doen-alsof-spel. Een jongetje van ongeveer 
5 jaar wilde meedoen en ging hun ruimte binnen. Dit vonden de meisjes niet 
leuk en het jongetje werd de toegang ontzegd. Daarop greep de pedagogisch 
medewerkster in. Zij refereerde aan de stelregel dat er vier personen in de hoek 
mogen. Daarop lieten de meisjes het jongetje toch toe. Vervolgens werd het 
kind gedoogd, maar niet echt betrokken bij het spel. Het kan echter ook anders 
gaan. Zo zat een meisje van 10 jaar alleen op de grond met lego te bouwen. 
Toen kwam er een jongen van ongeveer 7 aan die netjes vroeg of hij mee mocht 
spelen. Hij kreeg toestemming en samen speelden ze verder.

 Interactie tussen oudere en jongere kinderen
Leeftijdgenoten spelen graag met elkaar, maar tegelijkertijd lijken oudere kinde-
ren een aantrekkingskracht uit te oefenen op jongere kinderen, zoals hiervoor 
al bleek. Het kwam regelmatig voor dat oudere kinderen spelen met jongere 
kinderen. Een voorbeeld hiervan zijn twee jongens die achter de computer zit-
ten, waarbij de oudere jongen overlegde met de jongere welk spel ze zullen 
doen. Terwijl de oudere jongen het spel speelt, legt hij de jongere uit wat hij 
doet en leest de tekst van het scherm voor. Vervolgens overleggen ze over de 
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spelinhoud en -betekenis. Vanuit het oogpunt van gesitueerd leren is dit een 
interessante activiteit, omdat het oudere kind hier overduidelijk de expert is. 
Het jongere kind is zich bewust van de kwaliteiten van het oudere kind en wil 
ook graag leren deelnemen aan het gamen (Gee, 2004). 

In Tabel 1 staan de activiteiten en communicatieve activiteiten zoals die in 
de 12 bso’s zijn aangetroffen, schematisch weergegeven. 

Tabel 1 Overzicht van de communicatieve activiteiten in de twaalf bso’s

Activiteit Communicatieve activiteiten

Maaltijd Maaltijdgesprekken:
- verhalen vertellen
- conflicten
- gesprek over regels

Doen-alsof-spel
-  met en zonder attributen, zoals poppen 

en poppenhoek; kussens; skelters; 
verkleedkleren

Gesprekken (o.a.)
- alledaagse gesprekken (met rollen)
- onderhandelingen
- conflicten

Spel
- gezelschapsspel
- buitenspel
- met en zonder attributen
- multimedia

Entreegesprekken
Conflicten
- gesprek over regels
- entree tot spel
- afronding van spel
Instructiegesprekken
Beoordelingsgesprek
Onderzoeksgesprek

Lezen Interactief  (voor-)leesgesprek

Opruimen Gesprek over regels

Aankomst op bso Begroeting
Gesprek over regels

Creatieve activiteiten
- knutselen
- tekenen

Instructiegesprek
Beoordelingsgesprek

Transitie Wachtgesprek
Aansluitingsgesprek

Verschillen tussen bso’s en de samenhang met communicatieve activiteiten

In het onderzoek is behalve naar de aard van de communicatieve activiteiten 
in de bso’s in het algemeen, gekeken naar de verschillen tussen bso’s in relatie 
tot de aanwezigheid van de betreffende communicatieve activiteiten. Daarbij is 
de onderverdeling van Gilsing (2007) gebruikt, waarbij hij vaststelt dat de bso’s 
verschillen op het gebied van visie op opvang en van ligging (in een welgestelde 
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of minder welgestelde wijk) en in de mate van verstedelijking van de plaats 
van vestiging. In deze veldverkenning hebben wij geen samenhang gevonden 
van ligging en mate van verstedelijking met de communicatieve activiteiten 
die beoogd worden en voorkomen. Wel zien we dat de pedagogisch medewerk-
ster van een bso in een minder welgestelde wijk zich meer dan de pedagogisch 
medewerksters in andere bso’s bewust is van het belang van het stimuleren 
van sociale vaardigheden. Eén pedagogisch medewerkster verwoordde dit aldus: 
‘Kinderen in deze wijk zijn niet gewend om ruzies op te lossen met woorden maar met 
slaan.’ 

