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Juli 2017, Leeuwarden 

 

  



Samenvatting 
 

In 2015 maakten er circa 3500 kinderen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gebruik van een 

buitenschoolse opvang (BSO) door een professionele organisatie (CBS, 2016b). De natuur- en 

milieueducatie afdeling van de gemeente Amstelveen (NME Amstelveen) biedt BSO’s uit deze 

plaatsen verschillende producten om met de BSO-kinderen NME-activiteiten te doen, bijvoorbeeld in 

de vorm van natuurkisten. Deze producten worden echter slechts sporadisch geleend door de BSO’s. 

Om hun huidige en toekomstige producten beter af te stemmen op de voorkeuren en de behoeftes 

van de BSO’s, wilde NME Amstelveen de voorkeuren van de BSO’s onderzoeken door middel van de 

onderzoeksvraag: Op welke manier kan het (toekomstige) aanbod van NME Amstelveen voor op BSO 

locaties en op Speelboerderij Elsenhove aansluiten bij de voorkeuren wat betreft producten en NME-

activiteiten die de BSO’s in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel hebben? Voor de eerste 

deelvraag hebben interviews plaatsgevonden met drie NME-organisaties over wat naar hun 

ervaringen producten geschikt maakt voor BSO’s. Uit de interviews kwam onder andere naar voren 

dat de NME-organisaties doe-activiteiten, waardoor de nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld 

wordt, geschikt vinden voor BSO producten. Ook vinden de respondenten het geschikt om te 

investeren in persoonlijke contacten met BSO’s en eventueel met andere (natuur/NME)organisaties 

om meer natuuractiviteiten op BSO’s aan te kunnen bieden. De resultaten van de interviews zijn 

omgezet in topics en gebruikt om de enquête voor de tweede en derde deelvraag van dit onderzoek 

op te zetten. De enquête achterhaalde voor deze twee deelvragen de voorkeuren van de BSO’s 

omtrent producten voor BSO’s en activiteiten op de Speelboerderij. De enquête is digitaal verstuurd 

aan alle 42 BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en is door 28 BSO’s ingevuld (66,7%). 

Tijdens het contact is er, om de betrouwbaarheid te verhogen,  gevraagd naar degene die mag 

beslissen of er producten bij NME Amstelveen geleend worden. Uit de enquête blijkt dat 40,9% van 

de BSO’s die tot op heden geen gebruik gemaakt hebben van producten van NME Amstelveen (22 

BSO’s), onbekend is met NME Amstelveen en haar aanbod (32,1% van de 28 respondenten). Van alle 

respondenten (28) geeft precies 50% aan geen behoefte te hebben aan producten voor op de BSO-

locatie, vooral omdat ze het moeilijk in te passen vinden in het rooster van de BSO. De andere helft 

van de respondenten die wel de behoefte heeft om producten te lenen voor op de BSO, heeft in de 

enquête voorkeuren aangegeven voor producten op de BSO, bijvoorbeeld dat zij gedurende het hele 

jaar producten zouden willen lenen met een leentermijn van een maand, dat zij deze producten het 

liefst ingedeeld zien in producten voor 4 tot 7 jarigen en 8 tot 12 jarigen en dat ze voorkeur hebben 

voor activiteiten waar de kinderen actief aan mee kunnen doen. Wat betreft NME-activiteiten tijdens 

een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove is er sprake van veel negatieve respons: 71,4% van de 

respondenten heeft hier geen behoefte aan. De voorkeuren van de respondenten die wel de 

behoefte hebben (28,6%), komen op het gebied van topics als leeftijdsindeling, groepsgrootte, 

spelvormen en tijdsduur van activiteiten veelal overeen met wat de respondenten aangegeven 

hebben voor de producten voor op de BSO’s. Een opvallend punt aan de hand van de resultaten is 

dat circa een derde van de respondenten onbekendheid is met NME Amstelveen en haar aanbod, 

hoewel er geen eenduidig verband te leggen is tussen de onbekendheid van NME Amstelveen en de 

behoefte van de BSO’s aan producten en NME-activiteiten. De conclusie van dit onderzoek is dat met 

de huidige producten van NME Amstelveen in theorie meer aangesloten wordt bij de voorkeuren van 

de BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel dan gedacht. Voorkeuren waar nog niet op 

aangesloten wordt en het aspect ‘onbekendheid van NME Amstelveen en haar aanbod’, kunnen bij 

nieuwe producten en/of NME-activiteiten voor beide locaties meegenomen worden.   



Summary 
 

In 2015, approximately 3500 children from Amstelveen and Ouderkerk aan de Amstel have been to a 

professional day care that is especially focused on child care after school (CBS, 2016b). Amstelveen’s 

department of education about nature and environment (Dutch: NME Amstelveen) offers several 

products with activities regarding nature to these after school child care facilities. Unfortunately, the 

current products of NME Amstelveen are not frequently used by these after school child care 

facilities. To adapt the current and future products to the preferences of the after school child care 

facilities, NME Amstelveen explored these preferences by using this research question: ‘In which way 

can NME Amstelveen adapt its current and future products for after school child care locations and 

for Speelboerderij Elsenhove to match the preferences of the after school child care facilities from 

Amstelveen and Ouderkerk aan de Amstel regarding products and nature related activities? ’ For the 

first sub question, interviews have been conducted with three organizations that deal with education 

about nature and environment. The purpose of these interviews was to establish what makes 

products suited for after school child care facilities, based on the experiences of the three 

organizations. According to the respondents, activities that are actively involving children and making 

them curious about their surroundings are, among other things, suited for products focused on after 

school child care facilities. The results of the interviews are used to create a survey for sub questions 

2 and 3 of this research. This survey was used to find out the preferences of the after school child 

care facilities from Amstelveen and Ouderkerk aan de Amstel for both products for child care 

facilities and for nature related activities at Speelboerderij Elsenhove. The survey is digitally sent to 

all 42 after school child care facilities and 28 of those facilities responded (66,7%). In all contact with 

after school child care facilities there was asked for the person authorized to decide whether to use a 

product offered by external organizations to fill in the survey, to increase the reliability of this 

research. Results of the survey are showing that 40,9% of the respondents (22 after school child care 

facilities) that have never used any product of NME Amstelveen before, are unfamiliar with NME 

Amstelveen and the products it is offering (32,1% of 28 respondents). Besides the unfamiliarity, the 

results are revealing that exactly 50% of all respondents declared to have no need for products at 

child care facilities. According to the respondents, the main reason for this is because it is hard to fit 

products in the schedules of the facilities. The other 50% of the respondents that do have need for 

products at the after school child care facilities, has pointed out their preferences for products in the 

survey. Examples of preferences are to use products of NME Amstelveen throughout the year for a 

month per product, to see products subdivided in two categories, namely products for 4-7 year olds 

and 8-12 year olds, and the preference to have the children actively involved during activities. As to 

nature related activities at Speelboerderij Elsenhove, the results are showing a lot of negative 

response: 71,4% of the respondents has no need for these kind of activities at this location. Of the 

28,6% of the respondents that does have need for nature related activities at Speelboerderij 

Elsenhove, the preferences are corresponding to most of the preferences for products for the after 

school child care facilities. Based on the results of this research, a striking point is that approximately 

a third of the respondents is unfamiliar with NME Amstelveen, although there is no clear link 

between the unfamiliarity and the need for products and nature related activities of after school 

child care facilities. The conclusion of this research is that current products of NME Amstelveen 

match more preferences of the after school child care facilities than thought beforehand. When 

developing new products and activities, NME Amstelveen could pay attention to all preferences 

revealed in this research and the aspect of the unfamiliarity of NME Amstelveen and its products. 
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Afkortingen en kernbegrippen 
 

Hieronder volgt een overzicht van de in dit onderzoeksverslag gebruikte afkortingen en kernbegrippen: 

Afkortingen 

BSO  buitenschoolse opvang;    KDV  kinderdagverblijf; 

CBS het Centraal Bureau voor de Statistiek;  NME  natuur- en milieueducatie.

Kernbegrippen 

NME Amstelveen  

De natuur- en milieueducatieafdeling van de gemeente Amstelveen. Zij verzorgen lessen en lesmaterialen 

over uiteenlopende onderwerpen voor het primaire onderwijs, BSO’s en voortgezet onderwijs, maar ook 

voor MBO, HBO, universiteiten en volwassenen is er aanbod vanuit NME Amstelveen (NME Amstellanden-

Meerlanden, 2017).  

BSO 

Buitenschoolse opvang. Het CBS heeft een definitie van buitenschoolse opvang, die aangehouden wordt 

voor dit onderzoek (CBS, 2016b): 

‘Opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd vóór en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van 

leraren en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder. Vanaf het schooljaar 2007-2008 

zijn scholen verplicht voorschoolse en naschoolse opvang aan te bieden. Scholen kunnen de opvang zelf 

organiseren of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.’ 

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van buitenschoolse opvangcentra, dus professionele organisaties die 

als BSO geregistreerd zijn. Gastouders voor buitenschoolse opvang worden niet1 meegenomen in dit 

onderzoek.  

(BSO) Activiteiten   

Volgens de Van Dale (2017) betekent ‘activiteit’ onder andere ‘werkzaamheid’. Het woord werkzaamheid 

betekent onder andere ‘bezigheid’ (Van Dale, 2017). BSO-activiteiten zijn dus ‘bezigheden’ die op een BSO 

gedaan (kunnen) worden, waarbij de focus ligt op het ontspanning brengen aan de kinderen die zich in 

hun vrije tijd op de BSO bevinden, in plaats van op planmatig leren en educatie (Van der Schaaf et alii, 

2012; Boogaard en Fukkink, 2009). Daarom wordt er in relatie tot BSO’s gesproken over activiteiten in 

plaats van lessen (S. Romijn, teamleider NME Amstelveen a.i., persoonlijke communicatie, januari 2017; 

M. Bouwman, NME adviseur, persoonlijke communicatie, januari 2017). 

NME-activiteiten 

Dit zijn bezigheden waarbij er een natuur-, milieu- of dierkundig onderwerp centraal staat. Wat betreft 

vorm van deze activiteiten staat er niets vast, aangezien dat per activiteit en onderwerp kan verschillen. 

Deze activiteiten kunnen ook op een BSO plaatsvinden of op een externe locatie die bezocht wordt door 

de BSO. 

(NME) Producten 

Een verzameling materialen en activiteitsuggesties waarbij er een natuur-, milieu- of dierkundig 

onderwerp centraal staat. Een voorbeeld is een natuurkist over vlinders, waarbij een BSO met de kinderen 

rupsen kan laten uitgroeien tot vlinders en er in de kist opdrachten over dit dier te vinden zijn. In dit 

onderzoek zijn ‘producten’ bedoeld om op een BSO te gebruiken.   

                                                           
1
 Hiertoe is besloten in overleg met de opdrachtgever. 
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1. Situatieschets  
 

Na een aantal jaren van daling, steeg volgens het CBS in 2015 weer het aantal kinderen dat naar een 

kinderopvang ging met circa twaalf duizend kinderen ten opzichte van 2014 (CBS, 2016a). Het gaat 

hierbij om kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO), bij zowel kindercentra 

(professionele organisaties) als gastouders (CBS, 2016b). In Nederland gingen er in 2015 in totaal 

355.8952 kinderen naar een buitenschoolse opvang van een professionele organisatie, ten opzichte 

van 346.345 kinderen in 2014 (CBS, 2015; 2016b).  

De reden dat kinderen naar een vorm van kinderopvang gaan is de arbeidsmarktparticipatie van een 

alleenstaande ouder of beide ouders, waardoor zij niet vrij zijn op de momenten dat de kinderen uit 

school komen of al moeten beginnen voordat de kinderen naar school kunnen (Gilsing, 2007). De 

doelgroep van buitenschoolse opvangcentra betreft kinderen die naar de basisschool gaan (CBS, 

2016a). Dat betekent dat ze gemiddeld een leeftijd hebben van vier tot twaalf jaar (Rijksoverheid, 

2017a), hoewel de leerplicht pas geldig is vanaf de maand nadat een kind vijf jaar geworden is 

(Rijksoverheid, 2017b).  

Tijdens de buitenschoolse opvang zijn kinderen in principe in hun vrije tijd en mogen daarom een 

plezierige tijd hebben (Van der Schaaf et alii, 2012; De Waal & Ten Kate, 2016). Volgens Van der 

Schaaf et al. (2012) geldt het doel ‘stimuleren van de sociale ontwikkeling’ als één van de 

belangrijkste doelen van BSO’s. Ook De Waal en Ten Kate (2016) benadrukken dat de kinderopvang 

een ontwikkelingstaak heeft. 

Boogaard en Fukkink (2009) schrijven dat een doel van een BSO ‘ontspanning bieden aan kinderen’ is 

en dat de kinderen op een BSO daarom de vrijheid hebben om te kiezen wat, wanneer en met wie ze 

iets willen doen. Een BSO is namelijk vooral gericht op het creëren van een veilige en gezonde 

omgeving in plaats van op het overbrengen van leerstof, hoewel er wettelijk speciale programma’s 

zijn toegestaan met voorschoolse educatie op de kinderopvang om de overgang naar het 

basisonderwijs te vergemakkelijken indien nodig (Van der Schaaf et alii, 2012; Wet kinderopvang, 

2017). Kinderen bevinden zich op een BSO in verhouding tot de basisschool in een minder gestuurde 

context, waardoor er geen formeel en planmatig leren plaatsvindt (Van der Schaaf et alii, 2012). Een 

kind moet een activiteit op een BSO niet als verplichting ervaren (Otten et alii, 2012). De kinderen 

zijn gedurende een BSO-activiteit bezig met een bepaald onderwerp, zonder dat de nadruk ligt op 

het ‘leren’. Dat sluit aan bij synoniemen voor activiteit, namelijk ‘werkzaamheid’ oftewel ‘bezigheid’ 

(Van Dale, 2017), waarbij er niet gesproken wordt over educatie. Daarnaast hebben de BSO-

medewerkers vaak geen lesbevoegdheid, waardoor er niet over lessen gesproken kan worden (Otten 

et alii, 2012).  

BSO-medewerkers zijn vaak pedagogische medewerkers die in hun werk te maken krijgen met veel 

verschillende (leeftijds)kenmerken om activiteiten op aan te passen. De Rijksoverheid stelt dat een 

BSO minimaal één medewerker plaatst op een groep van tien kinderen met een leeftijd vanaf vier 

jaar (Inspectie van het Onderwijs, 2015). Vanwege de brede range in leeftijden in een groep, is aan te 

nemen dat de kinderen van verschillende leeftijden verschillende eisen stellen aan het doorbrengen 

van hun vrije tijd (Collignon et alii, 2010). Volgens Collignon et al. (2010) hebben kinderen van vier tot 

                                                           
2
 Het CBS heeft dit cijfer gebaseerd op de uren en het aantal kinderen waar kinderopvangtoeslag voor is 

uitgekeerd in het kader van de Wet Kinderopvang (CBS, 2016
b
). 
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zes jaar vooral behoefte aan veiligheid en structuur in hun vrije tijd, terwijl de oudere kinderen van 

zeven tot twaalf meer uitdaging nodig hebben. Daarnaast heeft iedere leeftijdsgroep nog meer 

specifieke kenmerken, die gemiddeld genomen voor ieder kind gelden.  

Zo hebben kleuters, kinderen van vier tot zes jaar (groep 1 en 2), bijvoorbeeld een bewegingsdrang 

waar ze graag aan toe willen geven (Mönks, 2015). De motoriek die bij beweging en activiteiten komt 

kijken heeft echter nog oefening nodig, hoewel volgens Verhulst (2006) zowel de fijne als de grove 

motoriek rond het zesde levensjaar goed ontwikkeld is. Feldman (2009) stelt dat de fijne motoriek 

wel geoefend moet blijven. In hun spel en in het leven in het algemeen, kunnen kleuters animisme 

toepassen: levenloze voorwerpen worden door de kleuters als ‘bezield’ gezien (Zwiep, z.j.). Dit is 

vergelijkbaar met het in staat zijn tot het uiten van symbolisch gedrag (Mönks, 2015), bijvoorbeeld 

spelen met een voorwerp terwijl het een ander voorwerp voorstelt (denk aan een banaan die een 

telefoon symboliseert). Een kenmerk van kinderen tussen de vier en zeven jaar oud is ook dat zij in 

de fase van ‘magisch denken’ zitten (Foks-Appelman, 2005; Verhulst, 2006; Verhofstadt-Denève et 

alii, 2004). Dit is de reden dat kinderen in sprookjes kunnen geloven en ook bijvoorbeeld in 

Sinterklaas (Verhulst, 2005).  

Kinderen van zes tot acht jaar (groep 3 en 4) beheersen fysiek gezien hun spieren steeds beter. Dat 

zorgt ervoor dat de fijne motoriek gedurende deze jaren nog verder verfijnt (Feldman, 2009). 

Daarnaast kunnen kinderen vanaf circa zes jaar steeds logischer en meer systematisch gebruik maken 

van aan objecten gelinkte symbolen. Daarnaast leren ze omgaan met duidelijke verwijzingen (Wood, 

Smith & Grossniklaus, 2001). Volgens de leertheorie van Piaget gaan kinderen van deze leeftijd over 

naar de concreet-operationele fase, zie Figuur 1. Dat betekent dat kinderen van deze leeftijd steeds 

concreter gaan denken en de vaardigheid leren om zaken te vergelijken. Zo kan een kind van deze 

leeftijd gaan denken ‘kon ik maar net zo goed dansen als die ander’, terwijl het eerder die 

vergelijking nog niet kon maken. Ook gaan kinderen gedrag evalueren aan de hand van het 

toelaatbaarheidscriterium (Prins et alii, 2013): zou een persoon in bepaalde omstandigheden 

‘toestemming’ mogen krijgen tot het verrichten van een bepaalde daad, die onder normale 

omstandigheden niet als ‘goed’ gekwalificeerd wordt. Een voorbeeld dat Prins et al. (2013) geven is 

dat kinderen van deze leeftijd kunnen gaan denken: zou er een regel moeten zijn die ervoor zorgt dat 

sommige mensen mogen stelen?  

