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Wij zoeken lokale, enthou-
siaste, energieke, creatieve 
pedagogisch medewerkers!

Nieuwsgierig?
Surf naar www.wasko.nl

Groot genoeg om de hele regio van goede kinder- 
opvang te voorzien, klein genoeg om kinderen,  
ouders en medewerkers ruimte te geven om te groeien.

“Onze kracht is onze 
lokale DNA, teamleiders 
zijn vaak lokale mensen 
en actief betrokken 

in hun gemeenten. Ze 
houden intensief contact 

met oudercommissies en 
scholen”, aldus Mieke van 

der Linden, directrice-bestuurder Wasko-
kinderopvang. “Ook zoeken ze samenwerking 
in de wijken met gemeente, sportverenigingen 
en andere organisaties. Onze teamleiders 
kijken continu naar lokale wensen en 
behoeften. Wat past het beste bij elke locatie. 
Sommige locaties zijn eerder open, andere 
bieden peuterplusopvang aan. Ook hebben  
we  speciale Natuur- en Sport BSO’s.”

Wasko wil in de nabije toekomst kortere 
lijnen met scholen. “We willen één persoon 
die contact onderhoudt met school over 
peuteropvang en BSO’s. Samen kijken we dan 

naar een goede daginvulling van spelend 
leren, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding.”
Mieke vindt de fusie een enorme oppepper 
om juist na minder goede jaren samen groter 
te groeien. “Samen zijn we gezond, sterk en 
hebben we meer mogelijkheden en kansen om 
nog meer te betekenen voor kinderen, ouders, 
relaties én onze medewerkers.”

“We zijn blij dat de locaties open blijven en dat 
medewerkers hun werk behouden. We worden 
wel groter maar we blijven klein genoeg om 
persoonlijk en betrokken te blijven.”

Al generaties lang 

ondersteunt Wasko ouders 

in de Alblasserwaard bij de 

opvoeding van hun kinderen. 

In januari kondigden Wasko 

en SKA Kindercentra aan 

samen te gaan onder de 

naam Wasko Kinderopvang. 

Persoonlijke aandacht en 

betrokkenheid staan hoog in 

het vaandel.

“Onze kracht  
is onze  

lokale DNA.”



Op de BSO-locaties werkt Wasko met een 
uitdagend en afwisselend aanbod vanuit 
DoenKids. Een activitheek met activiteiten op 
het gebied van sport, spel, creatief, techniek, 
natuur, muziek en koken. Met hippe thema’s die 
centraal staan in vakantieperiodes is er voor 
ieder wat wils. Het zomervakantie thema is al 
bekend ‘Happy in je hangmat’.

Wasko hecht vanuit de pedagogische visie veel waar-
de aan kinderparticipatie. Een belangrijk aspect is 
het bedenken, invullen en vaststellen van activiteiten, 
thema’s en de programma’s in samenspraak met de 
kinderen. 
 
Daarnaast biedt DoenKids ook voldoende input voor 
tussenschoolse activiteiten. Na de lunch is er immers 
voldoende tijd en ruimte om buiten of binnen een spel 
of andere activiteit te doen. Want zeg nu zelf, wat is er 

leuker dan een potje ‘trefbal’ of ’10-tellen-in-de-rim-
boe’ met andere klasgenootjes!  

Binnen Wasko is dus voldoende ruimte, tijd en 
aandacht voor verfrissende, nieuwe, actuele en uit-
dagende activiteiten. Aangevuld met activiteiten die 
plaatsvinden op onze ‘unieke locaties’ zoals de Natuur 
BSO’s en Sport BSO’s.

De meeste kinderen genieten van het buiten zijn en 
buitenspelen. Tijdens het buiten spelen en wandelen 
ervaren ze de verschillende seizoenen door zon, wind 
en regen. Ook sneeuw biedt geweldige mogelijkheden 
om te genieten van de buitenlucht.  We spelen en zijn 
zo veel mogelijk buiten, doen een recreatief of spor-
tief spel en maken een wandeling met de bolderkar.
Kinderen genieten van een zelfgemaakte vlieger 
bij harde wind en van het springen in plassen. Vies 
worden kan en mag! Ook ervaren ze de verschillen-
de kleuren van bomen en geuren van bloemen. Het 
lenteseizoen biedt volop mogelijkheden!  We hebben 
er zin in!

“Om de mooie locatie. 
Alles Kids ligt midden 
in de natuur en  
is kleinschalig.”

Jeanine Streefkerk, moeder van Fabiënne (bijna 3 
jaar) en van een zoon die naar Wasko’s Groene  
BSO gaat.

“Omdat ik positieve 
ervaringen uit het 
verleden heb en 
vanwege de stabiliteit 
binnen de locatie.”