Het verschil in visie lijkt echter wel relevant voor de verdeling van com-
municatieve activiteiten. Het onderscheid tussen voorlopende en traditionele 
bso’s blijkt wel relevant voor de aanwezigheid van bepaalde communicatieve 
activiteiten. Uit de karakterisering blijkt echter dat hier sprake is van een con-
tinuüm, met ‘voorlopers’ aan de ene kant van het spectrum en ‘traditionelen’ 
aan de andere kant. Van de twaalf bezochte bso’s zijn er twee bso’s aangemerkt 
als echte voorlopers en zes als traditionelen. De overige vier bso’s bevinden zich 
tussen die beide extremen in. 

Eén van die twee voorlopers werkt volgens de ontwikkelingsgerichte visie 
van Reggio Emilia. Uitgangspunt is dat pedagogisch medewerksters goed moe-
ten kijken naar kinderen om in hun handelen aan te kunnen sluiten bij de be-
hoeften van het kind. Om goed te kunnen kijken naar kinderen worden daar ac-
tiviteiten aangeboden, waarbij het ontdekken en experimenteren en vervolgens 
documenteren van de ervaringen centraal staan. De pedagogisch medewerkster 
heeft een sterk begeleidende rol en is gericht op interactie en reflectie, die het 
kritisch nadenken moeten stimuleren. Wanneer kinderen een vraag stellen of 
een ontdekking doen, geeft de pedagogisch medewerkster niet het antwoord, 
maar helpt het kind zelf antwoorden te vinden.  Alleen in deze bso hebben 
we onderzoeksgesprekken geobserveerd, waarbij kinderen een werkwijze lijken te 
leren voor het omgaan met nieuwe ervaringen. In deze omgeving zien we ook 
‘exploratory talk’ voorkomen, dat gestimuleerd wordt door de aard en de aan-
pak van de activiteit (Mercer et al., 1999).

De andere voorloper is een bso waar men ook vindt dat zij de kinderen 
mogelijkheden moet bieden om zich te kunnen ontplooien. Dit gebeurt door 
iedere dag veel verschillende activiteiten aan te bieden op het gebied van sport, 
spel en creativiteit. Hiervoor zijn deskundigen op de desbetreffende gebieden 
aangesteld en speciale ruimtes ingericht, zoals ateliers voor hout bewerken en 
schilderen en zelfs een heuse discokelder. Doordat er veel verschillende ruimtes 
gecreëerd zijn, zijn er ook ruimtes waar kinderen samen kunnen spelen of al-
leen kunnen zijn. Iedere dag kunnen kinderen hier dus aan gezamenlijke activi-
teiten deelnemen of individueel iets ondernemen. Beide voorlopers werken ont-
wikkelingsgericht. De ene bso realiseert dat vooral door aandacht te hebben voor 
keuzes van kinderen en voor hun drang om te ontdekken en te experimenteren, 
de andere bso door het structureel aanbieden van veel verschillende activitei-
ten (waaronder vrij spel), waardoor kinderen in staat worden gesteld om hun 
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eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Een ander belangrijk kenmerk 
van die voorlopers is de aandacht voor interactie met kinderen. Men vindt dat de 
leefomgeving een gedeelde verantwoordelijkheid is van kinderen en pedago-
gisch medewerksters, en daarom mogen kinderen hierover meepraten en waar 
mogelijk meebeslissen. Dit is belangrijk voor het gevoel van autonomie van 
kinderen en voor de betrokkenheid bij elkaar, bij de pedagogisch medewerkster 
en bij de omgeving. Daarnaast kennen deze bso’s weinig en betrekkelijk basale 
gedragsregels.

In de ontwikkelingsgerichte bso is ook een specifiek type communicatieve 
activiteit te observeren als gevolg van de aandacht voor het ontdekkend leren. 
Dat lijkt een soort ‘ontdekroutine’ te stimuleren: kinderen vinden iets of vragen 
iets en de leidster reageert hierop met tegenvragen. De leiding van deze bso 
formuleert dit aldus: ‘we helpen de kinderen het zelf te doen.’ De aandacht voor 
ontdekkend leren binnen de ontwikkelingsgerichte bso lijkt daarmee de ont-
wikkeling van ‘exploratory talk’ te stimuleren. 