 

Kinderen met een leeftijd van acht tot tien jaar (groep 5 en 6) hebben een denkwijze die concreet 

genoemd kan worden, maar die nog sterk op het hier-en-nu gericht is (Verhulst, 2005; Feldman, 

Figuur 1 Ontwikkelingsfases volgens Piaget met accenten. Bron: Verhofstadt-Denève 
en Van Geert, 2004. 
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2009). Samenwerken gaat steeds beter voor kinderen van deze leeftijd, wat ze leren vanaf de leeftijd 

van zeven jaar (Mönks, 2015). Op deze leeftijd vertonen kinderen een groeiende onafhankelijkheid 

en gaan vaker zelf op pad (Henselmans, 2014; SLO, 2016). Ze zijn in staat om een bepaalde activiteit 

bewust al hun aandacht te geven en kunnen eventuele niet-relevante prikkels daarbij negeren 

(Verhulst, 2005). Vanaf deze leeftijd zijn de kinderen in staat om zelfstandig taken uit te voeren 

(Henselmans, 2014).  

Tot slot kunnen kinderen van tien tot twaalf jaar oud (groep 7 en 8) meer systematisch omgaan met 

opdrachten (De Vaan en Marell, 2012). Daarnaast kunnen ze ook zelf de taken verdelen (De Vaan en 

Marell, 2012). Wel zijn handelingen met concreet materiaal nog nodig ter ondersteuning van de 

begripsvorming en daardoor grip te krijgen op hun omgeving (Van Graft en Kemmers, 2007). De 

cognitieve ontwikkeling van kinderen op deze leeftijd wordt gestimuleerd door het uitwisselen van 

ideeën met andere kinderen en het samen zoeken naar oplossingen voor een bepaald probleem 

(Verhulst, 2005). Wat betreft de leertheorie van Piaget komen de kinderen van deze leeftijd steeds 

meer in de formeel-operationele fase, waarbij ze steeds meer abstract kunnen denken (zie Figuur 1), 

waardoor ze bijvoorbeeld kunnen omgaan met meer complexe begrippen en situaties. 

Kinderen van al de hiervoor genoemde leeftijden kunnen op een BSO over het algemeen spelletjes 

doen, samen (buiten)spelen en knutselen. De invulling van deze activiteiten is vaak aangepast aan de 

ontwikkeling van kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep. Op die manier wordt er niet iets van een 

kind verwacht dat het eigenlijk niet kan. Een indeling door Van Halem et al. (2011) van 

ontwikkelingsaspecten waar activiteiten op onder andere de kinderopvang over het algemeen op 

afgestemd worden, bestaat uit drie onderdelen: 

- Motorische ontwikkeling (van optillen van het hoofd tot sportbeoefening); 

- Verstandelijke ontwikkeling (van herkennen naar bewust denken en leren); 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling (van naast elkaar spelen naar samen spelen).  

Door aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van een kind of door net iets meer uitdaging te bieden, 

waarbij wel aangesloten wordt op de huidige kennis en kunde van een kind, blijft een kind binnen de 

zone van actuele ontwikkeling uit de leertheorie van Vygotski (StiBCO, z.j.). Het kind zal daardoor niet 

doorschieten naar de paniekzone, waar het niet meer weet of snapt wat er van hem gevraagd wordt. 

Welke activiteiten er precies gedaan worden, verschilt per BSO. Wel kunnen activiteiten onder 

bepaalde thema’s geschaard worden, zoals Boogaard en Fukkink (2009) deden toen zij in 2009 een 

meetinstrument opgezet hebben om de kwaliteit van een BSO te kunnen meten. Zij noemden de 

volgende thema’s (Boogaard en Fukkink, 2009): 

- Sport, beweging en motoriek; 

- Creatieve en kunstzinnige ontwikkeling; 

- Muziek, dans, drama/theater; 

- Taal en denken; 

- Ruimtelijk inzicht en technische ontwikkeling; 

- Kennis van de natuur; 

- Gezelschapsspellen; 

- Computers en computerspellen.  
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Deze thema’s komen grotendeels overeen met de thema’s die door Hegeman (2010) aangeraden 

worden voor BSO’s, namelijk:  

- Buitenspelen; 

- Hobby/knutselen; 

- Muziek; 

- Zingen/dansen; 

- Sporten; 

- Natuur/dieren. 

Uit een onderzoek van studenten naar instructievormen over wetenschap en techniek op BSO’s 

(Otten et alii, 2012), bleek dat kinderen op de BSO graag buitenspelen en activiteiten doen waarin ze 

hun energie kunnen stoppen. 

In hetzelfde onderzoek wordt aangeraden om activiteiten maximaal een kwartier tot een half uur te 

laten duren vanwege het concentratievermogen en dus meerdere (kortere) activiteiten aan te bieden 

in plaats van een langdurige activiteit (Otten et alii, 2012). Daarnaast geeft het onderzoek van Otten 

et al. (2012) ook weer dat medewerkers van BSO’s liever een begeleidende rol hebben bij een 

activiteit dan een leidinggevende rol. Daarmee wordt bedoeld dat de kinderen zelfstandig bezig 

kunnen en BSO-medewerkers alleen hulp bieden bij vragen of onduidelijkheden.  

De Waal en Ten Kate (2016) noemen daarnaast ook specifieke behoeften voor oudere kinderen wat 

betreft activiteiten op een BSO, namelijk: 

- Een gericht activiteitenaanbod dat afgestemd is op diverse interesses, behoeftes en die 

rekening houdt met jongens en meisjes; 

- Uitstapjes; 

- Werken met leeftijdsgroepen; 

- Eigen groepsruimte (kunnen verblijven met leeftijdsgenoten en vrienden); 

- Ruimte krijgen (zelfstandig bezig mogen); 

- Spelen met computer en games.  

Deze behoeftes kunnen meegenomen worden in een activiteitenontwikkeling voor BSO’s. Dat geldt 

ook voor de thema’s die Boogaard en Fukkink (2009) en Hegeman (2010) hebben bestempeld als 

geschikt voor op een kinderopvang, waaronder de thema’s ‘kennis van de natuur’ en ‘natuur/dieren’ 

die specifiek in de NME-sector aan bod komen. Van der Waal en Wals (2009) schrijven dat 

onderzoeken over de gezondheid van kinderen hebben getoond dat de natuur een belangrijke rol 

speelt als ‘bron van rust en ontspanning, geestelijke en lichamelijke weerbaarheid, persoonlijke groei 

en betekenisverlening aan de natuurlijke omgeving’. In het onderwijs verdwijnt de aandacht voor 

natuur, leefomgeving, bewustzijn van de afhankelijkheid van natuurlijke bronnen en de herkomst van 

ons voedsel steeds meer naar de achtergrond (Van der Waal en Wals, 2009). Van der Waal en Wals 

(2009) zien hierbij ook een mogelijkheid voor kinderopvang, waaronder BSO’s, om natuuractiviteiten 

aan te bieden.  

Naar aanleiding van uitwisselingsbijeenkomsten die in het kader van het traject ‘Groene dagopvang’ 

gehouden zijn, vermelden Veldwerk Nederland en Cailin Partners (2013) dat de kinderopvang de 
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volgende behoeftes heeft ten behoeve van natuurbeleving (Veldwerk Nederland en Cailin Partners, 

2013):  

- Scholing van de medewerkers van de kinderopvang rondom natuurbeleving; 

- Uitwisseling van ervaringen en ideeën onderling (georganiseerd door NME centrum, 

bijvoorbeeld in een netwerk); 

- Hulp bij het gesprek met de GGD (toetsing op veiligheid) en samen overleggen hoe je regels 

opstelt voor veiligheid en dit aan ouders communiceren; 

- Goede materialen (te koop of te huur) en tips voor leskisten (zelf maken) per locatie; 

- Activiteiten per leeftijdsgroep (babygroep, dreumes, peuters); 

- Kortdurende activiteiten op locatie of in de buurt van de kinderopvang; 

- Specifiek programma voor 1 dag (vakantie) op locatie voor groep 4-8 jaar en ouder; 

- Tips, ideeën en argumenten om collega’s mee te krijgen; 

- Tips voor leuke plekken om te bezoeken en hoe dit te organiseren; 

- Kennis over mogelijkheden voor inrichting van een uitdagende buitenruimte; 

- Ideeën voor het inschakelen van vrijwilligers/ouders (naast verplichte leidster/kind ratio); 

- Argumenten om ouders te overtuigen van het belang van natuurbeleving en vies worden. 

Volgens Veldwerk Nederland en Cailin Partners zouden NME centra in kunnen spelen bij de 

koppeling tussen kinderopvang en natuur doordat locaties en activiteiten met relatief weinig 

inspanning geschikt te maken zijn voor de kinderopvang, waarbij ze inspelen op de behoefte van de 

kinderopvang om met minimale investeringen een laagdrempelige ondersteuning bij (het opzetten 

van natuur)activiteiten te verkrijgen (Veldwerk Nederland en Cailin Partners, 2013). 

De koppeling tussen natuur en kinderen wordt door de natuur- en milieueducatie afdeling van de 

gemeente Amstelveen (NME Amstelveen) voor een deel vormgegeven op Speelboerderij Elsenhove. 

Deze boerderij is een combinatie van een kinderboerderij met diverse soorten boerderijdieren en 

een natuurlijke speeltuin (Speelboerderij Elsenhove, 2017). De slagzin van de Speelboerderij is: ‘Een 

leven lang leren voor natuur, milieu en duurzaamheid’ (Speelboerderij Elsenhove, 2017), waarmee 

aangegeven wordt dat alle bezoekers hier over deze thema’s kunnen leren. Het is mogelijk voor 

diverse doelgroepen, waaronder basisscholen, om op Speelboerderij Elsenhove themagerichte lessen 

te volgen of materialen te gebruiken die door NME Amstelveen samengesteld zijn. Ook is het voor 

scholen mogelijk om materialen te lenen en op school te gebruiken, bijvoorbeeld leskisten met 

leerzame opdrachten over een bepaald thema. Momenteel worden er 74 producten voor 

basisscholen aangeboden door NME Amstelveen (NME Amstelveen, 2017). Ook zijn er mogelijkheden 

voor BSO’s. 

In totaal zijn er 35 BSO’s in Amstelveen en 7 BSO’s in Ouderkerk aan de Amstel (M. Bouwman, NME 

adviseur, persoonlijke communicatie, januari 2017). Cijfers van het CBS en gemeente Amstelveen 

geven weer dat er circa 3500 kinderen uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gebruik maken 

van buitenschoolse opvang door een professionele organisatie in deze plaatsen (CBS, 2016b; CBS, 

2016c; Gemeente Amstelveen, 2015).  

Volgens NME Amstelveen legt een aantal van de BSO’s ieder jaar één of meerdere bezoeken af aan 

Speelboerderij Elsenhove (S. Romijn, teamleider NME Amstelveen a.i., persoonlijke communicatie, 

januari 2017; M. Bouwman, NME adviseur, persoonlijke communicatie, januari 2017). Hoe vaak de 

BSO’s de Speelboerderij precies bezoeken, is niet bekend aangezien de BSO’s vaak niet van tevoren 
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Figuur 2 Het aanbod van NME Amstelveen voor BSO's uit Amstelveen 
en Ouderkerk aan de Amstel. Bron: NME Amstelveen, www.nmedichtbij.nl. 

laten weten dat ze met een groep komen (M. Bouwman, NME adviseur, persoonlijke communicatie, 

januari 2017). Naast de mogelijkheid om de Speelboerderij te bezoeken, biedt NME Amstelveen 

momenteel zeven producten aan die BSO’s voor op hun BSO kunnen lenen, zie Figuur 2 (NME 

Amstelveen, 2017).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In principe is het dus mogelijk dat deze ruim 3500 kinderen, verdeeld over 42 BSO’s in Amstelveen en 

Ouderkerk aan de Amstel, gebruik maken van producten over natuur, milieu en duurzaamheid van 

NME Amstelveen. Al deze producten bevatten doe-opdrachten, meestal om als buitenactiviteit uit te 

voeren, waar de BSO in theorie zo mee aan de slag kan.  

Echter, wellicht past het huidige aanbod van producten voor BSO’s van NME Amstelveen niet bij wat 

de BSO’s zouden willen, aangezien in praktijk blijkt dat de BSO’s weinig producten lenen bij NME 

Amstelveen. In de afgelopen twee jaar zijn namelijk slechts drie keer verschillende producten 

uitgeleend aan BSO’s in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel (M. Bouwman, NME adviseur, 

persoonlijke communicatie, januari 2017): de natuurkist ‘Slakken’ is uitgeleend aan een BSO in 

Ouderkerk aan de Amstel, het BSO-product ‘Smaakplezier op de BSO’ is uitgeleend aan een 

Amstelveense BSO en tot slot is de natuurkist ‘Kevers’ ook aan een BSO in Amstelveen uitgeleend.  

1.1.  Doel onderzoek 

NME Amstelveen denkt dat zij de BSO’s veel meer zou kunnen bieden dan waar nu gebruik van wordt 

gemaakt, gezien het aantal BSO’s en het aantal kinderen dat naar een BSO gaat in Amstelveen en 

Ouderkerk aan de Amstel ten opzichte van de uitleenhistorie van de afgelopen twee jaar. Daarom wil 

NME Amstelveen te weten komen hoe zij het BSO aanbod, zowel voor op BSO’s als op Speelboerderij 

Elsenhove, beter kan aansluiten op de behoeftes en voorkeuren van de BSO’s.  

Belangrijk in dit onderzoek is het daarom om erachter te komen wat belangrijke aandachtspunten 

zijn voor een geschikt NME-aanbod voor BSO’s en ook welke voorkeuren BSO’s hebben wat betreft 

producten en NME-activiteiten door NME Amstelveen. Voorkeuren van de BSO’s zouden betrekking 

kunnen hebben op thema’s, werkvormen, tijdsduur en leeftijdsindeling en – kenmerken van 

activiteiten. Door in het aanbod rekening te gaan houden met de behoeftes van de BSO’s, worden 

deze organisaties in de nabije toekomst meer betrokken bij het NME-programma van de gemeente 

Amstelveen.   
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1.2.  Onderzoeksvragen 

Aan de hand van het doel van dit onderzoek, is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

Op welke manier kan het (toekomstige) aanbod van NME Amstelveen voor op BSO locaties en op 

Speelboerderij Elsenhove aansluiten bij de voorkeuren wat betreft producten en NME-activiteiten die 

de BSO’s in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel hebben? 

Om tot een goede conclusie te kunnen komen, wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van drie 

deelvragen. De eerste deelvraag is gericht op aanbieders van NME-activiteiten voor BSO’s en de 

andere twee deelvragen gaan over de gebruikers van de NME-activiteiten, in dit onderzoek de BSO’s:  

1) Wat zijn de ervaringen van NME-centra wat betreft geschikte NME-activiteiten voor BSO’s? 

 

2) Wat zijn de voorkeuren van de BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wat betreft de 

inhoud en uitvoering van (toekomstige) NME-producten en –activiteiten door NME Amstelveen 

voor op de BSO locaties? 

 

3) Wat zijn de voorkeuren van de BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wat betreft de 

inhoud en uitvoering van (toekomstige) NME-producten en –activiteiten door NME Amstelveen 

voor op Speelboerderij Elsenhove? 

1.3.  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt het onderdeel ‘materiaal en methode’ van dit onderzoek aan bod, gevolgd door 

de resultaten van dit onderzoek in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bestaat uit de discussie, waarin een 

methode- en resultatendiscussie aan bod komt. Vervolgens bestaat hoofdstuk 5 uit de conclusie en 

sluit hoofdstuk 6 het onderzoek af met aanbevelingen voor de opdrachtgever. 
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2. Materiaal en methoden van het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe het onderzoek vormgegeven is.  

2.1. Onderzoeksontwerp 

De hoofdvraag van het onderzoek is beschrijvend van karakter. Om deze hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden, is gebruik gemaakt van een aantal deelvragen met verschillende 

onderzoeksontwerpen. 

Zo is er bij deelvraag 1 sprake van een beschrijvend onderzoek (kwalitatief). Het onderzoeksontwerp 

is een survey, aangezien er onderzoek werd gedaan naar de ervaringen van een aantal NME-centra. 

De vragen die gebruikt werden gedurende dit onderzoek hadden voor een groot deel een open 

karakter om op deze manier ook ruimte te laten voor onverwachte informatie (Baarda, De Goede en 

Teunissen, 2005). Daarnaast is er gebruik gemaakt van een aantal topics die als richtlijnen voor de 

interviews dienden (Baarda, De Goede en Kalmijn, 2015).  

Ook voor deelvraag 2 en deelvraag 3 is het onderzoeksontwerp een survey, maar de resultaten 

hiervan zijn gekwantificeerd waardoor deze deelvragen kwantitatief van karakter zijn (B. van Oost, 

docent kwalitatief onderzoek, persoonlijke communicatie, maart 2017). De vragen in de hiervoor 

gebruikte enquête waren afwisselend meerkeuze-, frequentie- en open vragen of een combinatie. 

Door open vragen op te nemen in de enquête bleef ook hier ruimte voor onverwachte, nieuwe 

informatie (Baarda, De Goede en Teunissen, 2005). 

