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

Nieuwsgierig?
Surf naar www.wasko.nl

Bij Wasko stimuleren we alle kinderen in hun ontwikke-

ling. We bieden ze letterlijk en figuurlijk de ruimte om te 

groeien. Dat doen we door kinderen zichzelf te laten zijn.

Kinderen leren door 
zelf te ervaren. Vallen 

en opstaan hoort daarbij. 
Wasko vindt het belangrijk 
dat kinderen beschermd 
worden tegen grote risico’s 
én leren omgaan met kleine 
risico’s. We willen kinderen 

niet voortdurend begrenzen. Ons motto is 
daarom ‘zo veilig als nodig is’, in plaats van 
‘zo veilig als mogelijk is’. De pedagogisch 
medewerkers maken per kind de afweging 
wat het kan, durft en wat de grenzen zijn. In 
het aanbod van activiteiten zit een opbouw, 
van makkelijk naar moeilijk en van veel 
begeleiding en toezicht naar zelfredzaamheid 
en eigen verantwoordelijkheid dragen. Oudere 
en grotere kinderen kunnen het voorbeeld zijn 
voor degene die ook willen klimmen maar het 
niet goed kunnen. “Kijk hoe Wendy zich goed 
vasthoudt met haar handen en dan daar haar 
voeten neerzet. Eerst je handen verzetten 

en dan je voeten. Kijk en doe maar na.” De 
pedagogisch medewerker blijft erbij om te 
kijken of het lukt en te helpen. Vieze kleding 
verwisselen, modder van de handen wassen, 
een keer een pleister plakken (op elke groep 
is een EHBO-koffer), een ruzie sussen, dat 
hoort er gewoon bij! Zo groeien kinderen op en 
worden zij voorbereid op de maatschappij. 

Jaarlijks voert Wasko de risico-inventarisatie 
gezondheid en veiligheid uit. Wasko volgt 
de GGD richtlijnen en op elke locatie is 
een bedrijfshulpverlener aanwezig. In 
teambesprekingen wordt regelmatig aandacht 
besteed aan preventie en EHBO. Bij ongevallen 
handelen medewerkers naar het protocol 
‘ongevallen en calamiteiten’.

“Kinderen zijn nog in 

ontwikkeling. Het zijn geen 

kant-en-klare pakketjes. Ze 

zijn soms boos, vervelend, 

lastig of anderszins niet 

leuk. Ze vallen en staan weer 

op. Worden vies, krijgen een 

scheur in hun broek. Zolang 

het niet levensbedreigend is, 

hoort het erbij en het gaat 

meestal vanzelf weer over.”
- Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog –

“Vallen en 
opstaan hoort  
er gewoon bij.”

kits



Als kinderen buiten aan het spelen zijn, ontdekken ze 
van alles. Ze zien een kikker, een libelle of bijvoorbeeld 
een salamander. De pedagogisch medewerker van 
Wasko observeert wat de kinderen gaan doen. Kijken 
de kinderen eerst? Of willen ze het gelijk aanraken?

De pedagogisch medewerker pakt een paar salaman-
ders en zet ze in een doorzichtige bak. Zo kunnen alle 

kinderen ze goed bekijken. De kinderen krijgen alle 
ruimte om vragen te stellen. De medewerker stelt ook 
vragen. Op die manier geven we kinderen de ruimte 
nieuwsgierig te zijn zodat ze met veel enthousiasme op 
onderzoek gaan, initiatief nemen, de mouwen opstro-
pen en doorzetten tot ze eindelijk hun beloning krijgen: 
het antwoord, dat weer nieuwe vragen doet opborrelen!

Een kartonnen doos is niet altijd zomaar een 
kartonnen doos. Voor kinderen kan zo’n doos 
namelijk enorm educatief zijn! Door erin te 
klimmen krijgen kinderen ruimtelijk inzicht. Ook 
voelen kleine ruimtes, zoals een grote kartonnen 
doos, vaak erg veilig voor veel kinderen. Net zoals 
de baarmoeder. Het kan soms vervelend zijn om 
altijd en overal de kleinste te zijn. Een doos is een 
kleine ruimte, dat kan kinderen zelfvertrouwen 
geven. In een kleine ruimte voel je je immers groot. 

