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Als bestuurder in de kinderopvang ben ik nu
twee jaar aan het werk. Wat een boeiende
en enerverende sector. Wat me steeds meer
opvalt is het werk van de pedagogisch
medewerker. Mijn waardering en respect
groeit met de dag doordat ik meer ben gaan
begrijpen wat onze medewerkers dagelijks
voor mooi en belangrijk werk doen. In de voor
mij rustiger zomerweken heb ik een aantal
werkbezoeken afgelegd langs de Waskolocaties. Eindelijk wat meer tijd om van
gedachten te wisselen. Ik had gesprekken
over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Over regels die knellen vanuit de Wet
Kinderopvang, wel en niet te begrijpen GGDcontroles, over de cao en onhandige roosters
en diensten, over de crisis in de sector. Maar
vooral ook over de bevlogenheid, passie en
liefde voor het werken met kinderen. Dat is
prachtig om te zien.
Een van de voorbeelden die mij te binnen
schiet is de Zeskamp in Alblasserdam. Ik
zou langsgaan. Het was een zomerdag
met die typische tegenvallende Hollandse
motregen en veel te koud. De zeskamp zou
buiten worden gehouden. Zelf dacht ik nog,
dat wordt vast niks. Maar toen ik aankwam,
trof ik een geweldig evenement. Ruim
90 kinderen en een aantal super PM’ers:
motiveren, enthousiasmeren, meedoen, alles
in de gaten houden, sfeer brengen, dat is
wat ze deden! Met volle overtuiging en veel
lol. Daarom zet Wasko de komende tijd de
pedagogisch medewerker in de spotlights.
Veel leesplezier!

Directeur-bestuurder van Wasko
Kinderopvang

kits 3

Kort

Interview

Kinderopvangtoeslag in de lift

Een flink voordeel voor ouders met jonge
kinderen. De kinderopvangtoeslag gaat
vanaf 2016 omhoog. Het kabinet trekt hier
290 miljoen euro voor uit.

Scheepvaartgezin

‘Week op, week af’
Donald Meeuwisse en Annemarie
Meeuwisse - van Roon varen samen met
hun, sinds kort twee, kinderen tussen
Rotterdam en Basel in Zwitserland.
Een leven dat ze heerlijk vinden. Zoon
Tim gaat daardoor met tussenpozen naar
Wasko peuterspeelzaal Wielewaal.
‘Tim verheugt zich steeds enorm op de
speelzaal maar ook op “de boot”, hij
mag nog boot zeggen want eigenlijk
varen we natuurlijk op een schip’,
vertelt Annemarie lachend.
Tekst Petra Postuma
Fotografie Vincent Basler

ijn man komt uit
een schippersfamilie dus hij is niet anders gewend. Voor
mij was het wel even
wennen. We varen
met mijn schoonvader
en twee matrozen. Tim en ik gaan altijd mee.
Normaal gesproken twee weken varen, twee
weken aan wal, tijdens mijn zwangerschap was
het week op, week af. Rond de bevalling ben ik
even aan de wal gebleven, maar nu varen we met
z’n drietjes weer mee.
Het is heerlijk om altijd samen te zijn als gezin,
het is een volcontinu bedrijf en anders zouden
we elkaar steeds lange tijd niet zien. Op het
schip is alles geschikt gemaakt voor Tim. Hij
heeft een eigen slaapkamer en een grote speelkooi op het dek: zijn eigen speeltuintje. Tim vind
het heerlijk op het schip maar je merkt wel dat
hij na anderhalve week verlangt naar ‘school’.
Zo noemt hij Wielewaal.’
‘Ik vond het heel belangrijk dat hij naar de peuterspeelzaal ging. Hij is op het schip alleen maar
onder volwassenen en als hij straks naar de
basisschool gaat zal hij zich toch tussen andere
kinderen moeten redden. Het was heel fijn dat
het bij Wasko geregeld kon worden dat Tim met

4 kits

Donald en
Annemarie
met hun zoons
Tim en Luuk.

tussenpozen op de peuterspeelzaal komt. Zo
kan hij toch voorzichtig wennen aan hoe het in
een wat schoolse situatie er aan toegaat. In een
kringetje zitten, luisteren naar de juf, maar vooral met andere kinderen spelen en leren. De juffen hebben een foto van Tim en als hij er niet is
dan vertellen ze aan de kinderen dat Tim aan het
varen is. Hij heeft op de speelzaal twee vriendjes,
samen noemen we ze de drie musketiers en ook

‘Straks wordt Tim vier.
Dat wordt een grote
verandering in ons leven.’
via hun moeders zorg ik ervoor dat we op de
hoogte blijven van nieuws en leuke dingen op de
speelzaal. Ik hoef Tim niet te helpen herinneren
aan de speelzaal, hij weet het precies. En als het
te lang duurt, gaat hij er om vragen.’
‘Straks wordt Tim vier. Dat wordt een grote verandering in ons leven. Ik zal dan aan de wal blijven.
Dus met z’n viertjes gaan we het nog een half
jaar meemaken maar dan breekt een andere tijd
aan. Tim, Luuk en ik moeten dan mijn man, opa
en de matrozen missen, maar zij ons zeker ook!
Maar ik weet zeker dat we elke schoolvakantie,
als het kan, weer aan boord gaan!’

