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Waarom dit verslag? 
 
In 1999 had de gemeente Sint-Oedenrode subsidie gekregen om een experimenteel 
tieneropvangproject te realiseren. De bedoeling was dat er samengewerkt zou worden met 
Stichting Kiem (die het personeel leverde) het BWI (jongerenwerk), en het Fioretti College 
onder het toeziend oog van de gemeente Sint-Oedenrode. Vanuit Stichting Kiem was het een 
uitdaging om te kijken of er mogelijkheden waren om vanuit een kindercentrum een 
tieneropvang te beginnen. Op 1 september 2000 ben ik begonnen in Sint-Oedenrode om een 
tieneropvang te starten. Er was al een locatie en de huiskamer was gereed om de tieners te 
ontvangen. Na bijna 3 jaar hard werken en onderzoek naar de mogelijkheden van 
tieneropvang in Sint-Oedenrode is er bij mij een duidelijk beeld ontstaan over tieneropvang. 
Ik vond het een eer dat Stichting Kiem mij gevraagd had om tienerwerker te worden. Deze 
jaren waren omgevlogen en dat was niet alleen door mijn eigen toedoen. Ik heb bijzonder 
goede steun gehad van voormalig regiomanager Marcel Strolenberg, waar ik veel vrijheden 
van kreeg om mijn ideeën uit te kunnen voeren. Later, na de overname van Stichting Kiem 
door Stichting Humanitas, heeft regiomanager Olga Hilgers deze taak overgenomen. Omdat 
ik hierdoor veel plezier in mijn werk had, vond ik het niet meer dan normaal om voor 
Stichting Humanitas dit verslag te schrijven. 
 
Waarom een tieneropvang in een kindercentrum? 
 
Steeds meer ouders van kinderen die ondergebracht zijn bij een BSO vragen naar 
opvangmogelijkheden voor hun kinderen na de BSO periode.  
 

De ouders. 
 
De ouders zijn ongerust over het loslaten van hun kinderen in deze leeftijdscategorie, 
ze willen hun kinderen niet alleen laten of met een sleutel naar school sturen. In de 
huidige maatschappij gaan steeds meer ouders beide werken en de tieners zouden 
daarom s’middags alleen voor zichzelf moeten zorgen.  Wát als hun kind op straat 
belandt en slechte invloeden oppikt van anderen?  In de criminaliteit beland of  in 
aanraking komt met drugs? De kans dat tieners in aanraking komen met drugs, alcohol 
of met criminaliteit is zeer reëel. Ook het voortgezet onderwijs krijgt daar steeds meer 
mee te maken, zelfs in de wat kleinere dorpen kom je dat tegen.Voor de tienerleeftijd 
was voorheen geen mogelijkheid voor opvang.  
 
De tieners. 
 
De tieners voelen zich, volgens een onderzoek in opdracht van het ministerie van 
VWS, eenzaam omdat de ouders steeds minder tijd hebben om met ze om te gaan. De 
jongeren vullen het gat vaak op door contacten met leeftijdsgenoten, waardoor deze 
elkaar gaan opvoeden. Maar voor met name studie, werk en leefvorm is en blijven 
volwassenen een belangrijk voorbeeld voor de tieners. 
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Onderzoek. 
 
Uit onderzoek van o.m. Junger-Tas (Jeugd, gezin en preventie vanuit een justitieel 
perspectief, Den Haag, juni 1996) blijkt onder meer dat het ontbreken van toezicht één 
van de belangrijkste oorzaken van probleemgedrag bij jongeren is.   
 
Samenwerking. 
 
Tieneropvang als buitenschoolse opvang, is een vorm van vrijetijdsbesteding  gericht 
op het vergroten van kansen en mogelijkheden van jongeren. Het is daarom ook van 
belang om samen te werken met het voortgezet onderwijs, jongerenwerk, politie en 
gemeenten. Dit zorgt ervoor dat er genoeg draagvlak is in de maatschappij om een 
tieneropvang te starten. Er kan preventief gewerkt worden in het belang van de tieners. 

 
Wat kan tieneropvang betekenen voor de ouders? 
 

• Het kan ervoor zorgen dat zorgtaken voor kinderen en betaalde arbeid kan worden 
gecombineerd 

• Het is een geruststellende gedachte dat het voorkomt dat hun kind op straat gaat 
rondhangen of zich terugtrekt en/of in een sociaal isolement geraakt 

• Het kan ouders helpen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden en sociale integratie van hun kind. 

• Het kan ouders helpen een bijdrage te leveren aan verbetering van de schoolprestaties 
van hun kind 

• Het kan ouders helpen hun kind te stimuleren sportieve activiteiten te (blijven) 
ontplooien 

 
Wat kan tieneropvang betekenen voor de jongeren? 
 