Liane Bax, moeder van Tom (bijna 1 jaar) en van twee 
oudere dochters die voorheen ook genoten van de 
opvang bij Alles Kids.

Eigentijds, creatief  
en avontuurlijk!
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Wat is er zo leuk
aan Wasko?

Tekening van Joyce, 11 jaar

Tekening van Tycho, 10 jaar

De kinderen van Trossen Los in Papendrecht 
illustreren wat zij zo leuk vinden aan Wasko.

Alles Kids in Goudriaan biedt kinderopvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 
jaar. Er zijn twee dagopvanggroepen waar 
kinderen van 0 tot 4 jaar spelenderwijs 
de wereld kunnen ontdekken. Daarnaast 
is op woensdag- en vrijdagochtend de 
peuterspeelzaal geopend voor kinderen 
vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Ook is 
er voor- en naschoolse en vakantie-opvang 
voor kinderen van basisschool De Fakkel.

Waarom kiezen ouders nu juist voor Wasko? We 
vragen het aan een aantal ouders van Alles Kids. 

Ik kies voor Wasko kinderopvang…:

Tijdens de voorjaarsvakantie organiseerde 
Sport BSO De Springplank een omgekeerd 
hockeytoernooi voor kinderen van groep 5  
t/m 8 in Sportcentrum Papendrecht.

Bij Sport BSO’s De Springplank (Papendrecht) en 
Het Startblok (Alblasserdam) komen sport en plezier 
samen. Sport verbroedert en Wasko geeft de nieuwe 
sportgeneratie mee waar het om gaat. Winnen is leuk 
en verliezen hoort daarbij. Belangrijk is het geluksmo-
ment bij een eerste doelpunt of radslag. Daar draait 
het bij ons om.

Foto: Peter Verheijen

Scoren  
waarbij  
het doel  
achterste- 
voren staat!

Kunstenaars  
in wording!

Met kinderen tekenen en verven is 
voor kinderen het ontdekken van de 
wereld. Zij doen hiermee hun eigen 
belevenissen op, drukken verwerk-

te ervaringen uit en ontplooien 
creativiteit. Dit is belangrijk voor hun 

ontwikkeling. De meeste kinderen 
vinden het heerlijk te experimenteren 

met verf. Bij Wasko krijgen ze daar 
alle ruimte voor, met kwasten maar 

ook met handen en voeten!

Buiten zijn en  
buiten spelen

In de meivakantie is op veel locaties het thema:  
‘Hip Holland Hip’.

Ouders
aan het
woord



“Omdat ik via een 
vriendin goede en 
positieve belevenissen 
over Alles Kids 
hoorde.”

Gabry van Mourik, moeder van Vince (net 2 jaar) en 
van een zoon die naar Wasko’s Groene BSO gaat.

“Omdat ik daar een 
vertrouwd gevoel heb.”
Carin van Wissen, moeder van Fenne (3 jaar) en van 
twee oudere zonen die voorheen ook naar Alles  
Kids gingen.

Wat is er zo leuk
aan Wasko?

Bij peuterspeelzaal ’t Puttertje in Streefkerk 
krijgen kinderen de ruimte te fantaseren over 
wat ze later willen worden. Tijdens een thema-
week over hulpverlenende beroepen kwam de 
brandweer op bezoek.

Foto: Rinie Boon

De brandweer 
op bezoek

Wasko zet zich dagelijks in voor het welzijn 
van kinderen en de verrijking van hun 
ontwikkeling. Zij wil hierin de beste zijn 
en voortdurend innoveren. Maar hoe doet 
Wasko dat en waarom is dat zo belangrijk? 
Paula van de Mheen, verantwoordelijk voor 
Pedagogiek en Kwaliteit binnen Wasko,  
vertelt hier graag over. 

“Wasko heeft als doel om de persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen te stimuleren in een ontspannen, veilige 
en gestructureerde omgeving”, aldus Paula. “We willen 
kinderen nieuwsgierig maken, uitdagen, aanmoedigen 
en bevestiging en zelfvertrouwen geven. Dit doen wij 
door activiteitenprogramma’s die passen bij de leeftijd 
en de belevingswereld van de kinderen. Bij Wasko kan 
elk kind zichzelf zijn. Samen met andere kinderen.

Voorbeeld: er zijn kinderen van twee jaar die nog 
amper praten terwijl er ook tweejarigen zijn die je oren 
van je hoofd kletsen. Bij het ene kind besteden we 
meer tijd aan taalactiviteiten terwijl we de klets-
kousjes bijvoorbeeld laten ontdekken hoe ze reuze 
zeepbellen kunnen blazen.

