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VOORWOORD

De samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs is niet meer weg te denken 
uit de samenleving. De manier waarop deze samenwerking gestalte heeft gekregen en nog 
steeds krijgt is divers. Een van de belangrijke aspecten die hierbij speelt is de huisvesting. Bij 
de ontwikkeling van gebouwen ligt het accent vaak op de schooltijd, waarbij ontspanning, 
pedagogische ontwikkeling en dergelijke tekort wordt gedaan. 

Voor u liggen een aantal scenario’s waarbij ervaren vertegenwoordigers vanuit de kinder-
opvang hebben uitgedacht op welke verschillende wijzen onderwijs en opvang op een 
verantwoorde manier met elkaar kunnen samenwerken op het gebied van huisvesting. De 
scenario’s schetsen onder andere diverse visies en werkwijzen, geven inzicht in hoe ruimtes 
ingericht kunnen worden en geven aan welke zaken randvoorwaardelijk zijn om de samen-
werking op het gebied van huisvesting een succes te maken. 

Deze scenario’s zijn ook voor Brancheorganisatie Kinderopvang inspirerend. We kunnen 
deze scenario’s gebruiken om de kinderopvang nog meer te positioneren als belangrijke 
partner voor de (voor)schoolse periode van het kind. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Drs. J. A. (Lex) Staal
Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang
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INHOUD

Voorwoord

Inleiding

Kindcentrum 0/4
kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

Kindcentrum 0/6
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,  onderbouw groep 1 en 2 
van basisschool en buitenschoolse opvang 

 -  Variant: kindcentrum 0/6 in twee units, voor  kinderen van  
 0 tot 3 jaar en voor kinderen van 3 tot 6 jaar

    
Domicilies 
Buitenschoolse opvang  voor de jongste kinderen in het gebouw 
van het integraal kindcentrum of de brede school

 -  Efficiënte variant: optimale samenwerking
 -  Tussenvariant: gebruiksafspraken
 -  Minimale variant: inwoning

 
Vrijheid en zelfstandigheid
Buitenschoolse opvang voor oudere kinderen

 -  Maximale integratie
 -  Gedeeltelijke integratie
 -  Vrijetijdscentrum of externe bso

Kleinschalig 
Kinderopvang, school en bso 

 -  Minimale variant
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