“Veel leuker!” “Net een superskelter!” Klinkt het 
enthousiast uit de monden van kinderen van Wasko’s 
Natuur-BSO. De BSO-fiets trekt veel bekijks in Alblas-
serdam. “Het is natuurlijk ook wel een apart gezicht. 
En uniek in de regio. Door deze BSO-fiets kunnen we 
de kinderen veilig, milieuvriendelijk en actief vervoe-
ren“, aldus Manon ‘t Zand, teamleider Wasko. “Niet elk 
kind kan zelfstandig fietsen, de groepsfiets is daarom 
ideaal. Het geeft meer beweging en meer plezier.” 
Fietsen is gezond. Kinderen vinden echter alles wat 
gezond is bij voorbaat verdacht. Maar fietsen op zo’n 
stoere BSO-fiets is natuurlijk supercool!

Door het fietsen op de groepsfiets doen kinderen 
ervaring op in het verkeer. En fietsen is gewoon fijn. 
Het warme zonnetje op je rug, frisse Hollandse regen 
in je gezicht, joelend door een plas. De fiets past he-
lemaal bij de Natuur-BSO. In een groene kleur in een 
groene omgeving en groen in de zin van duurzaam. 
De fiets wordt aangedreven door de benen van de 
pedagogisch medewerker en de kinderen. Er is ook 
een elektrische hulpmotor. Alle zadels zijn in hoogte 
verstelbaar. 

Naast deze BSO-fiets rijden er ook Wasko-busjes voor 
de langere afstanden. Daarnaast zijn er bolderkarren 
om er op uit te gaan met de allerkleinsten. Het wagen-
park heeft ook nog een aantal Stints - een elektrische 
bolderwagen - en bakfietsen. 

Elke dag varieert bij de BSO’s van Wasko. Kinderen 
krijgen dagelijks activiteiten aangeboden uit de 
activitheek DoenKids. Tijdens deze activiteiten 
besteden we spelenderwijs aandacht aan sociale 
vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, 
eigen keuzes leren maken, problemen oplossen 
en communiceren. Kinderen inspireren elkaar tot 
nieuw spel en nieuwe uitdagingen. Zo wordt vrije tijd 
en ontspanning bij Wasko zeer waardevol voor de 
ontwikkeling van elk schoolgaand kind. Wasko heeft 
locaties inpandig bij scholen, maar ook op sport- en 
natuurlocaties.

De kinderen van BSO de Spettertuin in  
Giessenburg vertellen en illustreren wat  
zij zo ontspannend vinden aan Wasko.

Kinderen groeien door 
nieuwsgierigheid

Ruimte om te groeien, www.wasko.nl

Een super
skelter!

Buitenschoolse 
ontspanning én 
ontwikkeling

Eva, 5 jaar

“Ik vind alles leuk bij  
de BSO!”

Aron, 6 jaar

“Ik vind de uitjes in de 
vakantie het leukst! “

Femke, 8 jaar

“Nagellak workshop  
en tattoo’s!”

Educatie 
in een 
doos



Het openbaar basisonderwijs 
Alblasserdam werkt al 
langer intensief samen met 
kinderopvangorganisatie 
Wasko. Bij de start van 
het schooljaar onthulden 
de scholen en Wasko een 
gezamenlijk logo. “Hiermee 
bekrachtigen we onze 
samenwerking.”

Onderwijs en opvang zoeken elkaar steeds vaker op. 
In een integraal kindcentrum (IKC) en in een brede 
school vervagen de grenzen tussen onderwijs en 
opvang, tussen spelen en leren, tussen de taken van de 
leraar en die van de pedagogisch medewerker. Ouders 
en kinderen hebben te maken met één pedagogische 
missie en visie, één organisatie, één regie, één team.

Het verschil tussen veel brede scholen en een IKC is 
dat in een IKC niet alleen het gebouw en de praktische 
zaken worden gedeeld tussen de partners, maar dat 
er ook sprake is van een vergaande samenwerking op 
inhoudelijk gebied. In feite is het IKC praktisch gezien 
één organisatie terwijl de brede school vaak meerdere 
organisaties omvat met elk een eigen visie en missie. 

Wasko hecht veel waarde aan een goede samenwer-
king met scholen in de Alblasserwaard en Giessen-
landen. Het is inspirerend om zo’n samenwerking met 
een school te verdiepen en gezamenlijk ideeën te 
ontwikkelen. Het geeft ieder kind nog meer de ruimte 
om zich, op zijn eigen, unieke manier te ontwikkelen.

Andere tijden in  
opvang en onderwijs

Leonie, 4 jaar

“Buitenspelen.”

Noa, 8 jaar

“Ik vind de workshops 
nagellakken het leukst 
want er zijn mooie 
kleuren en er zijn ook 
stickers die je er ook op 
kunt doen en de uitjes  
in de vakantie!”

Tijs, 11 jaar

“De speeltuin waar je 
kan spelen en je mag 
bijna altijd een vriendje 
meenemen. Ik vind 
de workshops en het 
schoolplein/gymzaal ook 
fijn. We doen veel sportieve 
activiteiten en spellen en er 
is heel veel speelgoed.”