Een ander voorbeeld: Op de BSO worden de kinderen 
aangemoedigd mee te denken met het verzinnen van 
een activiteitenprogramma. Vaak hebben kinderen 
hele originele ideeën. Afgelopen zomer wilde één van 
de kinderen een ‘echt’ vlot maken. De pedagogisch 
medewerker moedigde dit aan en de kinderen gingen 
uitzoeken hoe ze dit voor elkaar konden krijgen. Uit-
eindelijk heeft de hele groep melkpakken verzameld 
en met elkaar een vlot gemaakt. De trotse gezichten 
toen hun vlot met twee kinderen erop bleef dobberen, 
is onvergetelijk. Zo maken we mooie jeugdherinnerin-
gen!”
 
In de wet zijn vier opvoedingsdoelen gesteld om de 
basiskwaliteit van de kinderopvang te waarborgen,  
te weten: 
• Emotionele veiligheid bieden
• Persoonlijke competenties ontwikkelen
• Sociale competenties ontwikkelen
• Normen en waarden overbrengen 

Wasko biedt de basiskwaliteit en doet daar nog een 
schepje bovenop. Dat doen we door bewust ontwikke-
lingsgericht te werken. Samen spelen, samen proble-
men oplossen vinden we daarnaast heel belangrijk. 
Er is dan ook veel aandacht om positieve interacties 
tussen kinderen onderling te stimuleren onder andere 
door het gebruik van beeldcoaching. 

Paula geeft een voorbeeld: “We wijzen kinderen actief 
op elkaar: ‘Kijk eens wat een hoge toren Jelco heeft 
gebouwd!’ Zo leren we kinderen oog voor elkaar te 
hebben, complimentjes te geven en te ontvangen. 
Vaardigheden waar ze een leven lang profijt van heb-
ben. In de trainingen die ik geef noem ik dat  
altijd ‘mooie mensen’ maken.” 

Pedagogisch werkplan
Iedere locatie heeft een pedagogisch werkplan.  
Dit is een praktisch stuk dat als leidraad dient voor 
de dagelijkse gang van zaken. Er is beschreven hoe 
we met kinderen en ouders omgaan. We hebben het 
verloop van de dag beschreven en bij elke situatie 
enkele voorbeelden genoemd van de manier waarop 
de pedagogisch medewerkers handelen en commu-
niceren. Het locatiespecifieke werkplan ligt op elke 
groep ter inzage.

Alle pedagogisch medewerkers van Wasko voldoen 
aan de eisen die aan beroepskrachten in de kinderop-
vang worden gesteld. “Daarnaast bieden we diverse 
trainingen en workshops aan medewerkers, ook zij 
krijgen ruimte om te groeien en om het kinderen 
nog meer naar hun zin te maken”, aldus Paula. “Onze 
medewerkers krijgen binnenkort inhoudelijke onder-
steuning van pedagogisch coaches. 

 
Deze coaches ondersteunen medewerkers met raad 
en daad bij het omgaan met - en stimuleren van - kin-
deren in al hun ontwikkelingsprocessen.

“We werken onder andere met beeldcoaching. Deze 
methode werkt met video-opnames, die worden 
nabesproken”, vertelt Paula. “Door samen te kijken 
naar hoe medewerkers omgaan met kinderen en te 
bespreken hoe en wat er goed gaat, maken we de 
wisselwerking tussen pedagogisch medewerker en 
kind positiever.”

“Kinderen hebben 
vaak originele ideeën. 
Samen proberen we uit 

te zoeken hoe we dit 
voor elkaar  

kunnen krijgen.
Zo maken we mooie 

jeugdherinneringen!”

Mooie mensen 
en jeugdherin-
neringen maken

“Omdat Wasko erg 
flexibel is en ook de
locatie dichtbij is.”
Mariëtte Visser-Reedijk, moeder van Daan (3 jaar)  
en van Bas (bijna 1 jaar).
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VVE 
Kinderen die risico lopen op bijvoorbeeld een 
taalachterstand kunnen van het consultatiebureau 
een VVE-indicatie krijgen. Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) is een programma dat erop gericht 
is om een ontwikkelingsachterstand bij jonge 
kinderen te verminderen. Hierdoor kunnen deze 
kinderen een betere start maken aan het begin van 
de basisschool. Dat kan een positief effect hebben 
op hun verdere schoolloopbaan. Kinderen met een 
VVE-indicatie krijgen het advies om extra dagdelen 
naar de peuterspeelzaal te komen. 

Wasko biedt op veel locaties VVE aan en werkt 
met gecertificeerde VVE-methoden die jonge 
kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling 
stimuleren. Gemeenten subsidiëren organisaties die 
VVE aanbieden.