2.2. Onderzoekspopulatie 

Voor deelvraag 1 bestond de onderzoekspopulatie uit een aantal NME-centra. Vanwege de beperkt 

beschikbare tijd is ervoor gekozen om maximaal drie NME-centra te interviewen. De eerste 

organisatie is ANMEC (Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum) in Amsterdam, omdat zij 

goed bekend staat in de NME sector en zich in een vergelijkbare omgeving (Randstad, stedelijk 

gebied) bevindt als NME Amstelveen. Vervolgens is er gebruik gemaakt van het sneeuwbaleffect 

doordat ANMEC een andere organisatie heeft aangeraden: CNME Amersfoort. Voor de derde en 

tevens laatste organisatie van dit onderzoek is er gezocht via de adreswijzer van de website van NME 

Podium. Er is gekozen voor Duurzaam Leiden/NME, omdat er na telefonisch contact bleek dat BSO’s 

regelmatig gebruik van maken van activiteiten via deze organisatie. Bij al deze NME-centra is 

gevraagd naar de meest geschikte persoon binnen de organisatie om een interview mee af te nemen 

(zie paragraaf 2.5. voor details). De functietitels van de geïnterviewden verschillen (consulent, 

ondersteunend medewerker NMC en senior medewerker educatie), maar inhoudelijk waren de 

respondenten geschikt voor de interviews aangezien zij allemaal ervaring hebben met het 

ontwikkelen en/of aanbieden van BSO-aanbod. 

Tijdens het proces om organisaties te vinden die bereid waren om mee te werken, is er contact 

geweest met meerdere NME-centra. Een tweetal van deze organisaties heeft op een aantal 

onderwerpen nog een schriftelijk en/of telefonisch bijdrage geleverd om meer antwoordcategorieën 

voor de enquête te verkrijgen, bijvoorbeeld voor het topic ‘geschikte thema’s’. De eerste organisatie 

die op deze manier heeft bijgedragen is De Helderse Vallei (Den Helder), waar BSO’s regelmatig 

gebruik maken van programma’s. De tweede organisatie die een bijdrage geleverd heeft is 

Natuur&Zo (Zeeland), waar helaas de producten voor BSO’s minder goed lopen. Hierdoor viel deze 
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organisatie buiten de gezochte doelgroep voor de interviews, maar enkele opmerkingen en 

ervaringen konden wel meegenomen worden in het onderzoek.  

De onderzoekseenheid voor deelvraag 2 en deelvraag 3 bestond uit BSO’s van professionele 

organisaties (géén buitenschoolse opvang door gastouders) uit Amstelveen en Ouderkerk aan de 

Amstel. In totaal besloeg de populatie 42 BSO’s. Vanuit NME Amstelveen zijn van iedere BSO de 

contactgegevens geregistreerd, die voor dit onderzoek geüpdatet en gebruikt zijn. Iedere BSO is 

gevraagd naar de meest geschikte persoon binnen de organisatie om mee te werken aan het 

onderzoek (zie paragraaf 2.5. voor details). Voor de keten KinderRijk is iedere BSO-locatie apart 

benaderd, in plaats van via de contactpersoon voor alle vestigingen van deze keten. Op deze manier 

kon er een completer overzicht van de voorkeuren van de lokale BSO’s verkregen worden. De 

functies van de respondenten waren heel divers van titel: directeur, vestigingsmanager, 

locatiemanager, leidinggevende, assistent-leidinggevende, groepsteamleider, coördinator BSO of 

pedagogisch medewerker. 

2.3. Data 

Dit onderzoek is met de eerste deelvraag gericht op het achterhalen van ervaringen van NME-centra 

wat betreft geschikte NME-activiteiten voor BSO’s. Daarnaast richtte het onderzoek zich met 

deelvraag 2 en deelvraag 3 vooral op de voorkeuren van de lokale BSO’s wat betreft (toekomstige) 

producten en NME-activiteiten die zij van NME Amstelveen af zouden willen nemen of waar ze aan 

deel zouden willen nemen, zodat NME Amstelveen haar toekomstige aanbod, en het huidige waar 

nodig, op de voorkeuren kan afstemmen.  

2.4. Dataverzamelingsmethoden 

Voor dit onderzoek zijn verschillende dataverzamelingsmethoden gebruikt.  

Deelvraag 1 

Om deelvraag 1 te kunnen beantwoorden, zijn er drie interviews afgenomen met verschillende NME-

centra. Deze interviews waren deels gestructureerd, omdat er een topiclijst gebruikt werd om de 

belangrijkste onderwerpen niet te vergeten. Als basis voor deze topics is er een literatuuronderzoek 

gedaan (zie situatieschets), waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van bronnen waarvan de 

auteur wetenschappelijk geschoold is op het onderwerp natuur- en milieueducatie, 

ontwikkelingspsychologie of kinder- of buitenschoolse opvang. Ook is een aantal 

thesisonderzoeksverslagen van universitaire studenten geraadpleegd. Daarnaast zijn er 

overheidsdocumenten geraadpleegd, evenals artikelen uit het werkveld waarin een 

ervaringsdeskundige uit de kinderopvang aan het woord is.  

De topics zijn gebaseerd op voorwaarden voor producten voor de BSO die in de literatuurstudie 

gevonden zijn, zoals voorwaarden wat betreft het type activiteiten (spel- en werkvormen), thema’s, 

materialen, tijdsduur, locatie, vervoer, begeleiding en (aansluiting op) leeftijdsgroepen. De topiclijst 

vormde uiteindelijk de basis voor het maken van open vragen, die in de interviews gebruikt zijn. De 

gebruikte topiclijst voor de interviews is te vinden in Bijlage I.  

Deelvragen 2 en 3 

Voor deelvragen 2 en 3 is er gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête, die per e-mail naar alle 

BSO’s in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gestuurd is. Voor deze enquête is een online 

enquêtetool gebruikt: Thesistools (www.thesistools.com).  
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De vragen van deze enquête zijn opgesteld aan de hand van de belangrijke onderwerpen en 

aandachtspunten die in de interviews met NME-centra en de literatuur naar voren kwamen. 

Daarnaast heeft ook de opdrachtgever, NME Amstelveen, met meerdere personen bijgedragen aan 

de enquête wat betreft onderwerpen en antwoordmogelijkheden, door face-to-face, schriftelijk en 

telefonisch feedback te geven op de topiclijst en de eerste versies van de enquête.  

De enquête bestond voor een groot deel uit meerkeuzevragen, waarbij de antwoordcategorieën 

voortkwamen uit de meest voorkomende responsen uit de interviews, kenmerken uit de literatuur, 

aanvullingen door de opdrachtgever of voor de hand liggende mogelijkheden. Afhankelijk van de 

vraag is er gekozen voor vragen waarbij één antwoord of meerdere antwoorden geselecteerd 

konden worden. Een categorie die aan de meeste meerkeuzevragen toegevoegd werd, is de ‘anders, 

namelijk…’ categorie, waardoor er ruimte bleef voor onverwachte, nieuwe informatie vanuit de 

BSO’s. Dat werd nodig geacht omdat de BSO’s wellicht andere aandachtspunten hebben als 

gebruikers van NME-activiteiten dan dat de aanbieders van NME-activiteiten aangaven bij de 

interviews voor deelvraag 1. Ook zat er een aantal open vragen in de enquête, waarbij er naar een 

mening van de BSO gevraagd werd die meer toelichting kon gebruiken dan het aanvinken van één of 

meerdere mogelijke antwoorden. Tot slot is er één frequentievraag gebruikt om te achterhalen hoe 

vaak de betreffende BSO de Speelboerderij Elsenhove bezoekt.  

De eerste vraag van de enquête vroeg naar de naam van de BSO. Op deze manier kon de non-

respons bepaald worden. Aangezien er bij deze enquête sprake was van een grote non-respons, is er 

na vijf werkdagen een herinneringsmail gestuurd aan de BSO’s. De BSO’s die vervolgens drie 

werkdagen daarna niet gereageerd hadden, zijn telefonisch benaderd om aandacht te vragen voor 

het invullen van de enquête. Ook is aan de BSO’s gevraagd of de BSO liever had dat de enquête face-

to-face afgenomen werd. Deze optie had echter niet de voorkeur van de BSO’s; ze vulden de enquête 

liever digitaal in.  

2.5. Betrouwbaarheid en geldigheid 

Deze paragraaf behandelt de betrouwbaarheid en geldigheid per dataverzamelingsmethode. 

Deelvraag 1 – Interviews  

De betrouwbaarheid van kwalitatieve onderzoeken is volgens Baarda et al. over het algemeen laag, 

aangezien er niet voldaan kan worden aan de replicatie-eis zoals bij kwantitatief onderzoek vaak wel 

het geval is (Baarda, De Goede en Teunissen, 2005). Een interview kan niet nogmaals op precies 

dezelfde manier gedaan worden. Wel werd er voor de interviews voor dit onderzoek gestreefd naar 

controleerbaarheid en inzichtelijkheid door middel van het gebruiken van een topiclijst, zie paragraaf 

2.4. Door een topiclijst te gebruiken, werd er tijdens de interviews in ieder geval gevraagd naar 

dezelfde zaken die van belang waren voor het onderzoek.  

Voor ‘doorvragen’ en onverwachte wendingen van de interviews zijn zowel de betrouwbaarheid als 

de geldigheid echter van tevoren niet te bepalen. Wel voorkwam het ‘doorvragen’ dat een persoon 

de volgende keer een ander antwoord zou geven. Dat vergroot de betrouwbaarheid. Ook zorgde het 

‘doorvragen’ ervoor dat er meer ervaringen en meningen van de respondent naar boven kwamen. 

Dat vergroot de geldigheid. Gedurende de interviews werd er ook aan kwaliteitsbewaking gedaan, 

door bij de respondent na te gaan of een interpretatie van de interviewer is zoals de respondent het 

bedoelde. (B. van Oost, docent kwalitatief onderzoek, persoonlijke communicatie, maart 2017)  

Ook na de interviews werd er aan kwaliteitsbewaking gedaan door de uitgetypte teksten naar de 
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geïnterviewde personen te sturen, die het vervolgens nog een keer doorlazen en schriftelijke 

verduidelijkingen konden geven.   

Om de geldigheid te vergroten, werd er in de zoektocht naar respondenten van NME-centra gelet op 

wie er gevraagd werden om mee te werken aan de interviews. Het ging erom dat de respondent 

iemand is die ervaring heeft met het ontwikkelen van NME-activiteiten voor BSO’s en ook met de 

BSO’s in contact staat voor feedback over de activiteiten, door bijvoorbeeld evaluatieformulieren te 

gebruiken. Op deze manier heeft de respondent ervaring met eventuele voorkeuren van BSO’s en 

draagt het bij aan goede resultaten voor dit onderzoek. 

Tot slot is de kans op subjectiviteit en vertekening verkleind door de interviews op te nemen en aan 

de hand van deze opnames letterlijk uit te werken.  

Deelvragen 2 en 3 – Enquête  

Paragraaf 2.2 beschreef dat er gezocht is naar de meest geschikte persoon binnen de BSO’s om de 

enquête in te vullen. Om dat te bereiken is er in de begeleidende e-mail van de enquête gevraagd 

naar de persoon die mag beslissen of er producten of activiteiten van externe partijen ingezet 

worden voor de BSO. Ook in eventuele telefonische contacten is hier rekening mee gehouden. Op die 

manier werd er getracht de juiste mensen te bereiken om de enquête in te laten vullen, in plaats van 

dat er iemand zou reageren die er eigenlijk niets over te zeggen heeft. Dit is echter lastig te 

controleren.  

Door het operationaliseringsproces (zie paragraaf 2.6 voor details) waar nodig toe te passen is zowel 

de betrouwbaarheid als de geldigheid van de enquête verhoogd. Door het operationaliseren werd 

het namelijk duidelijker welke begrippen en indicatoren gebruikt konden worden en hoe de juiste 

vragen gesteld konden worden in de enquête om tot geschikte resultaten voor deelvraag 2 en 

deelvraag 3 te komen. Voor deze enquête waren er geen complexe begrippen, maar wel begrippen 

met meerdere dimensies en indicatoren. Een voorbeeld: bij ‘begeleiding’ gaat het over begeleiders 

en valt te denken aan het aantal begeleiders, maar ook aan de rol (begeleidend of leidend) van deze 

begeleiders.  

Door de combinatie van verschillende vraagsoorten, waarbij de vraagsoort (meerkeuze-, frequentie- 

en open vragen) aangepast was aan wat er met een bepaalde vraag onderzocht werd, is de 

betrouwbaarheid en geldigheid van de enquête tot slot ook nog vergroot.  

2.6. Dataverwerking  

De interviews en de enquête zijn verwerkt om tot resultaten te kunnen komen. 

Deelvraag 1 – Interviews  

De drie interviews zijn aan de hand van de geluidsopnames letterlijk uitgeschreven en waar mogelijk 

gecodeerd, zodat de resultaten van de interviews geordend weergegeven konden worden om te 

gebruiken voor het opzetten van de enquête.  

Deelvragen 2 en 3 – Enquête   

Om van de resultaten van de interviews (deelvraag 1) te komen tot de enquête (voor deelvragen 2  

en 3), zijn in een operationaliseringsproces eerst onderwerpen uit de resultaten van de interviews en 

uit de literatuur (zie paragraaf 2.4.) omgevormd tot begrippen met een duidelijke definitie.  
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Om te bepalen welke onderwerpen gebruikt werden voor de enquête, is het volgende aangehouden:  

- Is een onderwerp in de literatuur met betrekking tot het onderwerp van dit onderzoek als 

belangrijk of als voorkeur van BSO’s genoemd (in dit onderzoek dan tevens gebruikt als topic 

voor de interviews), dan werd het geoperationaliseerd; 

- Is een onderwerp (dat niet in de literatuur genoemd is) door minimaal twee van de drie 

geïnterviewde personen genoemd als belangrijk of als voorkeur van BSO’s, dan werd het 

geoperationaliseerd. 

- Leek het onderwerp iets toe te kunnen voegen aan het onderzoek, maar is het slechts door 

één geïnterviewd persoon genoemd? Dan werd contact gezocht met de opdrachtgever om te 

bespreken of het toegevoegd kon worden aan de enquête.  

Aan de hand van de interviews is de topiclijst (zie Bijlage I) gewijzigd om te kunnen gebruiken voor de 

enquête. Deze wijzigingen worden beschreven in Bijlage III. Aanvullingen op de topiclijst aan de hand 

van de interviews zijn te vinden in Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat er waar nodig definities van de begrippen gevormd waren, werden dimensies van deze 

begrippen opgeschreven. Vervolgens werd er per dimensie gezocht naar indicatoren, aangezien door 

het vragen aan de hand van meerdere indicatoren in een enquête de kans op vertekening in 

resultaten minder groot is (Baarda, De Goede en Kalmijn, 2015). De dimensies en indicatoren zijn ook 

met een medewerker van NME Amstelveen doorgenomen. De indicatoren zijn vervolgens allemaal 

voor in de enquête omgezet in vragen. 

De resultaten van de enquêtes werden door Thesistools in een Excel-bestand weergegeven. Om tot 

resultaten voor het onderzoeksverslag te komen, zijn alle reacties overgezet in het programma SPSS. 

Met dit programma werd er waar mogelijk gebruik gemaakt van kwantificatie van de responsen. Met 

de resultaten van dit overzicht in SPSS zijn de tabellen en diagrammen opgesteld die in dit 

onderzoeksverslag gebruikt zijn. Een overzicht van de totale respons per vraag is als Bijlage V 

toegevoegd. 

  

                                                           
3
 Het topic ‘inloopmomenten’ uit Tabel 1 is slechts door één interviewrespondent aangegeven als topic. Toch is 

in overleg met de opdrachtgever besloten dit topic mee te nemen in het verdere onderzoek. 

Toegevoegd topic na interviews 
Door hoeveel  

organisaties genoemd 
Financiële regeling (abonnement of per product) 4 

Persoonlijk contacten 2 

Inloopmomenten
3
 1 

Externe personen/gidsen inzetten (netwerk) 2 

Losse materialen (bijvoorbeeld loeppotjes) aanbieden 3 

Maatwerk (al dan niet met bestaande producten) 3 

Trainingen voor pedagogisch medewerkers 3 

Leenperiode (tijdens of buiten vakanties) 3 

Tabel 1 Topics die aan de topiclijst voor de enquête zijn toegevoegd naar aanleiding van de drie 
geïnterviewde NME-organisaties en de aanvullingen door de twee andere NME-organisaties. 
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1) Wat zijn de ervaringen van NME-centra wat betreft geschikte NME-activiteiten voor BSO’s? 

3. Resultaten 
 

Om de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen beantwoorden, moeten eerst de deelvragen 

beantwoord worden. De resultaten van deze deelvragen zijn te vinden in dit hoofdstuk. Er wordt 

onderscheid gemaakt in resultaten van deelvraag 1 (paragraaf 3.1.) en resultaten van deelvragen 2 

en 3 (paragraaf 3.2.).  

3.1.  Ervaringen van NME-centra (deelvraag 1) 

 

 

Deze paragraaf geeft de uitkomsten van de drie interviews weer, met enkele aanvullingen door De 

Helderse Vallei en Natuur&Zo. De voor de interviews gebruikte topiclijst is in Bijlage I te vinden  

en in Bijlage II worden de resultaten van de interviews geordend weergegeven.    

Om de tekst overzichtelijk te houden, zijn alle betrokken organisaties genummerd en toegelicht in de 

voetnoot4. In de tekst worden zij voor de duidelijkheid allemaal  ‘respondenten’ genoemd, hoewel er 

met twee van de organisaties geen volwaardig interview is afgenomen.  