De pedagogisch medewerksters van traditionele bso’s laten in de interviews 
geen uitgesproken visie op het doel van de buitenschoolse opvang horen, be-
halve dat het hen gaat om het opvangen van de kinderen wanneer ouders wer-
ken en de kinderen daarbij dan een zo prettig en veilig mogelijke omgeving te 
bieden. De traditionele bso’s verschillen onderling wat betreft de mate waarin 
de pedagogisch medewerkster gericht is op het organiseren van activiteiten in 
de opvang. In veel bso’s komt namelijk ook steeds meer aandacht voor het sti-
muleren van de gehele ontwikkeling van het kind en worden er ook meer activi-
teiten volgens een bepaald plan aangeboden dan voorheen. Bso’s bevinden zich 
dus op een continuüm van traditioneel tot voorloper en dat vinden we terug in 
de (communicatieve) activiteiten. 

Zoals gezegd werken de ‘voorlopers’ ontwikkelingsgericht: ze werken van-
uit een pedagogische visie, ze luisteren naar kinderen en kijken wat die nodig 
hebben; kinderen mogen meepraten en meebeslissen, er zijn weinig gedrags-
regels en kinderen hebben een behoorlijke mate van autonomie. De pedago-
gisch medewerksters  en de kinderen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
hun omgeving. De traditionele bso’s kunnen daarentegen als aanbodgericht wor-
den gekarakteriseerd: de leiding is verantwoordelijk voor het goed organiseren 
van de opvang. Er wordt zeker geluisterd naar de kinderen, maar de leiding 
beslist. Er zijn veel regels en kinderen hebben een geringere autonomie. “Aan-
dacht voor sociale vaardigheden” is wat deze bso’s dan ook direct noemen als 
een belangrijk doel, omdat kinderen volgens hen met elkaar om moeten leren 
gaan. De ontwikkelingsgerichte bso’s vinden aandacht voor sociale vaardighe-
den ook van belang, maar benoemen dit niet als het belangrijkste doel: die 
vaardigheden maken ‘gewoon’ deel uit van alles wat je samen leert doen. Hier 
zien we dus dat er een verschil in visie lijkt te zijn tussen beide typen bso wat 
betreft de manier waarop kinderen sociale vaardigheden leren: terloops (als een 
vorm van cultureel leren) of via instructie. De pedagogisch medewerkster lijkt 
in die aanbodgerichte bso’s dus minder vertrouwen te hebben in de mogelijk-
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heden van de kinderen. Dat verschil manifesteert zich ook op een ander vlak. 
In de aanbodgerichte bso’s acht alleen de leiding zich verantwoordelijk voor 
de omgeving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een typerende uitspraak van één van 
de pedagogisch medewerksters in een interview ‘Meedoen met een activiteit is 
heel lastig op een korte middag. Dan hebben we veel kinderen en is het net een draai-
ende machine die je draaiend moet houden.’ Doordat deze bso’s gericht zijn op 
het organiseren van de opvang kennen ze ook meer verplichte activiteiten. Het 
meest structurerende element vormt de maaltijd, waaraan alle kinderen moeten 
deelnemen. Daarnaast hebben ook andere activiteiten regelmatig een verplicht 
karakter, doordat kinderen bijvoorbeeld niet alleen binnen mogen zijn. Dan 
moeten alle kinderen dus buiten spelen. Dit heeft consequenties voor de aard 
van de communicatieve activiteiten in beide typen bso’s: de gesprekken binnen 
de aanbodgerichte bso’s kenmerken zich door directief taalgebruik van de pe-
dagogisch medewerkster en de kinderen worden georiënteerd op gehoorzamen. 
De leiding heeft het initiatief in de gesprekken en de respons van kinderen 
is gering (Postma & Zijlstra, 2012) en ‘exploratory talk’ lijkt afwezig, doordat 
kinderen niet aangezet worden tot het stellen van vragen of het ontdekken van 
antwoorden en/of oplossingen. De pedagogisch medewerkster is gericht op het 
stellen van en toezien op naleven van regels en op het zorgen voor antwoorden 
en oplossingen. 

Een ander punt van verschil is dat binnen de aanbodgerichte bso’s veel ge-
dragsregels gelden. Daardoor neemt niet alleen de transitietijd toe, waarbij kin-
deren moeten wachten op elkaar of op de leiding, maar kinderen worden daar-
door ook veel meer georiënteerd op gehoorzamen. De communicatieve situaties 
die we in de aanbodgerichte bso’s aantreffen wat betreft de interactie tussen de 
pedagogisch medewerkster en kinderen hebben dan ook veel vaker betrekking 
op instructie (ten aanzien van wat er wel of niet gedaan mag worden) en op cor-
rectie die vaak in het verlengde ligt van een conflict of ter voorkoming van een 
conflict tussen kinderen. In de ontwikkelingsgerichte bso zien we natuurlijk 
ook conflicten tussen kinderen, maar die hebben meer betrekking op de inhoud 
van het spel en op het buitensluiten van een kind. 