Door de verhoging worden de kosten voor alle
werkende ouders verlaagd. Als voorbeeld:
gezinnen die ongeveer 50.000 euro per jaar
verdienen, krijgen maandelijks 108 euro meer
als zij twee kinderen hebben die drie dagen per
week naar de dagopvang gaan. Ook is bekend
geworden dat het kabinet mogelijk gaat maken
dat álle peuters in Nederland een aantal uren
naar de peuterspeelzaal gaan, of hun ouders
nu in aanmerking komen voor toeslag of niet.
Omdat ook zij erkennen hoe belangrijk verblijf
in kinderopvang en peuterspeelzalen voor de
ontwikkeling van kinderen is.

Aanstekelijke Voorleesvlam
Tijdens de landelijke Week van de Alfabetisering in september trok de ‘Voorleesvlam’ langs 40 Waskolocaties in de hele Alblasserwaard. Wethouders Arjan Kraijo en Dorien Zandvliet verzorgden de aftrap
op twee verschillende locaties. Elke locatie kreeg een letter, al die letters vormden samen: ‘Wasko geeft
de Voorleesvlam door. Voorlezen is leuk!’ En dat is het! Er wordt dagelijks voorgelezen bij Wasko en
toch is het leuk om aan te sluiten bij een landelijk thema als dit. Het zorgt voor meer aandacht voor het
belang van (voor)lezen en taalontwikkeling bij mensen van alle leeftijden.

‘Het is handig dat we veel
locaties en teams persoonlijk kennen,
zo kunnen we ouders beter helpen.’
klantenservice@wasko.nl
Levensgrote
Kootje
Een pedagogisch
medewerker van
Dikkie Dik, Karin
Verbeek, maakte deze
levensgrote Kootje, het
kindje uit ons logo.
Kootje mocht voor het
eerst mee de wijde
wereld in tijdens het
Havenfestival in Alblasserdam waar Wasko
met een prachtkraam
vertegenwoordigd was.
We gaan vast nog een
hoop lol beleven aan
grote Kootje.

Modderdag is een blijvertje!
Het is al even geleden maar absoluut een kleine terugblik waard. Een aantal
locaties deed mee met Modderdag.
International Mud Day is ooit in Nepal ontstaan om kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven en de verbinding tussen kinderen
en hun omgeving te realiseren en te vergroten. In navolging hiervan wordt
ook in o.a. Australië, Denemarken, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië
sinds enkele jaren in juni International Mud Day gehouden. Wedstrijden
wie het verst kan glijden of de hoogste moddertoren kan maken, bouwen
en graven met kranen of je blote handen, modderbaden; alles is mogelijk!
Tijdens Modderdag ontdekken kinderen én volwassenen wat modder is, hoe
je ermee kunt spelen en wat de aarde betekent voor ons dagelijkse leven.
Bovendien is het dolle pret!
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Tevredenheid kun je meten
En dat hebben we gedaan!

We willen namelijk weten hoe je de
kinderopvang van Wasko ervaart en
waar we kunnen verbeteren. Maar liefst
42 procent van onze klanten heeft het
klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
ingevuld. Waarvoor dank! We hebben
allerlei onderwerpen en opvangsoorten
onderzocht. Het algemene cijfer voor de
kinderdagverblijven is een 8,0, voor de
buitenschoolse opvang een 7,7 en voor de
peuterspeelzalen een 8,1! Via het bureau
dat het onderzoek voor ons heeft uitgevoerd, kunnen we ook zien hoe we scoren
ten opzichte van vergelijkbare kinderopvangorganisaties in het land. Ook dat
geeft een beeld om heel trots op te zijn!
Wie geïnteresseerd is, kan de hele eindrapportage bekijken via www.wasko.nl.
Wat vinden de medewerkers?
Ook voerden we enige tijd een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit. We beschouwen onze pedagogisch medewerkers als ons
grootste goed. Tevreden medewerkers kunnen
als de beste zorgen voor tevreden kinderen
en ouders. Voor Wasko is het ook belangrijk
hoe de medewerkers onze organisatie ervaren.
Op de opvanglocaties en het kantoor. Daarom
hebben 260 medewerkers van Wasko de
vragenlijst voor het medewerkersonderzoek
2015 in kunnen invullen.

Het trotst zijn
medewerkers op
het omgaan
met kinderen.
Het meest opvallende aan het onderzoek is dat
de betrokkenheid en de tevredenheid onder de
medewerkers heel sterk is verbeterd ten opzichte van het vorige onderzoek. De betrokkenheid
van vorig jaar scoorde 6,9 en nu is dat 8. De
tevredenheid was vorig jaar 6,6 en nu een 7,5.
In de presentatie van de resultaten vertelde de
onderzoeker dat duidelijk wordt dat de verande-
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ringen die Wasko aan het doorvoeren is, leven
bij de medewerkers. ‘Doen is het nieuwe denken
slaat aan, maakt Wasko actief, ondernemend,
vernieuwend en geeft medewerkers de ruimte
om het kind centraal te stellen’.
Zaken om te verbeteren zijn de samenwerking
tussen de afdelingen binnen Wasko en de
interne en externe communicatie. Het trotst zijn
medewerkers op het omgaan met kinderen (en
ouders) en de onderlinge samenwerking tussen
medewerkers.