Uitkomsten interviews 

Geschikte NME-activiteiten voor BSO’s zijn volgens alle respondenten in ieder geval doe-activiteiten 

voor in de natuur zijn, waarbij de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en waarbij kinderen kunnen 

bewegen, ontdekken en ervaren [1][2][3][4][5]. ‘Beleef de natuur’ en ‘praktisch en lekker bezig zijn 

met de natuur’ gelden voor de respondenten als belangrijk voor NME-activiteiten voor BSO’s 

[1][2][3]. Geschikte NME-activiteiten moeten niet te schools zijn [3], aangezien kinderen zich in hun 

vrije tijd bevinden [1].  

Geschikte activiteiten voor BSO’s zijn bijvoorbeeld begeleide activiteiten waardoor de BSO’s 

geïnspireerd en enthousiast raken om vervolgens zelf met/in de natuur bezig te gaan [3]. Dat 

inspireren kan bijvoorbeeld door een ‘bevlogen iemand’ (een deskundige) een activiteit te laten 

begeleiden [3].  

Die deskundigen hoeven niet altijd personen van een NME-centrum te zijn [1][3]. Een NME-centrum 

kan namelijk ook een netwerkfunctie vervullen, waarbij ze BSO’s naar ZZP’ers (bijvoorbeeld via 

Natuur is een Feest) of andere organisaties (bijvoorbeeld het IVN) verwijzen die een activiteit kunnen 

uitvoeren in samenwerking met de BSO [1][2][3]. Eén van de respondenten geeft aan dat NME-

centra naar haar ervaring beter kunnen investeren in persoonlijke contacten dan in bijvoorbeeld 

kisten [3]. Samenwerking kan bovendien leiden tot meer budget om producten of activiteiten 

goedkoper of vaker aan te kunnen bieden [5].   

  

                                                           
4
 [1] M. Vierveijzer, consulent ANMEC, persoonlijke communicatie, april 2017 

  [2] S. Bosch, ondersteunend medewerker NMC bij CNME Amersfoort, persoonlijke communicatie, april 2017 
  [3] M. Kathmann, senior medewerker educatie Duurzaam Leiden/NME, persoonlijke communicatie, mei 2017 
  [4] B. Jansen-Bruinenberg, educatief medewerker De Helderse Vallei, persoonlijke communicatie, mei 2017 
  [5] B. de Haan-Jasperse, coördinator Natuur&Zo, persoonlijke communicatie, mei 2017 
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De respondenten zijn het ook wat betreft de volgende onderwerpen grotendeels eens over wat 

geschikt is voor NME-activiteiten voor BSO’s: 

- Flexibele uitleenperiode: de standaardtermijn is vaak drie weken, maar uit feedback van de 

BSO’s blijkt dat zij de uitleenperiode graag flexibeler zien en de respondenten hebben hier 

goede ervaringen mee [1][2][3].  

- Maatwerkmogelijkheden bieden: denk aan dag(deel)programma’s samenstellen aan de 

hand van bestaande producten of activiteiten, inloopmomenten voor informatie of het 

uitlenen van losse materialen (bijvoorbeeld alleen loeppotjes als een BSO al wel schepnetten 

en zoekkaarten heeft) [1][2][3]. 

- Aansluiten op leeftijdskenmerken: hoewel de respondenten dit in verschillende mate doen, 

wordt het door allen belangrijk geacht zodat ieder kind mee zou kunnen doen [1][2][3]. De 

één zorgt ervoor dat de uitleg goed aansluit bij de leeftijd, de ander legt het leesniveau een 

niveau lager, zodat iedereen van een bepaalde leeftijd mee zou kunnen doen.  

- Manier van aanbieden: de respondenten zijn het er grotendeels over eens dat producten op 

twee manieren aangeboden kunnen worden [1][2][3]:  

o Kant-en-klaar, inclusief alle benodigde materialen. Voorbeeld- of instructiekaarten 

moeten zo kort en krachtig mogelijk zijn [3];  

o Als inspiratieproduct, bijvoorbeeld met tips en activiteitsuggesties en alleen 

bijzondere, moeilijk verkrijgbare materialen bijgevoegd.  

- Financiële vergoeding: het gratis aanbieden van producten of diensten is niet gewenst, 

omdat het de loyaliteit naar een NME-centrum vermindert en ‘gratis’ vaak geassocieerd 

wordt met weinig kwaliteit [1]. Geschikte vormen om een vergoeding te vragen voor het 

gebruik van producten en diensten zijn volgens de respondenten [1][2][3]: 

o Abonnement, waarbij een BSO voor een bepaald bedrag per schooljaar onbeperkt 

producten en materialen kan lenen; 

o Per product of activiteit betalen. 

- Trainingen aan BSO-medewerkers: NME-centra kunnen volgens een aantal van de 

respondenten ook samenwerken met BSO’s voor (meer) natuur- en milieueducatie op de 

opvang, bijvoorbeeld door trainingen of workshops te geven aan medewerkers van de BSO’s 

[1][3][5]. Door deze trainingen te geven, eventueel ook aan vrijwilligers van BSO’s, kunnen 

NME-centra bijdragen aan kwaliteitsbewaking van natuur- en milieueducatie [3].  

Wat betreft de volgende onderwerpen hebben de respondenten verschillende suggesties voor wat 

naar hun ervaring geschikt is voor NME-activiteiten voor BSO’s: 

- Thema’s: de diverse, volgens de respondenten geschikte thema’s zijn te vinden in Bijlage II. 

Enkele voorbeelden zijn dieren, seizoenen en duurzaamheid [1][2][3]. Meerdere 

respondenten geven aan dat dezelfde thema’s (en producten) gebruikt kunnen worden als 

voor het basisonderwijs. In het geval van onderwijsproducten halen de BSO’s materialen en 

opdrachten/activiteiten eruit die voor hen geschikt zijn [1][2]. 

- Leeftijdsindeling: de volgende (overlappende) leeftijdsgroepen zijn naar voren gekomen in 

de interviews [1][2][3]: 

o Leeftijd 0-2 jaar, 2-4 jaar, groep 1-2, groep 3-5 en groep 6-8. 

o Leeftijd 2-4 jaar, 4-7 jaar en 8-12 jaar.  

o Afhankelijk van de vraag van BSO’s, leeftijd tussen 4 en 12 jaar. 
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- Tijdsduur: de tijdsduur kan allereerst per activiteit verschillen [1][2]. Daarnaast varieert de 

meest geschikte tijdsduur naar aanleiding van de interviews van 30 tot 90 minuten 

[1][3][4][5]. 

- Leenperiode: ook wat betreft de leenperiode van producten en materialen bieden de 

interviews geen eenduidigheid: er wordt naar de ervaringen van de respondenten zowel 

tijdens als buiten de schoolvakanties door BSO’s geleend of één van beide [1][2][3]. 

- Vervoer producten naar BSO’s: de respondenten merken dat BSO’s het niet erg vinden om 

zelf producten en materialen op te halen bij het NME-centrum [1][2], maar een bodedienst 

(die producten van NME-centrum naar BSO brengt en weer ophaalt) of afhaallocaties 

dichterbij de BSO’s worden gewaardeerd door scholen en BSO’s [1][2].  

- Gebruik eigen BSO materialen: sommige BSO’s hebben zelf al enkele materialen die voor 

natuuractiviteiten ingezet kunnen worden. Eén van de respondenten geeft aan dat, door een 

BSO deze materialen mee te laten nemen, een eventuele activiteitenbegeleider kan laten 

zien dat een specifieke natuuractiviteit ook gedaan kan worden met die eigen materialen [3]. 

Als tip wordt gegeven om kosteloze, makkelijk verkrijgbare materialen te gebruiken, zodat 

voor BSO’s duidelijk wordt dat er niet altijd specialistische en dure materialen nodig zijn voor 

een bepaalde activiteit [3]. 

Geen invloed 

Tot slot zijn er volgens de respondenten onderwerpen waar NME-centra geen invloed op hebben bij 

NME-activiteiten voor de BSO: 

- Het aantal en de rol van de begeleiders (BSO medewerkers): als NME-centrum kun je een 

bepaald aantal en een bepaalde rol voor de begeleiding suggereren bij activiteiten, maar de 

BSO’s bepalen dit voor de uitvoering zelf [1][2][3]. De respondenten geven aan dat zij denken 

dat de rol van de begeleiding per activiteit kan verschillen [1][2][3], hoewel er over het 

algemeen gedacht wordt dat de begeleiders, bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers of 

stagiaires, een begeleidende en stimulerende rol hebben [1][3].  

- Groepsgrootte en –samenstelling: dit is ook een aspect aan het organiseren van activiteiten 

dat BSO’s zelf bepalen, hoewel een NME-centrum wel suggesties over bijvoorbeeld 

groepsgrootte kan geven [2][3]. NME-centra doen er volgens één van de respondenten goed 

aan als zij producten en activiteiten inrichten voor verschillende groepssamenstellingen [4].  

- Het vervoer van BSO groep naar een locatie: hier hoeven de NME-centra zich niet mee te 

bemoeien volgens de respondenten, dit regelen de BSO’s zelf [2][3]. Zij komen vaak met 

busjes of elektrische stints [2][3].  
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2) Wat zijn de voorkeuren van de BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wat betreft  

de inhoud en uitvoering van (toekomstige) NME-producten en –activiteiten door NME Amstelveen 

voor op de BSO locaties? 

3.2.  Voorkeuren BSO’s per locatie (deelvragen 2 en 3) 

Om deelvragen 2 en 3 te beantwoorden, is er een enquête opgesteld voor BSO’s. De gebruikte 

enquête is te vinden in Bijlage IV. In Bijlage V wordt de totale respons per vraag weergegeven, 

inclusief unieke (eenmaal genoemde) reacties.  

De enquête is ingevuld door 28 respondenten; dat is 66,7% van de totale onderzoekspopulatie. Van 

deze 28 respondenten geeft 78,6% aan dat zij tot op heden nog geen gebruik gemaakt heeft van 

producten of activiteiten die door NME Amstelveen aangeboden zijn. De voornaamste reden die 

40,9% van deze groep respondenten aangeeft is dat men NME Amstelveen en haar aanbod niet kent 

(dit is 32,1% van de in totaal 28 respondenten). Daarnaast geeft een aantal BSO’s (22,7%) aan dat zij 

zelf natuuractiviteiten aanbiedt (dit is 17,9% van de in totaal 28 respondenten).  

In de enquête is ten behoeve van de deelvragen van het onderzoek onderscheid gemaakt in locaties. 

De resultaten voor de eerste locatie ‘Op de BSO’ worden in paragraaf 3.2.1. besproken. De resultaten 

van de tweede locatie ‘Op Speelboerderij Elsenhove’ wordt behandeld in paragraaf 3.2.2. Daarna 

volgen in paragraaf 3.2.3. de resultaten van de aanvullende, locatieonafhankelijke vragen in de 

enquête, onder andere over een financiële vergoeding.  

3.2.1. Deelvraag 2: op de BSO-locaties 

 

 

 

De helft van de respondenten (14 van de 28 BSO’s) wil geen producten lenen voor op hun BSO’s. Als 

reden geeft circa 43% van deze respondenten aan dat het moeilijk in het rooster van de BSO te 

passen is.  

De andere helft van de respondenten (14 BSO’s), die wel gebruik wil maken van producten voor op 

hun BSO’s, geeft de volgende voorkeuren aan: 

- Leeftijdsindeling: de meest genoemde leeftijdsindeling is ‘twee categorieën’, namelijk 4 tot 7 

jarigen en 8 tot 12 jarigen (57,1%).  

- Groepsgrootte: iets meer dan de helft (57,1%) van de respondenten die gebruik wil maken 

van producten op de BSO, geeft aan dat producten gedaan zouden moeten kunnen worden 

met zowel de hele BSO groep als in kleinere groepjes (bijvoorbeeld met vijf kinderen). Twee 

andere respondenten (14,3%) zijn het hiermee eens, maar stellen als aanvulling dat 

opdrachten ook individueel gedaan moeten kunnen worden.  

- Spel- en werkvormsuggesties: er wordt bij deze open vraag onder andere genoemd dat de 

kinderen in ieder geval actief mee moeten kunnen doen (genoemd door: 5 BSO’s). Andere 

suggesties zijn onder andere slootsafari’s (1), quizzen (2), speurtochten (voor oudere 

kinderen bijvoorbeeld met behulp van Google) (2), tuinieren (3) en wedstrijdelementen (3).  

- Manier van aanbieden: de grootste voorkeur (35,7%) is het aanbieden van kant-en-klare 

producten voor op de BSO. Inspiratieproducten en –activiteiten aanbieden krijgt van 14,3% 

van de respondenten de voorkeur.  
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- Thema’s: een overzicht met de voorkeur van de respondenten voor specifieke thema’s voor 

producten op de BSO is weergegeven in Tabel 2.  

- Tijdsduur NME-activiteit: een activiteit van één tot anderhalf uur heeft de voorkeur van de 

respondenten (35,7%), gevolgd door activiteiten die korter dan één uur duren (28,6%). 

Daarnaast geven twee respondenten (14,3%) aan dat een dagdeel ook passend zou zijn en 

twee andere respondenten (14,3%) geven aan dat een gevarieerde tijdsduur passend is.  

- Begeleiding: 35,7% van de respondenten geeft aan dat er extra begeleiding geregeld kan 

worden voor producten op de BSO. Daarentegen geeft 28,6% aan dat er geen extra 

begeleiding geregeld kan worden.  

- Leenperiode: een groot deel van de respondenten (71,4%) geeft aan dat zij jaarrond 

producten zou willen lenen, dus niet alleen in vakanties.  

- Leentermijn: iets meer dan de helft van deze groep respondenten (57,1%) geeft aan dat een 

maand leentermijn passend is. 28,6% Geeft bij deze vraag aan geen mening te hebben of het 

niet te weten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 2 De voorkeuren van de respondenten wat betreft 
thema's voor producten op de BSO, weergegeven met 
aflopende percentages. 
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Figuur 3 Het diagram toont de percentages en aantallen van 
hoe vaak de respondenten per jaar naar Speelboerderij 
Elsenhove gaan. 

3) Wat zijn de voorkeuren van de BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wat betreft  

de inhoud en uitvoering van (toekomstige) NME-producten en –activiteiten door NME Amstelveen 

op Speelboerderij Elsenhove? 

3.2.2. Deelvraag 3: op Speelboerderij Elsenhove 

 

 

 

Meer dan de helft van de respondenten (59,1%) die Speelboerderij Elsenhove bezoeken met hun 

BSO, doet dat alleen tijdens schoolvakanties. In Figuur 3 wordt weergegeven hoe vaak de 28 BSO’s 

per jaar naar Speelboerderij Elsenhove gaan. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Argumenten om Speelboerderij Elsenhove te bezoeken zijn dat het dichtbij (genoemd door: 6 BSO’s), 

gratis (3), educatief (7), een veilige speelplek (2) en een leuk uitje (10) voor de kinderen is. Een quote 

van één van de respondenten op deze open enquêtevraag:  

‘Een leuk uitje voor de kinderen waarbij ze dingen leren over de dieren. Tevens is het een  

uitstapje waarbij de kinderen lekker kunnen spelen in de speeltuin.’ 

Het merendeel van de respondenten (71,4%; 20 BSO’s) geeft aan dat de BSO geen behoefte heeft 

aan NME-activiteiten door NME Amstelveen tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove. Als 

reden wordt er onder andere (55%) gegeven dat de kinderen geen aanvullende activiteiten nodig 

hebben tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove: dieren kijken en spelen in de speeltuin is 

genoeg. Minstens 13 van deze BSO’s bezoeken Speelboerderij Elsenhove minimaal één keer per jaar.  

Van de in totaal 28 respondenten, geeft 28,6% (8 BSO’s) aan wel gebruik te willen maken van NME-

activiteiten tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove. Deze BSO’s doen dat omdat men die 

activiteiten ziet als een leuke aanvulling op het bezoek. Zes van deze BSO’s bezoeken minimaal één 

keer per jaar de Speelboerderij.  

Eén BSO heeft hierna de enquête niet verder ingevuld. Aangezien de groep respondenten die 

voorkeuren aangeeft voor NME-activiteiten op Speelboerderij Elsenhove daardoor slechts bestaat uit 

circa 17% van de totale onderzoekspopulatie (7 van de 42 BSO’s), is ervoor gekozen om bij de 

volgende resultaten aantallen weer te geven in plaats van percentages. Percentages zouden namelijk 

een vertekend beeld op kunnen roepen met dit lage aantal respondenten.  



 
25 

Tabel 3 De voorkeuren van de respondenten wat betreft thema's 
voor NME-activiteiten op Speelboerderij Elsenhove, weergegeven 
met aflopende percentages. 

Deze groep respondenten, die NME-activiteiten tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove zou 

willen doen, heeft de volgende voorkeuren:   

- Leeftijdsindeling: de meest genoemde leeftijdsindeling is ‘twee categorieën’, namelijk 4 tot 7 

jarigen en 8 tot 12 jarigen. Ook wordt eenmaal genoemd dat een combinatie van twee en 

vier (schoolgroepen) categorieën ook kan:  ‘Het is ook uitdagend voor 4 jarigen om iets te 

doen wat eigenlijk voor een 7 jarige is. Alleen voor zorgen dat de activiteiten dan niet te 

makkelijk worden voor de 7 jarigen.’ 

- Groepsgrootte: vijf van deze zeven respondenten geven aan dat producten gedaan zouden 

moeten kunnen worden met zowel de hele BSO groep als in kleinere groepjes (bijvoorbeeld 

met vijf kinderen).  

- Spel- en werkvormsuggesties: de zeven respondenten geven onder andere de suggesties 

voor de spel- en werkvormen dierverzorging, wedstrijdelementen, 

speurtochten/zoekopdrachten, quizzen en weetjes over dieren en planten. Daarnaast wordt 

ook ‘een kijkje achter de schermen’ genoemd.  