De verschillen tussen bso’s die we waarnemen, lijken vooral voort te komen 
uit het verschil in pedagogische visie. De meer ontwikkelingsgerichte bso’s heb-
ben een bewust ontwikkelingsgerichte visie, waarbij de pedagogisch medewerk-
ster een coachende rol aanneemt. De pedagogisch medewerksters van de aanbod-
gerichte bso’s hebben een veelal onbewuste visie en nemen een sturende rol aan, 
waarbij zij gericht zijn op het overdragen van normen en waarden.

Discussie

Om meer zicht te krijgen op de sociale ontwikkeling van kinderen binnen de 
buitenschoolse opvang hebben we in een veldverkennend onderzoek eerst on-
derzocht welke activiteiten en communicatieve activiteiten er in twaalf bso’s 
voorkomen. Want vanuit sociaal cultureel perspectief vormt communicatieve 
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interactie immers de basis voor terloops leren. Communicatieve interactie 
vindt plaats in alle bso’s; tussen pedagogisch medewerksters en kinderen en 
tussen kinderen onderling. Peer interactie is voor sociaal leren van groot belang 
 (Blum-Kulka & Snow, 2004). De redelijk vrije setting van de bso kan kinde-
ren daartoe volop de gelegenheid bieden in en door de diverse activiteiten en 
communicatieve activiteiten (Tabel 1). Om te kunnen participeren in die com-
municatieve activiteiten hebben kinderen conversationele praktijken nodig. 
Zo moeten zij leren welk taalgebruik vereist is om bijvoorbeeld niet te worden 
afgewezen door leeftijdgenoten (entreegesprekken), wat zeer belangrijk is binnen 
een bso waar er veel kapers op de kust zijn. De bso is ook een setting waar het 
van belang is dat kinderen om leren gaan met conflicten, onderhandelingen en be-
oordelingsgesprekken. Kinderen leren die conversationele praktijken door te par-
ticiperen in die (communicatieve) activiteiten. Zij leren hoe ze met conflicten 
om kunnen gaan, welk taalgebruik het beste is om je zin te krijgen en dat het 
misschien veel handiger is om argumenten te gebruiken. De interactie tussen 
pedagogisch medewerkster en kind en tussen oudere en jongere kinderen speelt 
zeker een rol, zoals we hebben laten zien. Het belang van peer interactie voor de 
ontwikkeling van kinderen binnen de bso lijkt echter de belangrijkste. De con-
clusie naar aanleiding van de eerste onderzoeksvraag luidt dus dat een bso veel 
gelegenheid creëert voor peer interactie in veel verschillende communicatieve 
activiteiten. 

De tweede vraag was of er tussen bso’s verschillen zijn in de verdeling van de 
communicatieve activiteiten. Alleen het onderscheid tussen ontwikkelingsgerich-
te en aanbodgerichte bso’s lijkt van invloed op de aard van de communicatieve 
activiteiten. Hoewel dit onderscheid  gradueel is, zodat we van een continuüm 
kunnen spreken, met aan de ene kant de aanbodgerichte (traditionele) bso’s en 
aan de andere kant de ontwikkelingsgerichte (voorlopende) bso’s, zien we met 
name bij de vergelijking van de extremen, dat dit onderscheid wel consequen-
ties heeft voor de aard van de communicatieve activiteiten, zowel wat betreft 
de interactie van de kinderen onderling, maar met name in de interactie tussen 
de  kinderen en de pedagogisch medewerkster. De interactie van de pedagogisch 
medewerksters in de aanbodgerichte bso’s stimuleert niet of nauwelijks het ge-
bruik van ‘exploratory talk’ door kinderen, waarbij de pedagogisch medewerk-
ster meer gericht is op het proces, zoals het samen zoeken van een antwoord of 
oplossing. Dit is in de ontwikkelingsgerichte bso juist wel het geval en hier lij-
ken pedagogisch medewerksters zelden het antwoord te geven, maar een meer 
coachende rol op zich te nemen. Tevens lijken de twee typen bso’s te verschil-
len in de mate waarin bepaalde communicatieve activiteiten voorkomen. Zo 
komen er veel gesprekken over regels voor in de aanbodgerichte bso, terwijl 
de ontwikkelingsgerichte bso door onderzoeksgesprekken veel aandacht heeft 
voor ontdekkend leren.