Amber, 7 jaar

“Nagellak en tattoo’s.”

Kinderen van vluchtelingen hebben een 
eigen taal, een eigen cultuur en vaak een 
traumatisch verleden. Hoe zorgt Wasko voor 
goede kinderopvang voor deze kinderen? 

Na de dood van zijn 5-jarige dochtertje besluit Eyad 
Ugla (36) in 2015 om samen met zijn zoon (9) te 
vluchten. Hij moet zijn zwangere vrouw Suheir Aawad 
(35) achterlaten en gaat met de boot naar Turkije en 
Griekenland. Te voet door Macedonië op weg naar 
een beter leven in Nederland. Na 1 jaar wordt het 
gezin herenigd. Baby Amiera is geboren en is dan 7 
maanden.

“Als ik op school zit, wordt Amiera opgevangen bij 
Wasko”, zegt Suheir. “Onze dochter is rustiger en 
vrolijker geworden. Ze heeft een goede band met 
alle pedagogisch medewerkers, in het bijzonder met 
Celia McInerney.” “Bij Wasko vinden we het belangrijk 
dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen. 
Amiera heeft een enorme behoefte aan liefdevolle 
verzorging, een arm, een knuffel”, vertelt Celia. “Die 
krijgt ze bij ons. We geven aandacht zonder dat dit 
ten koste gaat van andere kinderen. En het werpt zijn 
vruchten af: ze danst, zoekt contact en speelt met 
andere kinderen.” 

Amiera had last van verlatingsangst. Wasko werkt met 
een familiemuur. Deze wand – gevuld met foto’s van de 
kinderen zelf, hun ouders en broers/zussen – brengt 
thuis dichtbij. 

Wasko vangt meer vluchtelingkinderen op. Dit doet 
zij op verschillende locaties. Communicatie is altijd 
lastig. Veel kinderen praten nog niet in hun eigen taal 
of kennen de Nederlandse taal niet. “Bij Amiera was 
dat best lastig”, vervolgt Celia. “Ze was 1,5 jaar toen 

ze bij ons kwam. De taalontwikkeling komt langzaam 
op gang. We praten veel tegen haar en benoemen wat 
we doen.”

Ook communiceren met de ouders is een struikelblok. 
Veel ouders spreken geen Engels. Pedagogisch mede-
werker Khadija Achbarrou springt regelmatig in om te 
vertalen. Khadija spreekt Arabisch en kan belangrijke 
achtergrondinformatie achterhalen. Kinderen verwer-
ken ingrijpende gebeurtenissen vaak via spel. Dit kan 

soms heftig overkomen. Met meer informatie 
over de kinderen en hun traumatische verleden 
kunnen we de kinderen beter begeleiden.

Voor vluchtelingen en hun jonge kinderen 
is het belangrijk zo snel mogelijk deel uit te 
maken van de samenleving. De sociale dienst 
adviseert jonge gezinnen gebruik te maken van 
kinderopvang en helpt vluchtelingen met het 
zoeken naar werk.

Vluchtelingen-
kinderen weer 
kind laten zijn

“Onze dochter 
is rustiger 

en vrolijker 
geworden.”



“De kinderopvang, vooral het peuterspeelzaalwerk, 
heeft een hele grote ontwikkeling doorgemaakt. 
De omslag van enkel het spelen en ‘oppassen’ naar 
begeleiding in de ontwikkeling en voorbereiding 
op de basisschool heeft op mij de meeste indruk 
gemaakt”, aldus Renske van de Burg. Renske werkt 
al 25 jaar bij Dikkertje Dap. 

Mery Verhoef viert ook haar zilveren jubileum. 
Zij heeft ook bij Dikkertje Dap gewerkt en is nu 
werkzaam bij kinderdagverblijf ’t Spreeuwenest in 
Nieuwpoort. “Het is fijn te zien dat kinderopvang de 
afgelopen jaren goed van de grond is gekomen, ook 
juist in de kleinere dorpen.” 