- Thema’s: een overzicht met de voorkeur van de respondenten voor specifieke thema’s voor 

NME-activiteiten tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove is weergegeven in Tabel 3. 

- Tijdsduur NME-activiteit: hier zijn de respondenten nogal verdeeld over. Drie respondenten 

geven aan dat een activiteit van één tot anderhalf uur passend is. Daarnaast geven twee van 
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de respondenten aan dat een activiteit korter dan een uur moet duren, terwijl twee andere  

respondenten aangeven dat een activiteit van een dagdeel (ochtend of middag) passend is.  

- Begeleiding: vier van de respondenten geven aan dat er extra begeleiding geregeld kan 

worden voor een bezoek aan en een eventuele NME-activiteit op Speelboerderij Elsenhove. 

Geen van de respondenten geeft aan dat extra begeleiding regelen niet mogelijk is.  

- Bijdrage NME Amstelveen aan bezoek Speelboerderij: zes van de zeven respondenten 

geven aan dat NME Amstelveen het beste kan bijdragen aan een bezoek van de BSO aan 

Speelboerderij Elsenhove door het aanbieden van een kant-en-klaar bezoekprogramma. Eén 

respondent geeft hierbij aan geen mening te hebben of het niet te weten.  

3.3.  Resultaten aanvullende, locatieonafhankelijke enquêtevragen  

Aan het eind van de enquête is nog een aantal locatieonafhankelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn 

door 26 BSO’s (61,9% van de totale onderzoekspopulatie) ingevuld. 

- Financiële vergoeding:  de meerderheid van de respondenten (53,8%) geeft aan dat het 

wenselijk is voor hun BSO om per product of activiteit een vergoeding te betalen. Geen van 

de respondenten heeft aangegeven dat een abonnement wenselijk is. Van deze 

respondenten heeft 34,6%  geen mening of weet het niet.  

- Behoefte aan extra opties: in Tabel 4 worden alle extra opties weergegeven waar in de 

enquête naar gevraagd is, met bovenaan de optie met de meeste voorkeur van de BSO’s.  

 

 

 

 

 

  

Tabel 4 De voorkeuren van de respondenten wat betreft eventuele extra 
mogelijkheden die aangeboden zouden kunnen worden door NME Amstelveen. 
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4. Discussie 
 

De discussie van dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen, namelijk de methodediscussie en de 

resultatendiscussie. 

4.1.  Methodediscussie 

De onderzoekspopulatie voor de enquête was beperkt omdat er alleen onderzoek gedaan werd 

onder BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Door deze beperkte onderzoekspopulatie 

was het lastig om genoeg respons te krijgen ten behoeve van de betrouwbaarheid (minimaal 60%; H. 

Kuipers, docent statistiek, persoonlijke communicatie, mei 2017). Herinneringsmails leverden elke 

keer slechts een klein aantal responsen op. De BSO’s gaven aan het druk te hebben en hadden vaak 

weinig tijd om de enquête in te vullen of e-mails te beantwoorden, waardoor het een lastig te 

bereiken doelgroep voor het onderzoek was. Pas na meerdere malen telefonisch contact te hebben 

gezocht met de onderzoekspopulatie, vulden genoeg BSO’s de enquête in om de grens van 60% te 

passeren. Hierdoor zijn er uiteindelijk voldoende gegevens opgehaald voor betrouwbare 

onderzoeksresultaten. 

Tijdens alle contacten met de BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel is voor het invullen 

van de enquête gevraagd naar de medewerker die mag beslissen of er producten van externen 

geleend worden. Uiteindelijk is hier weinig controle op mogelijk gebleken, wat invloed kan hebben 

gehad op de resultaten van de enquête. Mogelijk kan een medewerker zonder de gevraagde 

bevoegdheid aan de hand van zijn of haar eigen mening de enquête ingevuld hebben in plaats van de 

mening en voorkeuren van de BSO als organisatie aan te houden. 

Met betrekking tot het opzetten van de enquête is er contact geweest met medewerkers van NME 

Amstelveen. Naar aanleiding van de gesprekken is ervoor gekozen om sommige antwoord-

mogelijkheden uit de enquête te laten, omdat deze praktisch niet haalbaar zouden zijn voor de 

opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is de vraag ‘Wat zou jouw BSO een passende leentermijn 

vinden voor producten van NME Amstelveen op je BSO?’. Als antwoordmogelijkheden kan gedacht 

worden aan: een dag, een week, een maand (huidig leentermijn), langer dan een maand(, 

namelijk…), geen mening / weet ik niet, anders (namelijk…). In overleg met de opdrachtgever zijn de 

opties ‘een dag’ en ‘een week’ eruit gehaald, omdat zij dit niet kan verwezenlijken. Dit heeft mogelijk 

invloed gehad op de resultaten, omdat de respondenten zo deels gestuurd werden. Daarentegen 

hadden de respondenten bij bijna alle enquêtevragen de mogelijkheid om een andere reactie in te 

vullen bij de categorie ‘Anders, namelijk…’.   

Tot slot blijken de organisaties die geïnterviewd zijn op veel punten een andere manier van aanpak te 

hebben. Een voorbeeld is dat twee van de drie geïnterviewde organisaties vooral werken met kant- 

en-klare producten of inspiratieproducten, terwijl de derde geïnterviewde zich vooral bezig houdt 

met begeleide activiteiten en netwerkverbindingen leggen. Het gevolg van deze verschillen is dat het 

lastig is om eenduidige conclusies te trekken aan de hand van de resultaten van de interviews. 

Daarentegen gaf deze diversiteit een brede basis voor de inhoud van de enquête.  
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4.2.  Resultatendiscussie 

Een opvallend resultaat aan de hand van de enquête is dat er weinig of een niet-overwegende 

positieve respons is wat betreft de behoefte aan zowel producten voor op de BSO (14 respondenten 

hebben hier wel behoefte aan, 14 respondenten niet) als voor NME-activiteiten op Speel-boerderij 

Elsenhove (8 respondenten hebben hier behoefte aan, 20 respondenten niet). Dit zou mogelijk 

verklaard kunnen worden door het percentage van de BSO’s (circa een derde van de respondenten) 

dat onbekend is met NME Amstelveen en haar aanbod. Deze BSO’s hebben tot op heden geen 

producten geleend van NME Amstelveen en de onbekendheid kan van invloed zijn geweest op de 

resultaten, omdat een passende keuze maken wellicht lastig is als de details of mogelijkheden 

iemand onduidelijk zijn. Uit de resultaten blijkt echter geen duidelijk verband tussen de onbekend-

heid van NME Amstelveen en de behoefte aan producten op de BSO of NME-activiteiten op Speel-

boerderij Elsenhove. Dit verschilt per BSO. Sommige BSO’s die onbekend zijn met NME Amstelveen 

geven aan behoefte te hebben aan producten en NME-activiteiten voor beide locaties, terwijl andere 

BSO’s slechts voor één of geen enkele locatie behoefte hebben aan producten of NME-activiteiten.  

Daarnaast lijkt er ook geen verband te bestaan tussen hoe vaak een BSO Speelboerderij Elsenhove 

bezoekt en de behoefte aan NME-activiteiten tijdens een bezoek. Hoewel zes van de acht BSO’s die 

een positieve respons gegeven hebben op de behoeftevraag minstens één keer per jaar de 

Speelboerderij bezoeken, zijn er ook veel BSO’s die de Speelboerderij wel bezoeken, maar geen 

behoefte hebben aan NME-activiteiten tijdens dat bezoek. Wellicht hebben de meeste BSO’s echt 

geen behoefte aan NME-activiteiten door NME Amstelveen op deze locatie. Aan de andere kant is 

het voor de BSO’s die een negatieve respons geven misschien onduidelijk wat zo’n NME-activiteit in 

kan houden.   

Daarom valt te bediscussiëren of de in de enquête gebruikte termen van invloed zijn geweest op de 

resultaten. De gebruikte term ‘NME-activiteiten’ spreekt de BSO’s die onbekend zijn met NME 

wellicht minder aan dan activiteiten met een naam, bijvoorbeeld ‘Waterdiertjes zoeken’. Mogelijk 

had het andere resultaten gegeven wanneer er in de enquête meer invulling was gegeven aan de 

term NME-activiteiten, in plaats van alleen aan het begin van de enquête een uitleg te plaatsen. 

Een opvallend verschil tussen de literatuurstudie, de interviews en de resultaten van de enquête is 

de meest geschikte tijdsduur van activiteiten voor BSO’s. Otten et al. (2012) schrijven dat een 

activiteit het beste een kwartier tot een half uur kan duren in verband met de spanningsboog van de 

kinderen. Ook Atkinson en Braddick (2012) schrijven dat jonge kinderen een korte spanningsboog 

hebben, hoewel hierbij geen leeftijden genoemd worden. De Haan-Jasperse geeft aan dat een half 

uur geschikt is voor activiteiten voor de BSO (B. de Haan-Jasperse, coördinator Natuur&Zo, persoon-

lijke communicatie, mei 2017). De drie geïnterviewde NME-centra houden allen een tijdsduur aan die 

veel langer is. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de meeste BSO’s ook een voorkeur hebben 

voor activiteiten die langer duren, namelijk 60 tot 90 minuten (ongeacht de locatie; zowel op de BSO 

als op Speelboerderij Elsenhove). Er is geen literatuur gevonden die één van de resultaten ten 

opzichte van de BSO ondersteund. Een mogelijke verklaring is dat activiteiten die op of met de BSO 

gedaan worden, een relatief lage verplichting zijn. Het hoeft niet ‘af’. Als kinderen echt geen zin 

hebben om deel te nemen aan activiteiten, mogen ze vaak iets anders doen omdat zij zich in hun 

vrije tijd bevinden. Mochten de kinderen het wel leuk vinden, dan kunnen ze een langere tijdspanne 

aan. Daarnaast duurt een activiteit op papier wellicht 60 tot 90 minuten, maar hoelang de kinderen 

hun aandacht erbij kunnen houden zal per individu verschillen.   
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Het is niet verrassend dat per locatie (BSO/Speelboerderij) thema’s voor producten en NME-

activiteiten van de BSO’s een andere voorkeur krijgen. Op de Speelboerderij is het te verwachten dat 

thema’s als ‘kinderboerderij’ en ‘dierverzorging’ veel voorkeur krijgen, zoals in Tabel 3 weergegeven 

is. Daarentegen zijn de voorkeuren voor thema’s voor producten op de BSO minder voorspelbaar en 

daarom nuttig om te hebben voor toekomstige producten van NME Amstelveen. Dat voor producten 

op de BSO het thema ‘planten en bomen, bijvoorbeeld ook vruchten, zaden en andere eetbare delen’ 

de meeste voorkeur geniet, valt mogelijk te verklaren doordat men, zelfs de overheid, zich 

tegenwoordig meer bezig houdt met (de herkomst van) voedsel. Vanuit het ministerie van 

Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bijvoorbeeld het 

initiatief ‘Jong leren eten’ opgezet waarbij men kinderen bewust wil laten eten door hen ervan 

bewust te maken dat er onder andere gezonde en duurzame keuzes zijn (Jong leren eten, 2017). Ook 

andere organisaties sluiten aan bij deze trend wat betreft de herkomst van voedsel, bijvoorbeeld een 

grote supermarktketen die een aantal jaren geleden de populaire ‘moestuintjesactie’ opgezet heeft, 

die dit jaar ook ondersteund werd door het IVN, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 

(Albert Heijn, 2017).  

Dit verklaart niet waarom het thema ‘tuinieren’ veel minder voorkeur krijgt van de BSO’s. Te 

verwachten is dat tuinieren niet bij iedere BSO locatie mogelijk is en dat de BSO’s daarom minder 

voorkeur hebben voor dit thema. 

Een opvallende overeenkomst is dat voor zowel producten op de BSO als voor NME-activiteiten op 

Speelboerderij Elsenhove de voorkeur van de BSO’s uitgaat naar een leeftijdsindeling van 4 tot en 

met 7 jaar en 8 tot en met 12 jaar. Deze locatieonafhankelijkheid van leeftijdsindeling kan verklaard 

worden doordat dit een redelijk gangbare indeling is voor groepen bij de BSO (hoewel er ook andere 

indelingen bestaan) en dat een locatie geen verschil maakt voor de leeftijdsindeling bij activiteiten.  

Een andere overeenkomst tussen de resultaten van beide locaties is dat de BSO’s een voorkeur 

hebben voor kant-en-klare producten (op de BSO) of een kant-en-klaar bezoekprogramma (op 

Speelboerderij Elsenhove). Dit kan verklaard worden door het tijdgebrek dat BSO medewerkers 

(kunnen) ervaren, waardoor zij liever een compleet product lenen (inclusief suggesties) dan dat zij 

zelf nog materialen moeten verzamelen of een activiteit moeten vormgeven. Daarnaast is een 

andere mogelijke verklaring dat de BSO medewerkers niet genoeg inhoudelijke kennis hebben om 

zelf een natuuractiviteit vorm te geven, waardoor zij een voorkeur hebben voor kant-en-klare 

producten of programma’s. Dit gebrek aan kennis blijkt ook uit de behoeftes van de kinderopvang die 

geïnventariseerd zijn tijdens het project ‘Groene Dagopvang’ waarbij medewerkers de behoefte 

aangaven van scholing omtrent natuurbeleving (Veldwerk Nederland en Cailin Partners, 2013).  

Tot slot is een opvallend resultaat aan de hand van de interviews dat BSO’s het geen probleem lijken 

te vinden om producten te gebruiken die ontwikkeld zijn voor het basisonderwijs (M. Vierveijzer, 

consulent ANMEC, persoonlijke communicatie, april 2017; S. Bosch, ondersteunend medewerker 

NMC bij CNME Amersfoort, persoonlijke communicatie, april 2017). Dat komt waarschijnlijk omdat 

de BSO’s blij zijn dat er überhaupt producten zijn die zij (deels) kunnen gebruiken bij het aanbieden 

van natuuractiviteiten (M. Vierveijzer, consulent ANMEC, persoonlijke communicatie, april 2017). 

Aan de ene kant is dat handig, want dat scheelt onder andere tijd en ontwikkelingskosten om 

producten speciaal op de BSO af te stemmen. Aan de andere kant nemen BSO’s wellicht te snel 

genoegen met een product waardoor het net niet goed aansluit op de voorkeuren van de BSO.  
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Onderzoeksvraag 

Op welke manier kan het (toekomstige) aanbod van NME Amstelveen voor op BSO locaties en  

op Speelboerderij Elsenhove aansluiten bij de voorkeuren wat betreft producten en NME-

activiteiten die de BSO’s in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel hebben? 

5. Conclusie 
 

 

 

 

Volgens de geïnterviewde respondenten voor deelvraag 1 moet er voor geschikte BSO producten en 

NME-activiteiten in ieder geval sprake zijn van doe-activiteiten, waarbij kinderen de natuur kunnen 

ervaren en beleven. In paragraaf 3.1. en Bijlage II is te vinden wat NME producten en -activiteiten 

volgens de respondenten verder nog geschikt maakt voor BSO’s. 

De afgelopen jaren zijn de huidige producten van NME Amstelveen voor op BSO’s door een klein 

aantal respondenten geleend. Van de BSO’s die in de enquête aangeven geen gebruik gemaakt te 

hebben van producten of NME-activiteiten, geeft een groot deel (circa een derde van de 28 

respondenten) aan NME Amstelveen en haar aanbod niet te kennen. Er is geen eenduidig verband te 

leggen tussen de onbekendheid van NME Amstelveen en de behoefte van de BSO’s aan producten en 

NME-activiteiten, hoewel het wel meegespeeld kan hebben bij het invullen van de enquête. Een deel 

van de BSO’s biedt ook eigen natuuractiviteiten aan. 

Voor deelvraag 2, locatie ‘op de BSO’, blijkt uit de enquête dat er evenveel BSO’s zijn die wel of niet 

producten zouden willen lenen van NME Amstelveen voor op de BSO. Er is dus sprake van een weinig 

overtuigende positieve respons wat betreft deze behoefte. De BSO’s die wel de behoefte hebben om 

producten te lenen, hebben onder andere voorkeur voor een leeftijdsindeling in twee categorieën (4-

7 en 8-12 jarigen), het aangeboden krijgen van kant-en-klare producten en een leentermijn van een 

maand. Een totaaloverzicht van de voorkeuren is te vinden in paragraaf 3.2.1. en Bijlage V.  

Voor deelvraag 3, locatie ‘op Speelboerderij Elsenhove’, blijkt uit de enquête dat er veel BSO’s zijn die 

geen behoefte hebben aan NME-activiteiten tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove. Er is 

dus sprake van een negatieve respons wat betreft deze behoefte. De weinige BSO’s die wel behoefte 

hebben aan NME-activiteiten, hebben onder andere voorkeur voor een leeftijdsindeling in twee 

categorieën (4-7 en 8-12 jarigen) en het aangeboden krijgen van een kant-en-klaar bezoek-

programma. Een totaaloverzicht van de voorkeuren is te vinden in paragraaf 3.2.2. en Bijlage V. 