Samenvattend heeft dit onderzoek dus in beeld gebracht welke communica-
tieve situaties, waarbinnen kinderen hun sociale vaardigheden kunnen ontwik-
kelen, zich in de buitenschoolse opvang voordoen. Tevens heeft het onderzoek 
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aanwijzingen opgeleverd dat sommige communicatieve activiteiten in verschil-
lende typen bso’s meer of minder centraal staan (zodat er dus meer of minder 
tijd aan besteed wordt). In de derde plaats kan geconcludeerd worden dat de 
aard van de communicatieve activiteiten voor een deel ook verschilt in de twee 
onderscheiden typen bso’s en dat dit consequenties zal kunnen hebben voor 
wat de kinderen aan sociale vaardigden verwerven in het  betreffende type bso. 

Kinderen leren in de buitenschoolse opvang door deel te nemen aan ac-
tiviteiten. Binnen de bso’s wordt een rijke omgeving gecreëerd waarin kin-
deren afwisselend de expert- en de novicerol bekleden binnen veel verschil-
lende (communicatieve) activiteiten. Het stimuleren van de sociale ontwikke-
ling is dan ook één van de belangrijkste doelen van de buitenschoolse opvang 
 (Riksen-Walraven, 2000). Deze ideeën sluiten aan bij de maatschappelijke aan-
dacht voor democratisch burgerschap. Ook een globale verkenning van de bso-
praktijk zoals in dit onderzoek gerapporteerd, laat zien dat de sociale ontwik-
keling van belang is binnen de bso, maar ook op verschillende manieren wordt 
ingevuld door  de leiding: soms moeten kinderen leren participeren in activitei-
ten en voor zichzelf leren opkomen, maar soms neemt de leiding hen ook veel 
van die activiteiten uit handen. 

Dit hebben we ook laten zien in vervolgonderzoek (Van der Schaaf, Vrij, 
Berenst, Doornenbal, & De Glopper, 2011), waarin we geanalyseerd hebben hoe 
het aankaarten van een probleem(pje) door een kind kan leiden tot verschillen-
de typen gesprekken. In de ontwikkelingsgerichte bso leidde dit tot een reflexief 
gesprek, gericht op het door het kind zelf ontdekken van de wereld, terwijl bin-
nen de aanbodgerichte bso de pedagogisch medewerksters het probleem voor 
het kind oplossen en het gesprek een soort instructiegesprek wordt, waarin ze 
het kind oriënteren op gedragsregels. Door in te zoomen op de belangrijkste 
communicatieve activiteiten waarin de kinderen participeren, kunnen we een 
idee krijgen hoe het proces van sociale ontwikkeling binnen de bso eruit ziet en 
wat de consequenties zijn van de keuzes die bso’s maken wat betreft hun visie 
en aanpak. Maar daarvoor is diepgravender onderzoek nodig naar de interactie-
processen in de onderscheiden bso-typen. Dan kunnen er gerichte aanbevelin-
gen voor de bso-praktijk geformuleerd worden. In een vervolg op dit onderzoek 
zullen dan ook zowel de verbale interacties tussen de kinderen onderling in 
verschillende bso’s als die tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkster, 
met het oog hierop nader geanalyseerd worden.

Vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek, kunnen we de ken-
merken van de twee typen bso’s niet veralgemeniseren naar heel Nederland. 
Om zo’n statistische generalisatie gaat het in dit artikel ook niet, zoals duidelijk 
mag zijn geworden. Wellicht dat een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit 
van de buitenschoolse opvang door het Kohnstamm Instituut van de Universi-
teit van Amsterdam (Boogaard & Van Daalen-Kapteijns, 2012) over dat lande-
lijke beeld dat binnenkort wordt afgerond, meer kan zeggen.
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Abstract
After school day care (bso) has enormously increased over the last decades in 
the Netherlands. The more children attend the bso after school, the more at-
tention we see for the quality of this care. One of the main goals of the bso is 
to stimulate the social development of children. From social-cultural point of 
view interaction is crucial in development. To learn more about the social devel-
opment of children in the bso we have done a field research of communicative 
activities in the bso. Besides that we will show the differences between bso’s and 
their relevance for the communicative activities.

Noot
1  Er is gekozen voor pedagogisch medewerkster, omdat er bij slechts twee bso’s uit dit onder-

zoek een mannelijke pedagogisch medewerker aanwezig was.
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