Kinderen stimuleren en inspireren elkaar in hun 
ontwikkeling. Ze leren spelenderwijs van elkaar en 
van de pedagogisch medewerkers; samen spelen, 
samen zingen, samen delen, samen ontdekken 

en samen problemen oplossen. Hanneke: “We 
bieden gevarieerde activiteiten aan waarmee 
we de nieuwsgierigheid en fantasie van peuters 
prikkelen. Spelenderwijs stimuleren wij hen 
nieuwe ontdekkingen te doen. Uitgangspunt is dat 
kinderen de ruimte krijgen om op hun eigen manier 
en in hun eigen tempo te ontwikkelen. De VVE-
methodieken werken met thema’s die aansluiten bij 
de belevingswereld en thuissituatie van kinderen. 
Kinderen worden in hun brede ontwikkeling 
gestimuleerd, zoals de taalontwikkeling, beginnende 
rekenvaardigheid, de motorische ontwikkeling, 
maar ook op de sociaal emotionele vaardigheden: 
samenspel, op je beurt wachten, leren opkomen voor 
jezelf en samen delen. Zo krijgt elk kind ruimte om 
te groeien.”

Elk kind een eigen mentor 
Binnen Wasko heeft elk kind een eigen mentor, 
dus ook kinderen zonder VVE-indicatie. De mentor 
houdt het intakegesprek, volgt hoe een kind zich 
ontwikkelt en nodigt ouders minimaal één keer per 
jaar uit voor een oudergesprek.

De vraag naar reformatorische 
peuterspeelzalen neemt toe. Niet alleen 
om kinderen op te vangen van ouders die 
beiden werken maar juist ook om kinderen 
waarvan één ouder werkt. De kinderen 
worden spelenderwijs voorbereid op de 
basisschool. Consultatiebureaus adviseren 
ouders veelal ook om hun kind naar een 
peuterspeelzaal te laten gaan. Als er 
sprake is van een achterstand op sociaal-
emotioneel, taalkundig of motorisch 
gebied kunnen kinderen 4 dagdelen naar 
de peuterspeelzaal komen. 

“Onze peuterspeelzaal Bij de Hand in de 
reformatorische Johannes Calvijnschool in 
Sliedrecht biedt ruimte aan kinderen om zich 
op eigen wijze te uiten en in eigen tempo te 
ontplooien”, aldus Els Boon, manager Wasko. 
“Onze pedagogisch medewerkers geven 
toegevoegde waarde aan de thuissituatie”, vult 
Els aan. “Kinderen leren omgaan met volwassenen 

en kinderen van buiten het gezin,  maar het gezin 
behoudt de centrale plaats in de opvoeding. 
Kinderen met en zonder VVE-indicatie zijn 
van harte welkom. We werken met Bijbelse en 
algemene thema’s, zingen christelijke liedjes en 
vertellen verhalen uit de Bijbel.”

Wim Baas, directeur van de Johannes 
Calvijnschool is blij met de voorschoolse educatie:
“Wij vinden het belangrijk dat kinderen spelend 
leren en lerend spelen in een omgeving die 
aansluit op de reformatorische identiteit van 
onze school en op de bijbels genormeerde 
opvoedingssituatie van het gezin. In Wasko 
hebben wij de partner gevonden die een veilige 
plek biedt aan onze peuters.” “De medewerkers 
van Wasko hebben verschillende achtergronden. 
Dat is onze kracht. Alle medewerkers van Bij 
de Hand onderschrijven de reformatorische 
identiteit,” zegt Els. “Hierdoor kunnen we 
kleinschalig maatwerk bieden op het gebied van 
geloofsidentiteit.”

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De 
ontwikkeling van een kind gaat niet altijd vanzelf. Er zijn kinderen waarvan de ontwikkeling 
anders verloopt dan gemiddeld. De pedagogisch medewerker is in staat kinderen op te 
merken die zich anders gedragen of ontwikkelen. “Als wij opvallend gedrag of een dreigende 
belemmering in de ontwikkeling zien, dan bespreken we dat uiteraard met de ouders. In 
overleg met bijvoorbeeld het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de 
logopediste bekijken we hoe we kinderen kunnen helpen en hoe we ouders kunnen adviseren 
en ondersteunen. Wanneer bijvoorbeeld opvallend gedrag voortijdig wordt gesignaleerd 
kan in sommige gevallen voorkomen worden dat er verdere problemen ontwikkelen. Ook kan 
tijdig bekeken worden aan welke (extra) zorg het kind en/of het gezin behoefte heeft”, aldus 
Hanneke Spruijt, manager Pedagogiek en Kwaliteit Wasko.

Aandacht voor ieder kind

Spelend leren en  
lerend spelen in een 
reformatorische omgeving

Wasko Kinderopvang
Poldermolen 4
3352 TH Papendrecht

T 078 - 615 71 65  
www.wasko.nl
klantenservice@wasko.nl