De conclusie van de hoofdvraag is naar aanleiding van de bovenstaande deelconclusies als volgt:  

 

Aan de hand van dit onderzoek blijkt dat er met de huidige producten voor op de BSO in theorie 

meer aangesloten wordt bij de voorkeuren van de BSO’s uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel 

dan gedacht, bijvoorbeeld wat betreft de meeste thema’s en doe-en buitenactiviteiten. Voorkeuren 

van de BSO’s waar nog niet op aangesloten wordt, kunnen bij nieuwe producten meegenomen 

worden. Voor NME-activiteiten op Speelboerderij Elsenhove zijn er, ondanks de lage positieve 

respons, ook voorkeuren geïnventariseerd (zie paragraaf 3.2.2.) die bij toekomstige producten en 

NME-activiteiten meegenomen zouden kunnen worden, evenals het aspect ‘onbekendheid van NME 

Amstelveen en haar aanbod’.   
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6. Aanbevelingen 
 

Aan de hand van dit onderzoek, zijn er negen aanbevelingen geformuleerd: 

1) Keuze maken: BSO als doelgroep aanhouden of loslaten 

Gezien de weinig overtuigende positieve respons wat betreft de behoefte aan producten voor op de 

BSO’s en de lage positieve respons wat betreft de behoefte aan NME-activiteiten tijdens een bezoek 

aan Speelboerderij Elsenhove, kan NME Amstelveen aan de hand van dit onderzoek de keuze maken 

om de BSO als doelgroep los te laten of aan te houden. 

Indien de BSO als doelgroep aanblijft, zal er tijd geïnvesteerd moeten worden in het bereiken en 

enthousiasmeren van deze doelgroep. Eventueel vervolgonderzoek met een diepgaande 

doelgroepanalyse zou kunnen helpen bij het opstellen van een marketing- en communicatiestrategie 

over hoe de doelgroep ‘BSO’ het beste te bereiken, te enthousiasmeren en te behouden is.  

Hierbij zou meegenomen kunnen worden waarom de BSO’s aangeven dat producten van NME 

Amstelveen lastig in het rooster te passen zijn (zie paragraaf 3.2.1.) en hoe NME Amstelveen hier 

beter op aan kan sluiten.  

2) Keuze maken: wel of geen NME-activiteiten op Speelboerderij Elsenhove aanbieden 

NME-activiteiten doen tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove, krijgt slechts van een laag 

percentage van de respondenten de voorkeur. De vraag is dan ook of het zich de moeite zal lonen om 

NME-activiteiten voor BSO’s te ontwikkelen voor en aan te bieden op deze locatie.  

3) Meer bekendheid door persoonlijk contact met BSO’s 

Zoals uit de resultaten is gebleken, is NME Amstelveen bij circa een derde van de respondenten 

onbekend (zie paragraaf 3.2.). Blijkbaar zijn de brieven die nu ieder jaar verstuurd worden niet 

voldoende geweest om de BSO’s te bereiken en te enthousiasmeren. Door te investeren in meer 

persoonlijk contact met de BSO’s zal dit waarschijnlijk verbeteren. 

Meer persoonlijk contact zou bijvoorbeeld in kunnen houden dat er telefonisch contact opgenomen 

wordt met de BSO’s en er naar een contactpersoon voor natuuractiviteiten op die specifieke BSO 

gevraagd wordt. Op die manier kan het aanbod meer direct verstuurd worden.  

Daarnaast biedt het wellicht meerwaarde om met een aantal producten langs de BSO’s te gaan om te 

laten zien wat er mogelijk is, zodat de BSO-medewerkers zich een beeld kunnen vormen van de 

inhoud van producten en zo mogelijk enthousiast en meer bekend met NME Amstelveen raken. 

Een aantal BSO’s biedt zelf al natuuractiviteiten aan en/of heeft natuur in het profiel. NME 

Amstelveen zou met hen contact op kunnen nemen om te kijken of NME Amstelveen niet iets 

(aanvullends) voor hen kan betekenen. Dat betekent dat er meer maatwerk geleverd zou gaan 

worden, maar als dat betekent dat er meer bij NME Amstelveen afgenomen wordt, kan dat 

overwegende voordelen bieden.  

Daarnaast kan er ook juist voor gekozen worden om de BSO’s die zelf natuuractiviteiten aanbieden 

eerst te laten en vooral te richten op BSO’s die nog weinig met natuur doen, omdat hier nog een 

grote winst te behalen valt op het gebied van NME. Ook hier zal wellicht maatwerk aan te pas komen 

om de BSO’s te bereiken en te behouden. Het belang van NME/natuuractiviteiten zal hierbij duidelijk 



 
32 

aangegeven moeten worden, omdat mogelijk niet alle pedagogisch medewerkers momenteel deze 

visie delen.  

4) Financieel vergoedingssysteem 

Aan te raden is om het huidige systeem van een financiële vergoeding per product aan te houden, 

aangezien dat de voorkeur krijgt van de respondenten (zie paragraaf 3.3).   

5) Voorkeuren BSO’s per locatie meenemen in producten en NME-activiteiten 

De huidige en eventuele toekomstige producten en NME-activiteiten van NME Amstelveen kunnen 

aangepast of ontwikkeld worden aan de hand van de voorkeuren die de BSO’s in dit onderzoek per 

locatie aangegeven hebben (zie hoofdstuk 3), denk aan thema’s, tijdsduur, manier van aanbieden 

(kant-en-klaar product of programma), groepsindeling en een productindeling in leeftijdscategorieën 

van 4 tot 7 jaar en 8 tot 12 jaar, waardoor er beter op leeftijdskenmerken aangesloten kan worden. 

Vervolgonderzoek zou nuttig kunnen zijn voor een eventuele evaluatie van de pedagogische en 

didactische aansluiting van de huidige producten op de doelgroep BSO’s. 

6) Doe-activiteiten 

De BSO’s die de enquête ingevuld hebben, zien graag producten en activiteiten waarbij de kinderen 

actief aan de slag kunnen (zie paragraaf 3.2.1.). Daarom is aan te bevelen om ‘doe-activiteiten’ toe te 

voegen aan huidige (waar nodig) en toekomstige producten en NME-activiteiten. Uit de literatuur 

blijkt dat kinderen op een BSO graag buitenspelen en het liefst activiteiten doen waar ze hun energie 

in kunnen stoppen, dus waar mogelijk kunnen deze doe-activiteit ook gekoppeld worden aan 

buitenactiviteiten oftewel activiteiten in de natuur. Hierdoor wordt onder andere de 

nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld en kunnen zij de natuur in hun directe omgeving beleven.  

7) Tips voor buitenactiviteiten/veldwerk 

Meer dan de helft van de respondenten die graag producten voor op de BSO zou willen lenen, heeft 

behoefte aan tips voor buitenactiviteiten/veldwerk (zie Tabel 2). Het kan zijn dat een BSO 

(medewerker) wel de behoefte heeft om natuuractiviteiten aan te bieden, maar dat hij of zij weinig 

kennis heeft over hoe en wat men in dat kader een activiteit met de kinderen kan doen.  

Wellicht kan er daarom een boekje of map ontwikkeld worden door NME Amstelveen die de BSO’s 

kunnen kopen of lenen, waar suggesties voor NME-activiteiten op de BSO en omgeving in staan. Een 

voorbeeld uit het land is het ’50 dingen in de natuur’ boek, waarin 50 dingen in de natuur beschreven 

staan voor een bepaalde regio die je voor je twaalfde gedaan moet hebben (www.50-dingen.nl). Een 

ander voorbeeld is van Natuurmonumenten: de ‘Ontdekkingskaarten’ per seizoen (wellicht ook voor 

op Speelboerderij Elsenhove te ontwikkelen).  

NME Amstelveen zou de benodigde materialen aan de hand van de activiteitensuggesties te leen aan 

kunnen bieden (of de BSO schaft het zelf aan, al dan niet via NME Amstelveen).  

8) Losse materialen 

Een aantal BSO’s geeft aan ook losse materialen te willen lenen (zie Tabel 4). Dit is voor NME 

Amstelveen wellicht haalbaar, door losse materialen aan te bieden (schepnetten, loeppotjes) in 

plaats van een hele natuurkist. Sommige BSO’s hebben bijvoorbeeld wel schepnetten en zoekkaarten 

(van internet gehaald), maar zoeken misschien nog loeppotjes en bakken voor een activiteit 

‘waterdiertjes’. Verder onderzoek kan duidelijk maken hoeveel er daadwerkelijk afgenomen zou gaan 

worden. Wellicht dat kan er eerst een pilot gedaan worden.  
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9) Netwerkorganisatie en samenwerkingen opzetten 

Een aantal BSO’s geeft aan behoefte te hebben aan het inhuren van externen/gidsen (zie Tabel 4). 

Daarom zou er wellicht een netwerkpool opgezet worden met ZZP’ers op NME gebied (bijvoorbeeld 

via Natuur is een Feest) en natuurorganisaties (bijvoorbeeld IVN) die bereid zijn om een 

samenwerking aan te gaan wat betreft thema-gerelateerde NME-activiteiten aanbieden voor op 

BSO’s.  

BSO’s kunnen dan bij NME Amstelveen aankloppen met een vraag of thema en NME Amstelveen 

verwijst de BSO dan door naar een geschikte samenwerkingspartner, indien NME Amstelveen zelf 

weinig kan doen met de vraag. Op deze manier zal NME Amstelveen een combinatie worden van 

vraag- en aanbodgericht werken. Zowel bij ANMEC als bij Duurzaam Leiden/NME wordt er (deels) op 

deze manier gewerkt en zou men kunnen informeren naar de ins en outs.  

Deze suggestie is wel afhankelijk van het (verdien)beleid voor NME Amstelveen en daardoor zou 

eerst de realiseerbaarheid van NME Amstelveen als netwerkorganisatie, zoals in deze paragraaf 

bedoeld, onderzocht kunnen worden. 
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Bijlage I - Topiclijst interviews met open vragen 

 
Topiclijst interviews met open vragen voor afstudeeronderzoek  

‘De behoefte van lokale BSO’s aan NME-activiteiten door NME Amstelveen’ 

Organisatie  

Naam respondent  

Functie respondent  

Datum en tijd  

Locatie  

Duur interview  

Interviewster Daniëlle van Dijk 

 

Introductie 

Kennismaken 

Akkoord om op te nemen? 

Uitleg onderzoek: 

Doel onderzoek 

NME Amstelveen wil graag weten hoe zij haar producten voor BSO’s beter op de behoefte van de lokale 

BSO’s kan afstemmen. 

Deelvraag  

Wat zijn de ervaringen van lokale NME-centra wat betreft geschikte NME-activiteiten voor BSO’s? 

Topics 

Thema’s  - Literatuur: kennis van de natuur, natuur/dieren. 

1) Welke thema’s of onderwerpen zijn in uw ervaring geschikt voor BSO NME-aanbod en waarom? 

Type activiteiten - Literatuur: bijvoorbeeld buitenspelen, beweging, dansen, gezelschapsspellen, computerspellen, creatieve 

en kunstzinnige ontwikkeling.  

2) Welke type activiteiten zijn naar uw ervaring geschikt als NME-product voor BSO’s? 

Begeleiding - Literatuur: minimaal één begeleider op groep van tien kinderen v.a. vier jaar, begeleidende rol in plaats van 

sturend/leidend. 

3) Wat is uw ervaring met betrekking tot het aantal begeleiders die BSO’s ter beschikking hebben bij BSO 

producten/activiteiten die u uitleent?  

 

4) Wat is uw ervaring met betrekking tot de rol van de begeleiders bij BSO producten/ activiteiten die u uitleent? 

(sturend/leidend, begeleidend) 

 



 
III 

Leeftijdskenmerken (aansluiting op) - Literatuur: motorische, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Groepen 

met verschillende leeftijdsrange. 

5) Zijn uw BSO producten gericht op specifieke leeftijden? Zo ja, op welke manier? 

 

6) Op welke manier houdt u rekening bij het ontwikkelen van producten met het aansluiten op 

leeftijdskenmerken? 

 

7) Is het naar uw ervaring van belang of activiteiten voor BSO’s gedaan kan worden in groepen of als individuen? 

Tijdsduur - Literatuur: per activiteit 15-30 minuten.  

8) Wat is naar uw ervaring de meest geschikte tijdsduur voor een activiteit voor BSO’s? 

 

9) Wat is naar uw ervaring de meest geschikte duur van de uitleen van BSO-producten? 

Locatie - Activiteit bij NME-centrum of op BSO’s?  

10) Op welke locaties biedt u uw producten voor BSO’s aan?  

 

11) In hoeverre is naar uw ervaring de locatie waar een BSO product aangeboden wordt van belang? 

Vervoer - Literatuur/persoonlijke communicatie: verzekeringen, vervoersmogelijkheden lopend/bus/auto/(bak)fiets, kosten. 

12) Wat is uw ervaring van vervoer van BSO-producten naar de BSO-locatie? 

 

13) Wat is uw ervaring met vervoer voor een bezoek van een BSO aan een locatie, bijvoorbeeld NME-centrum? 

Materialen/vormgeving - Literatuur: leskisten met losse voorwerpen voor scholen, van hout, plastic, gelamineerd.  

14) Is er naar uw ervaring reden om bepaalde materialen wel of niet te gebruiken voor BSO-producten? 

 

- Overige randvoorwaarden vanuit ervaring aanbieder (NME-centrum) 

- Overige topics van belang vanuit ervaring aanbieder (NME-centrum) 

 

 

 

  



 
IV 

Bijlage II - Interviews axiaal gecodeerd  
Eerste ordening Tweede ordening Derde ordening (waar nodig) 

THEMA’S   

Zelfde thema’s als onderwijs (1.1) Zelfde thema’s als onderwijs (1.1, 2.3) Onderwijsthema’s (1.1, 2.3) 

Beestjes zoeken (1.1) Themamaanden (2.22, 3.9, 5.3) Themamaanden (2.22, 3.9, 5.3) 

Water (1.1) Kriebel- en bodemdiertjes zoeken (1.1, 
2.2) 

Dieren (1.1, 2.2, 3.1) 

Vogels (1.1) Water (1.1, 2.2) Seizoenen (2.2) 

Stadsnatuur (1.1) Waterdiertjes (2.2) Duurzaamheid (1.1) 

Kinderboerderij (1.1) Vogels (1.1, 2.2) Buitenactiviteiten voor natuurbeleving 
(1.2, 2.2, 3.1) 

Dieren houden/verzorgen (1.1) Stadsnatuur (1.1)  

Opgezette dieren (1.1) Kinderboerderij (1.1)  

Duurzaamheid (1.1) Dieren houden/verzorgen (1.1)  

Lekker bezig zijn in de natuur (2.2) Opgezette dieren (1.1)  

Wateronderzoek (2.2) Duurzaamheid (1.1)  

Waterbeestjes (2.2) Voedsel mens (2.2, 5.2)  

Kriebel/-bodemdiertjes (2.2) Papier scheppen (2.2)  

Papier scheppen (2.2) Seizoenen (2.2)  

Pannenkoeken (2.2) Zaadjes planten (2.2)  

Lentekist (2.2) Vlinders (3.1)  

Vogels in de winter (2.2) Buitenactiviteiten voor natuurbeleving 
(1.2, 2.2, 3.1) 

 

Kaas maken (2.2) Positieve natuurervaringen maken veel 
onderwerpen geschikt (4.1) 

 

Zaadjes planten (2.2) Afval (5.2)  

BSO gebruikt deels onderwijsaanbod (2.3)   

Vlinders (3.1)   

Beleef de natuur (3.1)   

Buitenactiviteiten (1.2)   

Praktisch met de natuur bezig zijn (3.1)   

Themamaanden (3.9)   

Landelijke dagen, denk aan modderdag op 
terrein (2.22) 

  

Bij positieve natuurervaringen is een 
onderwerp geschikt (4.1) 

  

Zwerfafval (5.2)   

Voeding (mens) (5.2)   

Vakantiethema’s (5.3)   

MANIER VAN AANBIEDEN  

Suggestiekaarten (2.2) Inspiratie- en suggestieproducten (1.5, 
1.14, 1.22, 2.2, 3.14) 

 

Inspiratietassen (1.14) Kant-en-klare producten (1.5, 1.22, 2.15)  

Concrete activiteiten met opdrachten en 
materialen (1.22) 

Kort en krachtige instructies en 
voorbeelden (3.14) 

 

Fantasie gebruiken (1.22)   

Kant-en-klare producten (2.15)   

Standaard dingen niet in product (2.15)   

Activiteitensuggesties (3.14)   

BSO gebruikt internet (3.14)   

Behoefte aan materialen of niet? (1.5)   

Kort en krachtige A4 voorbeeldkaarten 
(3.14) 
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BSO’S INSPIREREN  

Producten zouden overal in de stad 
gebruikt moeten kunnen worden (1.16) 

Producten zouden overal in de stad 
gebruikt moeten kunnen worden (1.16) 

 

BSO doorgaan met activiteiten (3.1) BSO inspireren zelf met natuur bezig te 
gaan (3.1, 3.10, 3.15, 5.2) 

 

BSO het liefst zelf doen (3.10)   

Naar plekken gaan waar ze met opvang 
ook komen heeft meer effect (3.15) 

  

Je niet neerleggen bij ‘geen natuur’ (3.15)   

BSO krijgt boek en materialen na training 
(5.2) 

  

BSO IS VRIJE TIJD  

Geen leerdoelen (1.3) BSO is vrije tijd (1.3)  

Vrije tijd (1.3)   

INVLOED NME-CENTRUM OP ORGANISATIE  

Geen invloed op hoe activiteit 
georganiseerd wordt (1.5) 

NME centrum heeft geen invloed op hoe 
activiteit georganiseerd wordt (1.5) 

NME centrum producten en activiteiten 
inrichten voor verschillende 
groepssamenstellingen, BSO kiest welke te 
gebruiken (1.5, 2.9, 2.11, 3.13, 4.3) 

Organisatiekennis ligt bij BSO (1.5) BSO bepaalt zelf groepsgrootte en –
samenstelling bij activiteiten (2.9, 2.11, 
3.13) 

 

Maximaal 20 kinderen (2.9) NME centrum producten en activiteiten 
inrichten voor verschillende 
groepssamenstellingen (4.3) 

 

Rouleersysteem (2.9)    

In groepjes (2.11)   