In de 25 jaar is Wasko’s insteek onveranderd: 
kinderen ruimte geven om te groeien. De 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren in een ontspannen, veilige en 
gestructureerde omgeving. Kinderen nieuwsgierig 
maken, uitdagen, aanmoedigen en bevestiging 
en zelfvertrouwen geven. “Werken met kinderen 
is puur en elke dag is anders”, aldus Mery. “Het 
stukje opvoeden, deel uitmaken van zijn of haar 
ontwikkeling, normen en waarden aanleren en de 
uitdaging aangaan als het niet loopt zoals het hoort 
te lopen in de ontwikkeling van een kind, als ook 
de kinderen zelf, geven energie. In deze tijd vind ik 
rust, regelmaat en veiligheid ook heel belangrijk 

om een kind aan te bieden. Renske vult aan: “Elk 
kind is uniek. Ik zie het als een uitdaging het kind 
te leren kennen en een band mee op te bouwen en 
dan zoveel mogelijk te helpen in die ontwikkeling. 
Daarnaast vind ik het belangrijk veel humor toe te 
voegen. Ik vind het geweldig als kinderen grapjes 
al snappen en zelf ook proberen mij voor de gek te 
houden. Mede daarom vind ik de peuterleeftijd  
zo leuk.”

Dikkertje Dap is gevestigd in de school: “Ik zie veel 
voordelen in de samenwerking binnen de brede 
school. De lijntjes zijn lekker kort”, zegt Renske. 
“Zo kan ik met een kleuter een kijkje nemen in 
groep 1. We hebben een goede overdracht en de 
ontwikkeling gaat in een mooie lijn door via een 
peutergroep naar de basisschool. Het is daarnaast 
erg leuk om eens bij elkaar te kijken en van elkaar te 
leren. Zo blijven we bij Wasko in beweging.”

Bij Wasko krijgen niet alleen de kinderen 
alle kansen hun talenten te gebruiken, 
maar ook de medewerkers. En … daar 
profiteren de kinderen weer van. 

Bij Wasko werkt een team van pedagogisch coaches. 
Dit zijn pedagogisch medewerkers die een extra 
talent hebben. Veel van hen zijn extra geschoold 
als bijvoorbeeld social worker, creatief therapeut of 
spelbegeleider. Daarnaast zitten er medewerkers in 
die veel ervaring hebben met bijvoorbeeld kinderen 
die extra zorg nodig hebben. De medewerkers 
kunnen een beroep doen op de pedagogisch coach.  

Een voorbeeld: tijdens een observatie ziet de 
pedagogisch coach dat de driejarige Sven steeds 
door de groep loopt. Zij wijst de pedagogisch 
medewerker hierop en samen ontdekken ze dat 
Sven vaak maar wat doelloos rond lijkt te lopen. 
De pedagogisch coach geeft haar collega’s tips 
hoe zij Sven kunnen helpen om tot spel te komen. 
In korte tijd zien we Sven veranderen van een stil, 
rustig jongetje naar een jongetje dat enthousiast 
spelgedrag laat zien.  

Door medewerkers continue te scholen en uit 
te dagen het beste uit zichzelf te halen, krijgen 
kinderen ook alle ruimte zich zo goed mogelijk  
te ontwikkelen.

Bij Wasko prikkelen we kinderen in 
hun zintuiglijke ontwikkeling (proeven, 
voelen, zien, ruiken). We praten over 
fruit en groenten en over de activiteit 
zodat we taalontwikkeling stimuleren. 
We vertellen waar de vruchten groeien 
(nee, niet in de supermarkt). Sommige 
locaties hebben een eigen moestuintje. 
Door de kinderen zelf het fruit te 
laten schillen verbetert hun motoriek. 
Onze pedagogisch medewerkers eten 
gezellig met de kinderen mee. Hun 
enthousiasme verhoogt de kans dat 
kinderen meer fruit en groente eten. 
Zien eten, doet eten.

Wasko’s kinderopvanglocatie Dikkertje Dap in Arkel bestaat 25 jaar. Een mijlpaal! Door 
de jaren heen heeft de kinderopvang zich steeds aangepast aan de maatschappelijke 
omstandigheden. In 1992 startte Dikkertje Dap met dagopvang als zelfstandige stichting. 
Sinds 2001 valt Dikkertje Dap onder Wasko. Tegenwoordig kunnen ouders ook terecht voor 
de peuterspeelgroep, BSO en TSO. Dit alles in de Brede School Lingewaard. 

25 jaar ervaring in groeien

Het mooiste uit een kind 
halen … en uit onszelf

Fruit en groenten eten: 
een gezond pedagogisch 
avontuur

“Werken met 
kinderen is  
puur en elke  

dag is anders.”
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Wasko Kinderopvang
Poldermolen 4
3352 TH Papendrecht

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

DOVPSG/PO  TSO BSO Kantoor

Nieuw in 
Oud-Alblas en 

Giessen-Oudekerk

Peuterspeelgroep (PSG)/

Peuterovang (PO)

Wasko’s Flip, Fleur en Tante Suikerspin nemen de kinderen mee op avontuur tijdens het 25-jarige ‘verjaardagsfeestje’ bij Dikkertje Dap.


