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 In samenwerking met
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Het overbrengen van vakkennis

 gedreven door enthousiasme en plezier 
doet Boeien & Groeien.

Op vrijdag 12 mei 2023, vindt in Utrecht het congres Boeien & Groeien plaats. Een
congres bedoeld voor kindprofessionals in de Buitenschoolse Opvang (BSO),
bestuurders uit primair onderwijs en de overheid, en andere geïnteresseerden die in of
in samenwerking met de kinderopvang werken. Het congres wordt verzorgd door
deskundigen uit de praktijk waar deelnemers in een sneltrein worden meegenomen op
reis door een inspirerend en afwisselend programma. 

Kwaliteit Buitenschoolse Opvang
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van Buitenschoolse Opvang in Nederland
verder verbeterd kan worden, met name voor oudere kinderen. Daarnaast is er een
uitdaging met betrekking tot de grote personeelskrapte waarmee de kinderopvang te
maken heeft. Uit het kabinetsvoornemen voor 'gratis' kinderopvang rijst de vraag met
welke kwaliteitsimpulsen de BSO kan worden verbeterd en hoe we externe invulling van
vakkrachten in de BSO kunnen realiseren om kinderen te boeien.

Rijker activiteitenaanbod BSO kinderen
Op dit congres gaan we dieper in op een rijker activiteitenaanbod voor (de oudere) BSO
kinderen. In Scandinavische landen werkt de kinderopvang interprofessioneel samen
met het primair onderwijs en vakkrachten. Kan Nederland hier een voorbeeld aan
nemen? En hoe kunnen we in Nederland het activiteitenaanbod uitbreiden en verdiepen
in tijden van personeelskrapte? 

Mogelijke oplossingen
Tijdens boeiende inspiratiesessies vertellen enthousiaste collega's uit binnen- en
buitenland over hun ervaringen met de inzet van vakkrachten en het verrijken van
programma's in de BSO. De inzet van vakkrachten zorgt zowel voor kennisverbreding in
de BSO als voor een mogelijke oplossing voor de toenemende vraag naar personeel.

Boeit het niet?
Dan groeit het niet!
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Inloop en ontvangst

Startsein: Welkom en opening | Serv Vinders & Yde Dragstra

Kwaliteit in de BSO | Ruben Fukkink

Verschillen in randvoorwaarden tussen Scandinavië en Nederland | Serv Vinders

Maria Fritidsklubb Stockholm | Kennet Sundman

Tussenstop: Koffie, thee, fris & versnaperingen

Voorbeelden van Rijke Programma's in de BSO | Melissa Holleman & Angela Kok

Techniek BSO DOKWRK | Ludo van Velzen

Tussenstop: Lunch en beleven

Villa Voice | Roosje Slooter

Huis de B Groningen, centrum voor kinderopvang en wijkactiviteiten | 

Forumdiscussie onder leiding van Loes Ypma & Ruben Fukkink

Eindhalte en mogelijkheid tot bezoek aan Het Spoorwegmuseum
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Programma

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Boeien & Groeien - Rijker aanbod
in de BSO. Het congres wordt gemodereerd door Prof. dr. R.G. (Ruben) Fukkink,  lector
Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam. Het opgroeien van kinderen in de kinderopvang en op
school en de professionalisering van pedagogisch-staf is een terugkerend onderwerp
in zijn werk.
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Deelname congres
Koffie, thee, fris & versnaperingen
Rijke Lunch
Bezoek aan Het Spoorwegmuseum

De deelnemerskosten bedragen €285 inclusief btw. 

In dit bedrag zijn inbegrepen:

Kosten

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link: https://bit.ly/boeiengroei

Locatie
Het congres vindt plaats in Het Spoorwegmuseum te Utrecht. U kunt het museum bereiken
met de bus, trein, fiets of auto.

Het Spoorwegmuseum 
Maliebaanstation 16
3581XW Utrecht

Met de bus
Neem vanaf Utrecht Centraal bus 4, 8, 28, 50, 55, 73, of 77 en stap uit bij bushalte
Stadsschouwburg. Vanaf die halte is het Spoorwegmuseum op loopafstand te vinden.

Met de auto
Vul in: ‘Johan van Oldenbarneveltlaan 1, Utrecht’
Let op: vanaf A2 uit de richting Amsterdam niet Centrum/Jaarbeurs volgen maar via stadion
Galgenwaard rijden.

Met de trein
U kunt met de pendeltrein naar het museum komen. Vanaf Utrecht CS rijdt de trein vanaf
perron 2 naar het eigen station Utrecht Maliebaan.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken via info@boeien-en-groeien.nl

https://bit.ly/boeiengroei
https://www.spoorwegmuseum.nl/bezoek/pendeltrein/