BSO bepaalt groepsgrootte bij activiteit 
(3.13) 

  

Zowel individueel, in kleine groepjes als 
grote groep te doen (4.3) 

  

Alle kinderen moeten aan hun trekken 
kunnen komen (4.3) 

  

Jong kind zelf doen en ontdekken, ouder 
kind samen optrekken (4.3) 

  

LEENPERIODE  

In vakantie komt BSO dag of dagdeel (2.9) BSO lenen of organiseren vooral in 
vakanties producten en activiteiten(2.9, 
2.24, 4.2, 5.3) 

 

BSO producten ook vooral geleend in 
vakantie (2.9) 

  

In vakantietijd heeft BSO hele dag te 
vullen (2.24) 

  

BSO’s hebben vakantiethema’s (4.2)   

Doordeweeks verschillende kids-
ophaaltijden (2.24) 

  

Vakantiethema’s (5.3)   

SPEL- EN WERKVORMEN  

Losse materialen (loeppotjes etc) (1.4) Losse materialen (loeppotjes etc) lenen 
(1.4, 3.5, 5.2) 

Losse materialen lenen (1.4, 1.5, 3.5, 5.2) 

Vraag naar spelletjes in de natuur (1.5) BSO’s hebben soms veel materialen zelf al 
(3.9) 

Doe-activiteiten voor in de natuur om 
nieuwsgierigheid te prikkelen (1.5, 1.6, 2.6, 
3.4, 3.12, 3.22, 4.2, 5.2, 5.4) 

Puzzels (1.5) Vraag naar spelletjes in de natuur (1.5, 
3.12) 

Circuit/route met (wedstrijd)opdrachten 
(2.6, 2.8) 

Speelgoed (1.5) Puzzels (1.5) Workshops (5.2) 
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Voorleesboeken/zelf lezen (1.5) Speelgoed (1.5)  

Doe-activiteiten (1.6) Voorleesboeken/zelf lezen (1.5)  

Bezig zijn (2.6)  Doe-activiteiten (1.6, 2.6, 3.4, 3.12, 4.2, 
5.2, 5.4) 

 

Wedstrijdspel (2.6) Wedstrijdspel (2.6)  

Circuit met opdrachten (2.6) Circuit met opdrachten (2.6)  

Speurtochten op het terrein (2.8) Speurtocht (2.8)  

Lekker bezig zijn (3.4) Niet te schools (3.4)  

Doen (3.4) Enthousiast maken (3.4)  

Niet te schools (3.4) Tuinieren (schooltuinen) (3.22)  

Enthousiast maken (3.4) Natuurspeeltuin (1.7, 2.19)  

Losse materialen uitlenen (3.5) Bewegen, ontdekken en ervaren (4.2, 5.4)  

BSO’s hebben soms veel materialen zelf al 
(3.9) 

Nieuwsgierigheid prikkelen (4.2)  

Ravotten (3.12) Workshops (5.2)  

Beleven (3.12)   

BSO op schooltuinen (3.22)   

Natuurspeeltuinen (1.7)   

Natuurspeeltuin (2.19)   

Spel, bewegen en uitdaging belangrijk 
(4.2) 

  

Beweeg, ontdek en ervaar (4.2)   

Nieuwsgierigheid prikkelen (4.2)   

Uitdagen tot ontdekken (4.2)   

Workshops (5.2)   

Materialen kunnen geleend worden (5.2)   

Doen (5.2)   

Beleven (5.4)   

Ervaren (5.4)   

DESKUNDIGEN OP BSO  

Soms gespecialiseerde medewerkers op 
BSO’s (1.13) 

Deskundigen op BSO voor activiteit (1.13, 
3.1) 

 

Naast materialen soms een bevlogen 
iemand nodig (3.1) 

  

LEEFTIJDSINDELING  

Leeftijden 0-2, 2-4, groep 1-2, groep 3-5, 
groep 6-8 (1.8) 

Leeftijden 0-2, 2-4, groep 1-2, groep 3-5, 
groep 6-8 (1.8) 

 

BSO maakt zelf onderscheid in activiteiten 
(1.8) 

Leeftijdsgroepen 2-4, 4-7 en 8-12 jaar 
(2.7) 

 

Leeftijdsgroepen 2-4, 4-7 en 8-12 jaar (2.7) BSO leeftijd 4-12 (3.2)  

BSO leeftijd 4-12 (3.2)   

Ook contact met peuterspeelzalen wat 
betreft kinderboerderij (3.2) 

  

MAATWERK  

Maatwerk (1.9) Maatwerk aan de hand van vraag (1.9, 
1.20, 2.20, 2.21, 3.5, 3.11) 

Maatwerk (1.9, 1.20, 2.3, 2.20, 2.21, 3.5, 
3.11) 

Geen uitleenproducten specifiek op BSO 
(1.9) 

Maatwerk aan de hand van eigen 
producten (1.9, 2.3, 2.20) 

Materiaal moet multifunctioneel en multi-
inzetbaar zijn (1.10, 3.14) 

BSO leent onderwijsmaterialen (1.9) BSO maakt gebruik van onderwijsaanbod 
(1.9, 1.11, 2.3, 2.10) 

Inloopmoment voor informatie (1.23, 4.4) 

Leerlijnen uit basisonderwijs (1.11) Speciaal BSO aanbod (2.3)  

Taalontwikkeling (1.11) Materiaal moet multifunctioneel en 
multi-inzetbaar zijn (1.10, 3.14) 

 

Wie betaalt voor productontwikkeling 
belangrijk (1.9) 

Inloopmoment voor informatie (1.23)  
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Graag vraaggericht werken (1.20) Uitdagend om aan te sluiten op 
belevingswereld en leeftijd (4.2, 4.4) 

 

BSO niet teveel belasten over behoefte als 
de kennis er al is (1.20) 

Aanvullend materiaal voor medewerkers 
BSO (4.4) 

 

Woensdagmiddag vrije inloop om BSO en 
scholen inhoudelijk te woord te staan, 
andere dagen op afspraak (1.23) 

  

Speciaal aanbod BSO (2.3)   

BSO gebruikt deels onderwijsaanbod (2.3)   

Geen rekening met taalontwikkeling, 
kinderen lezen zelf niet veel van 
producten (2.10) 

  

Maatwerk met eigen producten (2.20)   

Vraag naar dagprogramma’s (2.20)   

Maatwerk op aanvraag (2.21)   

Niet uitgebreid programma wel 
mogelijkheden met locaties en mooie 
groene gebieden (3.5) 

  

Rekening houden met leeftijden bij 
afspraak, vooral veiligheid en uitdaging 
belangrijk (3.11) 

  

Materiaal moet multifunctioneel en multi-
inzetbaar zijn (3.14) 

  

Genoeg materialen voor hele groep (1.10)   

Aansluiten bij belevingswereld en leeftijd 
(4.2) 

  

Uitdaging om het passend te maken aan 
leeftijd (4.4) 

  

Medewerkers BSO krijgen aanvullend 
materiaal om voor te lezen of vertellen 
(4.4) 

  

Geen jaarlijks aanbod (5.1)   

SAMENWERKINGEN (VOOR MAATWERK)  

Geen uitvoering (1.17) NME centrum doet geen tot weinig 
uitvoering (1.17) 

NME centrum heeft netwerk-verbindende 
rol, verwijzen en samenwerken met 
andere organisaties, ook BSO’s (1.17, 2.22, 
3.3, 3.7, 3.12, 3.14, 3.23, 4.6) 

Verwijzen naar ZZP’ers (1.17) NME centrum heeft netwerk-verbindende 
rol, verwijzen en samenwerken met 
andere organisaties (1.17, 2.22, 3.3, 3.7, 
3.12, 3.14) 

Trainingen geven voor docenten en leiding 
BSO (1.18, 3.10, 5.2) 

Excursiegevers en docenten trainen over 
ontwikkeling van kind en do’s en don’ts 
(1.18) 

ZZP’ers, bijvoorbeeld via Natuur is een 
Feest (1.17, 2.22, 3.7, 3.14) 

 

Verwijzen naar ZZP’ers en Natuur is een 
Feest (2.22) 

Trainingen geven voor docenten en 
leiding BSO (1.18, 3.10, 5.2) 

 

Netwerk verbinden aan vraag BSO (3.3) IVN consulenten raadplegen (3.23)  

Regionale samenwerking (3.7) Samenwerking NME centrum en 
kinderopvangorganisatie (4.6) 

 

Omgevingsdienst (3.7)   

Natuurmonumenten (3.7)   

Staatsbosbeheer (3.7)   

ZZP’ers (3.7)   

Naturalis (3.7)   

Workshops voor leiding (3.10)   

Seizoensgebonden workshops (3.10)    
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Mogelijk samenwerken met andere 
aanbieders in de regio (3.12) 

  

Natuur is een Feest (3.14)   

ZZP’ers (3.14)   

Netwerken (3.14)   

Provinciale IVN consulenten kunnen 
helpen bij cursus of andere dingen om in 
te zetten op contact tussen kind en natuur 
(3.23) 

  

Samenwerking tussen NME en stichting 
kinderopvang om te zorgen voor groen op 
BSO locatie (4.6) 

  

Gastlessen (5.3)   

Trainingen voor medewerkers (5.2)   

BEGELEIDING  

Begeleiding organiseren ligt bij BSO (1.10) BSO organiseert begeleiding zelf (1.10, 
2.12, 3.6) 

Begeleiding heeft begeleidende en 
stimulerende rol (1.10, 3.6) 

Rol begeleider onderwijs leidinggevend en  
BSO begeleidend (1.10) 

Rol begeleiding verschilt (2.12)  

Geen rekening houden met hoeveel 
begeleiders er zullen zijn, dat regelt BSO 
zelf (2.12) 

Begeleiding heeft begeleidende en 
stimulerende rol (1.10, 3.6) 

 

Begeleidend of sturende rol verschilt 
(2.12) 

  

Bij aanvraag activiteit vragen hoeveel 
begeleiders ze beschikbaar hebben (3.6) 

  

Begeleiders in principe begeleidende, 
stimulerende rol (3.6) 

  

TIJDSDUUR  

Tijdsduur kleuters 45-60 minuten (1.12) Wisselende tijdsduur (1.13, 2.13)  

Groep 3 t/m 8 60-90 minuten (1.12) Jonge kinderen 45-60 minuten (1.12)  

BSO afzonderlijke kortdurende activiteiten 
die samen geheel vormen, maar 
uitzonderingen (1.13) 

Gemiddeld 60-90 minuten (1.12, 3.8, 4.5)  

Wisselende tijdsduur (2.13) Spanningsboog van circa 30 minuten (5.5)  

Speurtocht twee a drie uur (2.13)   

60-90 minuten per activiteit (3.8)   

60-75 minuten per activiteit (4.5)   

Ongeveer 30 minuten spanningsboog (5.5)   

UITLEENTERMIJN  

Drie weken uitleentermijn (1.14) Drie weken uitleentermijn (1.14, 2.4)  

BSO’s wensen langer dan drie weken 
(1.14) 

In zomer twee weken uitleentermijn (2.4)  

Flexibele uitleentermijnen (1.14) Flexibele uitleenperiode gewenst (1.14, 
2.4, 3.9) 

 

Jaar vooruit plannen én last minute 
mogelijk (1.14) 

  

Standaard uitleen drie weken (2.4)   

Uitleenperiode BSO in zomervakantie 
twee weken (2.4) 

  

Flexibele uitleen mogelijk (2.4)   

Flexibele uitleenperiode (3.9)   

VERVOER  

BSO’s halen producten op (1.15) BSO’s halen producten op (1.15, 2.5)  

Toekomst misschien meer locaties Bij begeleide activiteiten worden  
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dichterbij BSO’s (1.15) materialen meegebracht (3.18) 

Kisten naar school gebracht en gehaald, 
BSO zelf halen en terugbrengen (2.5) 

Vervoer van groep naar locatie wordt 
door BSO’s geregeld, vaak met stints of 
busjes (2.18, 3.21) 

 

Vervoer naar locatie regelt BSO zelf met 
bijv. elektrische karren en busjes (2.18) 

  

Bij begeleide activiteit degelijke 
materialen meenemen, maar ook eigen 
materialen van BSO stimuleren (3.18) 

  

Vervoer naar locatie wordt geregeld door 
BSO met stint, busjes (3.21) 

  

PROFILEREN, KWALITEIT EN KOSTELOZE MATERIALEN  

Meeste lenende BSO’s zijn 
antroposofische BSO’s (2.17) 

Meeste lenende BSO’s zijn 
antroposofische BSO’s (2.17) 

Kwaliteitsbewaking door cursus en 
evaluatie (1.19, 1.24, 3.17) 

BSO’s profileren zich met natuur (3.9) BSO’s profileren zich met natuur (3.9) Kosteloze, makkelijk verkrijgbare maar 
degelijke materialen als voorbeeld (3.19) 

Vormgeving intern (1.19) Kwaliteitsbewaking door cursus en 
evaluatie (1.19, 1.24, 3.17) 

 

Kwaliteitscriteria opgesteld (1.19) Lastig om juiste niet-schoolse materialen 
te vinden (2.14) 

 

Evaluatieformulieren inzetten voor tips en 
tops (1.24) 

Kosteloze, makkelijk verkrijgbare maar 
degelijke materialen als voorbeeld (3.19) 

 

Lastig om juiste niet-schoolse materialen 
te vinden (2.14) 

  

IVN Natuurgidsen kunnen niet altijd 
doordeweeks (3.17) 

  

Kwaliteitszorg en –verbetering in 
natuurgidsencursus (3.17) 

  

Kosteloze, makkelijk verkrijgbare maar 
degelijke materialen als voorbeeld (3.19) 

  

PERSOONLIJKE CONTACTEN  

Direct klantcontact is handig (1.24) Investeren in persoonlijke contacten 
(1.24, 1.25, 3.16) 

 

Soms vaste contactpersonen en soms 
alleen organisatie (1.25) 

Weten wanneer BSO wil weten wat er 
aangeboden wordt (3.20) 

 

Investeren in persoonlijke contacten 
(3.16) 

BSO met natuur in profiel aanspreken 
(3.16) 

 

BSO met natuur in profiel aanspreken 
(3.16) 

Centrale coördinator handig (3.22)  

Weten wanneer BSO wil weten wat er 
aangeboden wordt (3.20) 

  

Centrale coördinator handig (3.22)   

FINANCIELE VERGOEDING  

Abonnement 50 euro per schooljaar 
onbeperkt lenen (1.21) 

Abonnementsvorm: onbeperkt lenen voor 
bepaald bedrag per schooljaar (1.21, 
2.16) 

Abonnement of betalen per product (1.21, 
2.16, 3.16) 

Indien gratis minder loyaal naar 
organisatie toe (1.21) 

Betalen per product of activiteit (2.16, 
3.16) 

Gratis niet gewenst, vermindert loyaliteit 
en is geassocieerd met weinig kwaliteit 
(1.21, 2.1) 

Gratis geassocieerd met weinig kwaliteit 
(1.21) 

Gratis niet gewenst, vermindert loyaliteit 
en is geassocieerd met weinig kwaliteit 
(1.21, 2.1) 

Samenwerkingen geven meer budget (5.6) 

Kosten van belang (2.1) Landelijke programma’s gesubsidieerd, 
waardoor gratis aan te bieden (5.6) 

 

€10,- per product, meerprijs bij 
verbruiksmaterialen (2.16) 

Samenwerkingen geven meer budget 
(5.6) 
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Abonnement: als BSO €10,- per groep per 
schooljaar voor onbeperkt lenen (2.16) 

  

Activiteit door Leiden 25 euro voor 1 a 1,5 
uur (3.16) 

  

Voorheen betaalden ouders voor uitjes 
(4.6) 

  

Workshops gratis door subsidie landelijk 
programma (5.6) 

  

Meer budget door samenwerking 
BSO/KDV/scholen (5.6) 

  

NIEUWSBRIEF EN AANBODOVERZICHT  

Aanbod jaarlijks per mail en op papier in 
de mediatheek (1.26) 

Digitale nieuwsbrief met (lokale) tips en 
aanbod (1.26, 1.27, 2.23) 

(Nieuws)brief met aanbod (1.26, 1.27, 
2.23) 

Mailings met tips uit omgeving en 
materialen (1.26) 

Jaarlijks digitale + papieren versie van 
aanbod (1.26) 

 

Aanmelden voor nieuwsbrief voor 
organisatie en losse personen (1.27) 

  

Nieuwsbrief voor scholen en BSO’s (2.23)   
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Bijlage III - Wijzigingen aan topiclijst t.b.v. de enquête 
 

De wijzigingen aan de voor de interviews gebruikte topiclijst om te gebruiken voor de enquête zijn 

naar aanleiding van de interviews en contact met de opdrachtgever als volgt: 

Door de interviews werd duidelijk dat de term ‘Type activiteiten’ beter vervangen konden worden 

door spel- en werkvormen, omdat er anders verwarrend gesproken wordt over type activiteiten 

tijdens activiteiten.  

Wat betreft het topic ‘Begeleiding-rol’ is besloten om deze dimensie niet verder mee te nemen in 

het onderzoek, omdat de respondenten aangeven dat de medewerkers van BSO’s zelf beslissen 

welke rol zij tijdens activiteiten innemen, ongeacht hoe een aanbieder van producten het aangeeft in 

bijvoorbeeld een beschrijving.  

Het topic ‘Leeftijdskenmerken’ uit de bovenstaande topiclijst werd in overleg met een medewerker 

van NME Amstelveen veranderd in ‘leeftijdsindeling’, omdat naar haar mening niet aan de BSO’s 

gevraagd hoefde te worden of zij graag zouden willen dat producten goed aansluiten op 

leeftijdskenmerken. Het verwachte antwoord is hoogstwaarschijnlijk ‘ja’ en de opdrachtgever kiest er 

zelf al voor om er rekening mee te houden waar kan.  

