
De weg naar zelfstandigheid op tiener bso in Beek en Donk 

‘Net dat stukje extra uitdaging’ 

Kleine kinderen zijn het niet meer, de kids op 

de tiener bso van Stichting GOO. Maar ze zijn 

ook nog niet volwassen. Om zo goed mogelijk 

in te springen op de behoeftes van tieners, 

biedt Stichting GOO in Beek en Donk een 

speciale tiener bso aan voor kinderen tussen 

9 en 12 jaar. Hier hebben ze – in nauw 

contact met ouders - een goede balans 

gevonden tussen vrijheid en toezicht. Erna 

van den Bosch werkt er als begeleider. ‘We 

laten een beetje los maar houden wel de 

touwtjes in handen.’ 

Als je binnenstapt in de tiener bso, is het meteen duidelijk dat dit een plek is waar de jeugd zich thuis 

voelt. De binnenruimte doet een beetje aan als soos: discolampen, pooltafel en graffiti op de muur. 

Maar hier wordt niet alleen gepoold, maar ook geknutseld, getimmerd, geverfd en gespeeld. Na 

schooltijd en in de vakanties kunnen de kinderen hier lekker hun gang gaan. ‘Het is een oud gebouw, 

dus dat is echt ideaal’, vindt Erna. ‘Bovendien is er heel veel ruimte omheen waar ze zich kunnen 

vermaken. Een potje voetballen, of gewoon lekker samen chillen.’ 

Vrijheid binnen de kaders                                                                                                                                                                      

Erna van den Bosch is al 20 jaar pedagogisch medewerker bij Stichting GOO. Ze weet als geen ander 

wat kinderen het meeste aanspreekt aan de tiener bso. ‘Vrijheid, dat vinden ze heel erg leuk. We 

geven de kinderen daarbij wel bepaalde kaders. En binnen die kaders is er heel veel mogelijk.’ Naast 

die ruimte, is ook individuele aandacht van belang. ‘Ik vind het belangrijk om naar de wensen en 

behoeftes van elk kind te kijken. De één wil zich rustig terugtrekken, de ander vindt het heerlijk om 

buiten zijn energie kwijt te kunnen. Ik ken ze inmiddels vrij goed. Sommige tieners had ik jaren 

geleden als baby in de groep in de dagopvang. Ik vind het mooi ze nu te zien groeien, ze ontwikkelen 

zich tot zelfstandige jongeren.’ 

Zelfstandig                                                                                                                                                                

Hoe ervaren de kinderen zelf de tiener bso? Tim (10) zou het iedereen aanraden hier na schooltijd 

heen te gaan. ‘Ik vind het fijn dat je hier zoveel ruimte hebt, niet alleen binnen maar ook buiten.’ 

Volgens Tess (10) kun je hier doen wat je wilt. ‘En als iets niet mag, dan leggen ze ook uit waarom 

niet.’ Haar vriendin Romy (10) zegt: ‘Wat ik leuk vind is dat er veel activiteiten zijn die je mag doen, 

maar het hóeft niet.’ Daar kan Huub (10) zich in vinden: ‘Je mag zelf spullen pakken, als je het maar 

vraagt.’ ‘Én als je het zelf weer opruimt’, voegt Erna lachend toe. 

Oefenmomenten                    

De kinderen komen van vier verschillende basisscholen in de buurt: De Raagten, De Muldershof, ’t 

Otterke en Het Klokhuis. Ouders kiezen zelf of hun kind onder begeleiding van school naar de bso 

komt, of zelfstandig naar de bso fietst en daarna weer naar huis. Erna weet dat sommige ouders dat 

laatste nog een beetje spannend vinden. ‘Ze sturen ons dan een appje als het kind naar huis mag 

fietsen en wij appen terug als het is vertrokken. Een mooi voorbeeld van vrijheid binnen kaders. Dit 

zijn belangrijke oefenmomenten voor de middelbare school. In een veilige omgeving geven we deze 

tieners steeds een beetje meer verantwoordelijkheid.’ 