• Er is opvang na school zodat de jongeren zich niet alleen hoeven te voelen 
• Er is een plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen en ondersteuning van een vertrouwd 

persoon krijgen 
• Het kan jongeren helpen met de ontwikkeling van hun eigen identiteit 
• Het kan jongeren helpen een netwerk op te bouwen van mensen die ze vertrouwen 
• Het kan jongeren steun geven om iedere dag naar een vaste plek te kunnen waar zij 

zich veilig voelen  
• Het kan jongeren verrijken d.m.v. diverse workshops of andere activiteiten, zoals 

sporten, culturele- of creatieve activiteiten 
• Er is kontact met leeftijdgenoten 

 
Wat kan een kindercentrum hierin betekenen? 
 
• Een kindercentrum heeft al de expertise om creatief  en recreatief met kinderen om te 

gaan.  
• Een kindercentrum kan een pedagogisch beleid maken en dit toepassen.  
• In een kindercentrum zijn leidsters die een affiniteit hebben met de oudere BSO’ers en die 

zich voor kunnen stellen wat de tiener beweegt. 
• In een kindercentrum is vaak een beleid voor kinderenparticipatie, kinderen kunnen 

meedenken en beslissingen nemen. 
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Wat kan een tieneropvang voor een kindercentrum betekenen? 
 
Sinds enkele jaren is er een experiment met de tieneropvang bij 67 gemeenten in Nederland. 
Met de expertise die opgedaan is in deze jaren is de stap naar een tieneropvang niet al te groot 
meer. De voordelen voor ouders en tieners zijn enorm.  
 

Uitwisseling van ideeën. 
 
Ideeën kunnen worden uitgewisseld tussen BSO enerzijds en tieneropvang anderzijds.  
Er kan gebruik worden gemaakt van elkaars ruimten en de omgang met BSO 'ers en 
tieners kan worden bevorderd.  
 
Kinderen die de BSO zijn ontgroeid. 
 
Sommige kinderen zijn de BSO al ontgroeid voordat ze naar het voortgezet onderwijs 
gaan. In dat geval is het goed om deze kinderen toe te laten tot de tieneropvang. 
Anderzijds zijn er tieners die nog  niet toe zijn aan tieneropvang en beter  passen bij de 
BSO.  

 
Reclame voor het kindercentrum. 
 
Door middel van folders, flyers, een website of mondelinge reclame zal de 
tieneropvang veel in de picture kunnen staan. Indirect is dit ook reclame voor de 
kinderopvang, denk aan het logo of adres dat vermeld staat op betreffende 
wervingsmiddelen, brieven en enveloppen. 
 
Samenwerking. 
 
Doordat er voor de tieners regelmatig workshops, excursies e.d. worden gehouden 
krijg je te maken met  scholen en andere instellingen. Doordat het netwerk steeds 
wordt uitgebreid krijgen ook de kindercentra een goede inloop bij deze instellingen. 

 
Van BSO naar Tieneropvang 
 
Om een beeld te kunnen geven hoe groot de overstap van BSO naar tieneropvang is kunt u 
denken aan de overstap van het kinderdagverblijf naar de BSO. Dat is in dezelfde orde van 
grootte. Iedere overstap naar een nieuwe groep geeft weer meer vrijheden en 
verantwoordelijkheden. Gekeken moet worden of de kinderen op de juiste plek zitten. Het kan 
zijn dat BSO kinderen toe zijn aan een nieuwe uitdaging en meer verantwoordelijkheid. Dan 
kan de tieneropvang een uitkomst bieden. 
 
Het financiële plaatje: 
 
De eerste jaren zal er hoogstwaarschijnlijk gebruik moeten worden gemaakt van subsidie van 
gemeenten, maar na een paar jaar kunnen er mogelijk genoeg tieners zijn om met 
tieneropvang een gesloten begroting te krijgen zoals bij tienercentrum @pestaartje in 
Wageningen te zien is.  
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Is het een optie om een tieneropvang te starten in mijn kindercentrum? 
 
Het is van groot belang om te kijken of tieneropvang een optie is voor bepaalde gemeenten. 
Als er niet of onvoldoende BSO ‘ers doorstromen is de kans klein dat een tieneropvang 
kostendekkend wordt en zal er gekeken moeten worden naar andere mogelijkheden. Een 
voorbeeld hiervan is Tien-inn in Sint-Oedenrode, waar de tieneropvang een open inloop heeft 
gekregen.  
In iedere gemeente zal er een behoefteonderzoek moeten komen om te kijken of er genoeg 
vraag is naar tieneropvang.  
 
De pedagogische visie. 
 