Het topic ‘Locatie’ bleek tijdens de interviews weinig toevoegende waarde te hebben. Voor het 

vervolg van het onderzoek is dit topic dan ook niet meegenomen. Er wordt alleen onderscheid 

gemaakt in locatie ‘op de BSO’ en ‘op Speelboerderij Elsenhove’, naar de wens van de opdrachtgever.  

Wat betreft het topic ‘Vervoer - BSO naar locatie’ blijkt uit de interviews dat dit een onderwerp is 

waar de geïnterviewde NME-aanbieders zich allemaal niet bemoeien. De BSO’s regelen dit zelf en 

komen bijvoorbeeld op stints of met busjes (S. Bosch, ondersteunend medewerker NMC bij CNME 

Amersfoort, persoonlijke communicatie, april 2017; M. Kathmann, senior medewerker educatie bij 

Duurzaam Leiden/NME, persoonlijke communicatie, mei 2017). Daarom is ervoor gekozen om dit 

onderdeel van het topic ‘vervoer’ niet mee te nemen in de rest van het onderzoek.  

Naar aanleiding van de interviews werd duidelijk dat het topic ‘Materialen/vormgeving’ in deze 

hoedanigheid geen toegevoegd nut had voor het onderzoek. Het topic ‘Materialen’ is wel 

aangehouden, maar dan over de ‘manier van aanbieden’ van materialen: worden producten zo 

compleet mogelijk aangeboden (inclusief alle benodigde materialen) of is er sprake van 

inspiratieproducten, waarbij er suggesties gegeven worden maar waar geen benodigde materialen 

aan toegevoegd zijn.  
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Bijlage IV - De enquête voor BSO’s 

 

Enquête  

Welkom bij de enquête voor mijn afstudeeronderzoek. Het invullen zal circa 10 minuten duren.  

Eerst worden er enkele algemene vragen gesteld over jouw BSO. Daarna volgen er vragen over de behoefte van 

jouw BSO aan producten van NME Amstelveen op je BSO locatie. Vervolgens gaat een aantal vragen over de 

behoefte van jouw BSO aan NME-activiteiten van NME Amstelveen tijdens een eventueel bezoek aan 

Speelboerderij Elsenhove.  

Een aantal begrippen heeft wellicht toelichting nodig: 

 

NME =     natuur- en milieueducatie. 

Producten en NME-activiteiten =  in deze enquête zijn dit producten en NME-activiteiten (natuuractiviteiten)   

     met een natuur-, milieu- of dieronderwerp. Voorbeelden zijn: een  

     natuurkist over slakken, smaakplezier over voedsel of een activiteit  

     waterdiertjes zoeken.  

Hartelijk dank dat je tijd vrij maakt om de enquête in te vullen voor passende natuuractiviteiten voor BSO’s! 

 

 

1. Wat is de naam van je BSO? 

[Open tekstveld]   

 

2. Wat is je eigen naam? 

[Open tekstveld] 

 

3. Wat is je functietitel? 

[Open tekstveld] 

 

4. Heeft jouw BSO eerder gebruik gemaakt van producten en NME-activiteiten voor BSO’s van NME 

Amstelveen? 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Ja (> ga verder met vraag 6) 

 Nee (> ga verder met vraag 5)  

 

5. Wat is de reden dat jouw BSO geen gebruik gemaakt heeft van producten en NME-activiteiten voor 

BSO’s van NME Amstelveen? 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 Ik ken NME Amstelveen en haar aanbod niet 

 Mijn BSO biedt zelf natuuractiviteiten aan 

 Mijn BSO leent geen producten en activiteiten van externe partijen 

 De kosten zijn te hoog 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

Algemene introductievragen 
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Locatie 1: op jouw BSO. 

De volgende vragen gaan over eventuele natuur-, milieu- of diergerelateerde producten voor op jouw BSO 

locatie. 

Dit zijn een paar voorbeelden van producten die NME Amstelveen momenteel aanbiedt voor BSO's: 

- Ideeënmap natuuractiviteiten Flora en Fauna Fun: een map boordevol activiteiten om kinderen op een 

leuke manier op te vangen en te activeren bij de BSO. 

- Map smaakplezier op de BSO: Dé klapper, vol smakelijke ideeën; prikkel al je zintuigen met 

smaakplezier op de BSO. 

- BSO Natuurkist 'Kevers': Kevers, ze zijn er in veel soorten en maten. In dit project kom je er zeker een 

paar tegen. Je verzorgt samen een paar keverlarven, die uitgroeien tot echte kevers.  

----------------------------- 

6. Heeft jouw BSO behoefte om producten van NME Amstelveen te (blijven) lenen voor je BSO locatie? 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Ja (> ga verder met vraag 8) 

 Nee (> ga verder met vraag 7) 

 

7. Wat is de reden dat jouw BSO geen behoefte heeft aan producten van NME Amstelveen voor op je 

BSO locatie? (> ga verder met vraag 19) 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 De voorbereiding vraagt te veel tijdsbesteding 

 De uitvoering vraagt te veel tijdsbesteding 

 Het is moeilijk in te passen in het BSO rooster 

 Het is moeilijk om voldoende begeleiding te vinden 

 De kosten zijn te hoog 

 Mijn BSO biedt zelf natuuractiviteiten aan 

 De medewerkers van mijn BSO hebben te weinig kennis van natuur om daar activiteiten over 

uit te voeren 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

8. Wanneer zou jouw BSO producten van NME Amstelveen op de BSO willen lenen? 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Tijdens de schoolvakanties 

 Buiten de schoolvakanties om 

 Beide, namelijk tijdens én buiten de schoolvakanties 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

9. Welke suggesties heb je wat betreft spel- of werkvormen voor producten van NME Amstelveen? 

Voorbeelden zijn: voorlezen, tuinieren en wedstrijdelementen.  

[Open tekstveld] 
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10. Welke thema’s zou jouw BSO graag terug willen zien in producten van NME Amstelveen voor op je 

BSO? 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 Afval 

 Biodiversiteit 

 Dierverzorging 

 Duurzaamheid 

 Energie 

 Het weer 

 Huisdieren 

 Jonge dieren 

 Kinderboerderij 

 Kleine dieren, bijvoorbeeld vlinders, spinnen, insecten en bodemdiertjes 

 Klimaat 

 Mest en compost 

 Paddenstoelen 

 Planten en bomen, bijvoorbeeld ook vruchten, zaden en andere eetbare delen 

 Seizoenen 

 Tips voor buitenactiviteiten/veldwerk 

 Tuinieren 

 Vogels 

 Voedsel (dier) 

 Voedsel (mens) 

 Water 

 Waterdiertjes 

 Zoogdieren 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

11. Producten van NME Amstelveen voor op de BSO zouden... 

[Eén antwoord mogelijk] 

 A. …met de hele BSO-groep gedaan moeten kunnen worden. 

 B. …in kleinere groepjes (bijvoorbeeld met vijf kinderen) gedaan moeten kunnen worden. 

 C. …individueel gedaan moeten kunnen worden. 

 …een combinatie moeten zijn van A en B. 

 …een combinatie moeten zijn van A en C. 

 ...een combinatie moeten zijn van B en C. 

 Geen mening / weet ik niet. 

 Anders, namelijk: [open tekstveld]  

 

12. Wat is een passende leeftijdsindeling voor producten van NME Amstelveen voor op jouw BSO? 

[Eén antwoord mogelijk] 

 In één categorie, namelijk 4-12 jarigen 

 In twee categorieën, namelijk 4-7 jarigen en 8-12 jarigen 

 In vier categorieën, namelijk 4-6 jarigen, 6-8 jarigen, 8-10 jarigen en 10-12 jarigen 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 
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13. Wat is voor jouw BSO een passende tijdsduur voor NME-activiteiten van NME Amstelveen?  

[Eén antwoord mogelijk] 

 Korter dan één uur 

 Eén tot anderhalf uur 

 Een dagdeel, bijvoorbeeld ochtend of middag 

 Een hele dag 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

14. Wat zou jouw BSO een passende leentermijn vinden voor producten van NME Amstelveen op je BSO?  

[Eén antwoord mogelijk] 

 Een maand 

 Langer dan een maand, namelijk: [open tekstveld] 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

15. Wat is voor jouw BSO een passende manier van aanbieden van producten voor op je BSO? 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Kant-en-klare producten en activiteiten: alle benodigde materialen van de activiteit zitten 

erbij. 

 Inspiratieproducten en -activiteiten: alleen tips voor activiteiten om te doen, je kunt zelf 

materialen erbij zoeken. 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

16. Is het voor jouw BSO mogelijk om voor extra begeleiding (collega’s, stagiaires, ouders, etc.) te zorgen 

als een product van NME Amstelveen dat zou vragen?  

Een eventuele toelichting achter het gekozen antwoord mag, maar is niet verplicht. 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Ja [open tekstveld] 

 Ja, maar liever niet [open tekstveld] 

 Misschien [open tekstveld] 

 Nee [open tekstveld] 

 Geen mening / weet ik niet 

 

17. Heb je nog vragen, opmerkingen, wensen of suggesties wat betreft producten van NME Amstelveen 

voor op jouw BSO?  

[Open tekstveld] 
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Locatie 2: Speelboerderij Elsenhove 

De volgende vragen gaan over eventuele natuur-, milieu- of diergerelateerde activiteiten tijdens een bezoek 

van je BSO aan Speelboerderij Elsenhove. 

 

------------------------------------- 

 

18. Hoe vaak per jaar bezoekt jouw BSO de Speelboerderij Elsenhove?  

[Eén antwoord mogelijk] 

 Nooit, omdat [open tekstveld] (> ga verder naar vraag 21) 

 1-2 keer per jaar 

 3-4 keer per jaar 

 Vaker dan 5 keer per jaar 

 Geen mening / weet ik niet (> ga verder naar vraag 21) 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

19. Wanneer bezoekt jouw BSO Speelboerderij Elsenhove? 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Tijdens de schoolvakanties 

 Buiten de schoolvakanties om 

 Beide, namelijk tijdens én buiten de schoolvakanties 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

20. Waarom bezoekt jouw BSO Speelboerderij Elsenhove? 

[Open tekstveld] 

 

21. Heeft jouw BSO behoefte aan NME-activiteiten tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove?  

[Eén antwoord mogelijk] 

 Ja (> ga verder met vraag 22) 

 Nee (> ga verder met vraag 23) 

 

22. Wat is de reden dat jouw BSO behoefte heeft aan NME-activiteiten tijdens een bezoek aan 

Speelboerderij Elsenhove? (> ga verder naar vraag 24) 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 Het is voor de kinderen een leuke aanvulling op een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove 

 Het zijn producten en activiteiten die wij op de BSO niet kunnen doen. 

 Het sluit goed aan bij thema’s die bij ons op de BSO terugkomen. 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

23. Wat is de reden dat jouw BSO geen behoefte heeft aan NME-activiteiten tijdens een bezoek aan 

Speelboerderij Elsenhove? (> ga verder naar vraag 32) 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 Mijn BSO wil Speelboerderij Elsenhove niet bezoeken, omdat [open tekstveld] 

 De kinderen hebben geen aanvullende activiteiten nodig tijdens een bezoek aan 

Speelboerderij Elsenhove: dieren kijken en spelen in de speeltuin is genoeg 
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 Mijn BSO neemt zelf een natuuractiviteit mee tijdens een bezoek aan Speelboerderij 

Elsenhove 

 De voorbereiding vraagt te veel tijdsbesteding 

 De uitvoering vraagt te veel tijdsbesteding 

 Het is moeilijk om voldoende begeleiding te vinden 

 De kosten zijn te hoog 

 De medewerkers van mijn BSO hebben te weinig kennis van natuur om daar activiteiten over 

uit te voeren 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

24. Welke suggesties heb je wat betreft spel- of werkvormen voor NME-activiteiten tijdens een bezoek 

aan Speelboerderij Elsenhove? Voorbeelden zijn: dierverzorging, speurtocht of wedstrijdelementen. 

[Open tekstveld] 

 

25. Welke thema’s zou jouw BSO graag terug willen zien in NME-activiteiten tijdens een bezoek aan 

Speelboerderij Elsenhove? 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 Afval 

 Biodiversiteit 

 Dierverzorging 

 Duurzaamheid 

 Energie 

 Het weer 

 Huisdieren 

 Jonge dieren 

 Kinderboerderij 

 Kleine dieren, bijvoorbeeld vlinders, spinnen, insecten en bodemdiertjes 

 Klimaat 

 Mest en compost 

 Paddenstoelen 

 Planten en bomen, bijvoorbeeld ook vruchten, zaden en andere eetbare delen 

 Seizoenen 

 Tips voor buitenactiviteiten/veldwerk 

 Tuinieren 

 Vogels 

 Voedsel (dier) 

 Voedsel (mens) 

 Water 

 Waterdiertjes 

 Zoogdieren 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

26. NME-activiteiten tijdens een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove zouden... 

[Eén antwoord mogelijk] 

 A. …met de hele BSO-groep gedaan moeten kunnen worden. 

 B. …in kleinere groepjes (bijvoorbeeld met vijf kinderen) gedaan moeten kunnen worden. 
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 C. …individueel gedaan moeten kunnen worden. 

 …een combinatie moeten zijn van A en B. 

 …een combinatie moeten zijn van A en C. 

 ...een combinatie moeten zijn van B en C. 

 Geen mening / weet ik niet. 

 Anders, namelijk: [open tekstveld]  

 

27. Wat is een passende leeftijdsindeling voor NME-activiteiten op Speelboerderij Elsenhove?  

[Eén antwoord mogelijk] 

 In één categorie, namelijk 4-12 jarigen 

 In twee categorieën, namelijk 4-7 jarigen en 8-12 jarigen 

 In vier categorieën, namelijk 4-6 jarigen, 6-8 jarigen, 8-10 jarigen en 10-12 jarigen 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

28. Wat is voor jouw BSO een passende tijdsduur van NME-activiteiten op Speelboerderij Elsenhove?  

[Eén antwoord mogelijk] 

 Korter dan één uur 

 Eén tot anderhalf uur 

 Een dagdeel, bijvoorbeeld ochtend of middag 

 Een hele dag 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

29. Hoe kan NME Amstelveen bijdragen aan een bezoek van jouw BSO aan Speelboerderij Elsenhove?  

[Eén antwoord mogelijk] 

 Door het aanbieden van een kant-en-klaar programma voor een bezoek aan Speelboerderij 

Elsenhove, inclusief alle benodigde materialen. 

 Door het vooraf aanbieden van suggesties, bijvoorbeeld ‘je kan spelen in de speeltuin, een 

speurtocht doen of een combinatie’. 

 NME Amstelveen hoeft geen programma aan te bieden, vrij spelen is genoeg.  

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

30. Is het voor jouw BSO mogelijk om voor extra begeleiding (collega’s, stagiaires, ouders, etc.) te zorgen 

bij een bezoek aan en een eventuele NME-activiteit op Speelboerderij Elsenhove?  

Een eventuele toelichting achter het gekozen antwoord mag, maar is niet verplicht. 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Ja [open tekstveld] 

 Ja, maar liever niet [open tekstveld] 

 Misschien [open tekstveld] 

 Nee [open tekstveld] 

 Geen mening / weet ik niet 

 

31. Heb je nog vragen, opmerkingen, wensen of suggesties wat betreft NME-activiteiten van NME 

Amstelveen voor op Speelboerderij Elsenhove? 

[Open tekstveld] 
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Tot slot nog drie aanvullende vragen over een passende financiële regeling voor het gebruik van producten en 

doen van activiteiten, een inventarisatie over verschillende onderwerpen en een contactverzoek.  

32. Welke van de onderstaande opties is wenselijk voor jouw BSO: 

[Eén antwoord mogelijk] 

 Per product of activiteit een vergoeding betalen 

 Abonnement: onbeperkt producten lenen voor een bepaalde vergoeding per (school)jaar 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

33. Heeft jouw BSO verder nog behoefte aan één of meer van de onderstaande opties? 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 Inloopmomenten: momenten om bij NME Amstelveen kennis te maken met alle producten 

en activiteiten van hun aanbod. 

 Maatwerk: samen met NME Amstelveen kijken hoe je een bepaalde natuur-, milieu- of 

dieractiviteit op of voor jouw BSO vorm zou kunnen geven.  

 Losse materialen lenen: bijvoorbeeld schepnetten, zoekkaarten, schepjes, loeppotjes etc.  

 Externen/gidsen inhuren: bijvoorbeeld een kenner van paddenstoelen die jouw BSO 

groep(en) meeneemt in een herfstactiviteit. 

 Trainingen voor pedagogisch medewerkers: trainingen over wat je als leidster op een BSO 

met de natuur om je heen kan doen. 

 Geen mening / weet ik niet 

 Anders, namelijk: [open tekstveld] 

 

34. Zou je het goed vinden als een medewerker van NME Amstelveen contact met je opneemt om te 

overleggen hoe we het aanbod passend kunnen maken voor jouw BSO?  

[Eén antwoord mogelijk]  

 Ja, dit kan via het volgende e-mailadres en/of telefoonnummer: [open tekstveld] 

 Nee, omdat: [open tekstveld] 

 Geen mening / weet ik niet 

 

Hartelijk dank voor je medewerking! 

  

Aanvullende vragen 
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Bijlage V - Uitkomsten per enquêtevraag 
 

De eerste drie vragen van de enquête (naam BSO, naam respondent, functie respondent) zijn hier 

niet weergegeven om anonimiteit van de resultaten te waarborgen. De uitkomst per enquêtevraag  

start daarom hieronder met vraag 4:  
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