Vroeg Erbij
Blijven
Opvoedondersteuning voor kinderen, hun ouders en
pedagogisch medewerkers van de BSO
Voor medewerkers van de BSO

Een kind in je groep zit niet lekker in zijn vel, is altijd druk of maakt
weinig contact met andere kinderen. Hoe zorg je als pedagogisch
medewerker op de BSO dan toch voor een fijne middag? Hoe zorg
je dat ook dit kind mee kan doen en zich op een positieve manier
kan ontwikkelen? Heb je het vermoeden dat een kind extra zorg
nodig heeft? Dan kan Vroeg Erbij Blijven jou en de ouders van het
kind hierbij ondersteunen.
Als pedagogisch medewerker op
een BSO zie je veel verschillende
kinderen. Kleuters die helemaal
opgaan in het constructiemateriaal,
kinderen die graag tekenen of lezen
en de wat oudere kinderen die liever
tafelvoetballen of zelf spellen bedenken. Om deze kinderen maak je je
geen zorgen. Maar wat doe je als
een kind erg druk is en andere
kinderen pest of lastig valt? Als je
merkt dat een kind het liefst weg
gedoken in een hoekje zit? Of als
een kind achter blijft in zijn ontwikkeling? Dan kan Vroeg Erbij Blijven jou
en ouders ondersteunen.

Ondersteuning voor ouders, kind
en pedagogisch medewerker
Het Vroeg Erbij Blijven team bestaat
uit een ambulant medewerker van
Yorneo en een JGZ verpleegkundige
van Icare/GGD. Samen kijken ze met
jou naar wat er past binnen de BSO.
Wat werkt er al goed? En hoe kan
Vroeg Erbij Blijven jullie ondersteunen? Bijvoorbeeld door te kijken wat
er speelt in de groep met behulp van
videobeelden of door het kind te
observeren en een gezamenlijke
aanpak te bespreken. Soms zijn
enkele tips en adviezen al voldoende
om verder te kunnen.

Maak jij je zorgen over de ontwikkeling van een kind?
Over bijvoorbeeld zijn gedrag in de groep. Bekijk dan samen met
een onafhankelijk medewerker van Vroeg Erbij Blijven en de
ouders wat de beste aanpak is voor het kind.

Vroeg Erbij Blijven inschakelen
De ambulant medewerker van
Vroeg Erbij Blijven bezoekt een
BSO voor een preventief groeps
bezoek. Doordat de ambulant
medewerker aanwezig is in de
groep, kan ze gericht tips geven in
situaties die op dat moment spelen
(coaching on the job). Bovendien
wordt altijd de link naar de basisschool gelegd.

Wat is het effect van onze
ondersteuning?
Voor een kind op de BSO is dat
vergroten van de sociale veiligheid,
sterkere sociale vaardigheden,
positieve groepsvorming, grotere
participatie.
Voor de BSO-medewerker is dat
vergroten van competenties met betrekking tot omgaan met (probleem)-

‘Binnen een bso-groep waren vragen over een paar jongens en
hun spel. Hoe ga je om met oorlogje spelen? En hoe zorg je
ervoor dat de rust gewaarborgd blijft in de groep? Tijdens een
preventief groepsbezoek hebben we hier uitgebreid over gesproken. Over regels in de groep, spelontwikkeling en spelgedrag
van jongens, waarbij ook oorlogje spelen hoort. Pedagogisch
medewerkers hadden er nog niet op deze manier naar gekeken
en gingen uit van hun eigen normen en waarden. Al pratende
heeft er een verandering plaatsgevonden in het denken van de
leidsters. Niet meer denken in ‘wat mag niet’, maar juist ‘wat
mag wel’. Een mooi begin van een positief basisklimaat!
Anita,
ambulant medewerker
Vroeg Erbij Blijven
gedrag, meer werkplezier, positief
pedagogisch klimaat en betere
samenwerking met ouders.
Voor de BSO is dat een positieve
BSO-cultuur, afname van gedrags
incidenten, minder pestgedrag, meer
sociale veiligheid, vergroting werkplezier pedagogisch medewerkers.
Voor de gemeente is dat vermindering instroom dure zorgvormen,
vergroting participatie, korte lijnen
en nauwe samenwerking tussen
BSO en zorg.
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In Drenthe werkt Yorneo op diverse
BSO-locaties in bijna alle gemeenten. De resultaten zijn goed en de
BSO-medewerkers en ouders zijn
enthousiast.
Meer informatie
Wil je de mogelijkheden voor jouw
BSO nader verkennen of meer
weten over andere interventies?
Neem dan contact met ons op.