Doordat een tieneropvang een pedagogische visie heeft en daar op acteert is er een groot 
verschil tussen een tieneropvang beheerd door de kinderopvang en een tieneropvang beheert 
door welzijn. Bij het welzijn is het open karakter een must en er is geen pedagogische visie 
aanwezig. De tieneropvang bij een kindercentrum zal een duidelijke pedagogische visie 
hebben en met bepaalde methoden werken. Er zal een pedagogisch beleid moeten worden 
gemaakt speciaal voor tieners van ± 10 t/m 16 jaar. 
De methode die gebruikt wordt bij tieners moet participatief zijn en de tieners zullen mee 
moeten kunnen denken en beslissen. Een goede methode is de “Self Directed Groupworks,  
Users take action for Empowerment” (van Audrey Mullender en Dave Ward, Whiting & 
Birch, 1991).  
Ook een persoonlijke benadering naar de tieners toe is zeer belangrijk omdat je dan 
individuele problemen aan kunt pakken. Pubers groeien zoals alle kinderen groeien. De ene 
puber is al kundig op het ene gebied en de andere puber weer op een ander gebied. Iedere 
tiener zal daarom nog individueel het een en ander moeten bijleren om op een zorgvuldige en 
prettige manier volwassen te worden. 
Door excursies, workshops e.d. kan er gewerkt worden aan preventie zoals een bezoek aan 
een jeugdgevangenis, een workshop over drugs, een film maken over alcoholmisbruik enz.  
 
Een voorbeeld van pedagogisch optreden uit de praktijk van Tien-inn in Sint-Oedenrode 
(verteld moet worden dat deze tieneropvang een mengvorm is van kinderopvang en 
jongerenwerk. Er is een open inloop terwijl er ook een pedagogisch beleid is): 
 
Voorbeeld 1: 
In Sint-Oedenrode komt een groep tieners regelmatig bij Tien-inn. Op een gegeven moment 
merkt de leiding dat betreffende tieners drugs gebruiken en verkopen. De leiding heeft daar 
actie op ondernomen door met het voortgezet onderwijs, jongerenwerk en politie een pad uit 
te stippelen om deze groep te kunnen volgen zodat herhaling beter zichtbaar, dus aangepakt 
kan worden. De leiding van Tien-inn heeft met de betreffende groep tieners ernstig gesproken 
en afspraken gemaakt. Deze afspraken waren:  
 
1. Geen drugs gebruiken vòòr  of tijdens bezoek aan Tien-inn,  
2. De leiding wil helemaal geen drugs zien, op sanctie dat betreffende tiener niet binnen mag 

komen 
3. Er mag niet gesproken worden over drugsgebruik tijdens het bezoek aan Tien-inn.  
4. Er mag niet in drugs gehandeld worden vòòr of in Tien-inn.  
 
Omdat deze groep graag bij Tien-inn kwam zijn deze afspraken goed nageleefd. 
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Conclusie: 
 
Het is zeer goed mogelijk om bij een kindercentrum een tieneropvang te starten die een 
aanvulling kan zijn op de BSO. Zoals in het verleden met de introductie van een 
kinderdagverblijf en de BSO zal de introductie van een tieneropvang een aanlooptijd nodig 
hebben. Tenslotte is het fenomeen tieneropvang nog niet zo bekend in Nederland, dat heeft 
tijd nodig.  
Om de nodige kennis op te doen van tieneropvang kunnen de kindercentra contact opnemen 
met tienercentrum @pestaartje in Wageningen (die ook onderdeel is van een kindercentrum) 
of met Tien-inn in Sint-Oedenrode die door de nieuwe aanpak vooruitstrevend te werk is 
gegaan en bekendheid geniet in heel Nederland.  
 
Voor informatie: 
 
Tienercentrum @pestaartje, tel. 0317-412138 
Onderdeel van Koepel Kinderopvang Wageningen, tel. 0317-412010 
 
Tieneropvang Tien-inn, tel. 0413-321123 
Onderdeel van Stichting Humanitas, rayon Maas en Dommel, tel. 0413-366372 
e-mail: tien-inn@tien-inn.tmfweb.nl 
www.tien-inn.tmfweb.nl 
Aanbevolen kan worden de Project Evaluatie Nota van 2001, 2002 en 2003 (ook op cd 
beschikbaar) 
 
Boek: Ruimte voor tieners, Eindadvies Commissie Tieneropvang 
Aan te vragen bij: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie jeugdbeleid, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag 
Fax: 070-3405410 
 
Boek: Tienercentra in beweging, werkmateriaal voor een vrijetijdsaanbod aan tieners 
NIZW, ISBN 90-5050-970-3 
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