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1.1 Vrije tijd in het leven van een kind  

Jort komt met een sprint de school 

uitrennen; verwachtingsvol kijkt hij 

rond. Als hij Sandra van de BSO 

ziet, gooit hij met een boogje zijn 

tas naar haar toe en met een 

laatste sprong staat hij naast haar. Sandra kijkt hem aan, 

glimlacht en hangt zijn tas weer om zijn nek. Jort zegt: 

“Ik wil weer boksen vanmiddag!”.   

 

De taak van de basisschool is duidelijk: kinderen leren er lezen, 
schrijven, rekenen, aardrijkskunde en nog veel meer.  
In de vrije tijd van kinderen is er ruimte voor de eigen 
interesses en de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. In 
deze tijd doen ze kennis op en ontwikkelen ze vaardigheden die 
op school niet aan bod komen.  
In diezelfde vrije tijd bezoeken kinderen de BSO. Op welke 
manier kan de BSO bijdragen aan een betekenisvolle tijd voor 
kinderen?  
 

Als professionals weten we dat we een meerwaarde kunnen 
bieden én dat dit vragen oproept, zoals: 

 Er is weinig tijd na een lange schooldag, hoe ga ik 
hiermee om? 

 Hoe kom ik tot een passend activiteitenaanbod voor 
kinderen van verschillende leeftijden? 

 Hoe bied ik uitdaging aan de oudste kinderen? 
 Welke thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van 

de kinderen? 
 Wanneer en hoe bereid ik activiteiten voor? 
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1.2 Waarom werken met thema’s? 

Leuke activiteiten verzinnen, dat is 
de taak van…? Nee, niet alleen die 
van de pm-er, maar vooral die van 
de kinderen! Kinderparticipatie is de 
rode draad in dit boek en je zult dus 
keer op keer teruglezen dat je vooral 
de kínderen de ruimte moet geven.  
 
‘De ruimte geven’ betekent niet dat je alle touwtjes uit handen 
geeft; ze hebben je hard nodig om: 

 Te leren omgaan met hun vrijheid 
 Gestructureerd te leren plannen en organiseren 
 Creatief te leren denken  
 Te leren verwoorden wat ze bedoelen 
 Te leren samenwerken 

 
Een thema als denkkader 
Eén van de voorwaarden van het effectief inzetten van 
kinderparticipatie is het creëren van een denkkader. Het 
werken met thema’s helpt daarbij.  
 
 

Een voorbeeld waarbij er zónder denkkaders wordt gewerkt: 

De voorjaarsvakantie komt eraan. Michiel zit met drie 

kinderen uit de 9+groep aan tafel. “Over twee weken is 

het voorjaarsvakantie. Wie weet er leuke activiteiten?” 

 
Te verwachten antwoorden zijn dan wellicht: 

 Koekjes bakken 

 Naar de Efteling 

 Voetballen 
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Deels zijn dat prima ideeën natuurlijk, maar voorspelbaar en 
waarschijnlijk zal er bij de volgende vergadering ongeveer 
hetzelfde naar voren komen. 
 
 
Een voorbeeld waarbij er mét een thema als denkkader wordt 
gewerkt: 

De voorjaarsvakantie komt eraan. Michiel zit met drie 

kinderen uit de 9+groep aan tafel. “Over twee weken is 

het voorjaarsvakantie en we hebben het thema 

“Lentekriebels” bedacht. Wie weet er leuke activiteiten?” 

 
Te verwachten antwoorden zijn dan bijvoorbeeld:  

 Vriendschapsarmbandjes vlechten 

 Kriebelbeestjessoep maken 

 Vlinder-tikkertje (gewoon tikkertje, maar dan ga 

je met fladderende handen over de rug van het 

kind dat getikt is, zodat het weer vrij is) 

 
 
Het thema geeft richting aan het denken; de Efteling heeft 
niets te maken met Lentekriebels. Beestjes wel, en bloemen, 
verliefd zijn, jonge dieren, enzovoort!   
 

Tip! 
Er zijn veel werk- en spelvormen voor kinderparticipatie. Je 
vindt een selectie, gesorteerd op leeftijd, in hoofdstuk 5.  
 
Bijvoorbeeld:  
Voor 4-6 jaar: Doe-maar-dans! 
Voor 7-9 jaar: Stoelentik 
Voor 10-13 jaar: De budgetbeheerder 