Wasko wint Grootste Stijger Award op
Werkgevers Event
‘Beste Werkgevers’ is veruit de grootste en
betrouwbaarste lijst van de beste werkplekken
in Nederland. Het Beste Werkgeversonderzoek

is dit jaar voor de 15e keer uitgevoerd door
Effectory en Intermediair om een objectief
oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap
in Nederland.
Jaarlijks beoordelen zij meer dan 200.000 medewerkers dit jaar bij 347 werkgevers. Wasko is dit
jaar als een van vijfig werkgevers genomineerd
in de categorie van bedrijven met minder dan
1000 medewerkers. Dat was al een prachtige eer.
Maar het werd nog beter: directeur Mieke van der
Linden nam namens heel Wasko op 6 oktober jl.
in Amsterdam de prijs voor Grootste Stijger Beste
Werkgevers in ontvangst. Wasko behaalde dit
jaar namelijk een Beste Werkgevers-score van 7,3.
Zij is daarmee een heel punt gestegen ten opzichte van de Beste Werkgevers-score in 2014.

Een schatkist vol avontuur
Op een woensdagochtend in augustus komt een groep van zo’n 15 enthousiaste pedagogisch medewerkers bij elkaar in het kantoor van Wasko. Ze maken kennis met DoenKids!,
een bibliotheek met meer dan 1000 uitgewerkte activiteiten voor, in dit geval, de BSO.
De medewerkers kunnen inspiratie opdoen, meekijken bij elkaar en activiteiten bij elk
thema vinden. De Wasko-BSO-locaties gaan per direct gebruik maken van de ontelbare
mogelijkheden van deze ‘activitheek’. En ze hebben er, aan de reacties te horen, zin in!
Trudy van Iwaarden is de bedenker van
DoenKids!: ’In mijn werk ontwikkelde ik activiteitenprogramma’s voor recreatieparken en
campings. Ik merkte in 2012 dat bij de BSO
van mijn kinderen van alles georganiseerd
werd, maar dat het bijvoorbeeld niet altijd
makkelijk was om dat ook aan alle ouders te
laten weten. Of om steeds weer nieuwe dingen
te verzinnen en te volgen wat collega’s op een
andere locatie doen.

De activiteiten in DoenKids! kunnen geselecteerd worden op allerlei criteria. Op thema,
onderwerp of op leeftijd. Maar ook op een of
meerdere van de ontwikkelingsgebieden als
creatief, expressie, sport en spel, natuur, ontdekken en koken. Daarnaast kunnen zelfverzonnen activiteiten ook aan het aanbod
toegevoegd worden zodat Wasko-collega’s
delen in de kennis van elkaar.’

Pedagogisch medewerkers zijn professionals,
maar elke dag een uitdagend activiteitenaanbod verzinnen, van hoge kwaliteit, dat helemaal
uitwerken, voorbereiden en ruimschoots communiceren met ouders en kinderen… dat kost
tijd. Tijd die er vaak niet is.

De activiteiten in
DoenKids! kunnen
geselecteerd worden
op allerlei criteria.

Trudy van Iwaarden.

De activiteiten waar de Wasko-kinderen van
kunnen gaan genieten worden constant
aangevuld. Trudy: ‘Stel je voor: een plots populaire
film als Frozen, de Olympische Spelen of een
voetbalkampioenschap, we zorgen meteen dat
er aansluitende activiteiten zijn vol creativiteit,
uitdaging, beweging en lol. Op verschillende
Wasko-locaties helpen de kinderen zelfs mee om
een leuk vakantie- of weekprogramma samen te
stellen!’
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Samen met diverse partners in de stad organiseren Leni van
Mourik en Lisette Human de enorm succesvolle sport- en
spelmiddagen. Het park was dan ook een logische plek om deze
Papendrechtse wijkcoördinatoren te portretteren.
Tekst Petra Postuma
Fotografie Vincent Basler

Interview

legden we dan vooral de verbindingen tussen buurtbewoners. Tegenwoordig zoeken we partners in de maatschappij en gemeenschap om
hen met elkaar in contact te brengen. Het is fantastisch om te zien
wat je met partners als Rivas Zorggroep, Wasko, de wijkplatforms en
anderen kunt bereiken. Weet je, steeds meer voorzieningen komen
onder druk te staan en daarmee worden ook de mensen steeds meer
belast. Er wordt straks van iedereen verwacht meer zelfredzaam te
zijn en er zal een groeiend beroep op mantelzorgers worden gedaan.
Dan dreigen sommige groepen tussen wal en schip te vallen en ligt
stille eenzaamheid op de loer. Met ons werk hopen we zoveel mogelijk
mensen en partijen met elkaar in contact te brengen. Is een resultaat
van een activiteit bijvoorbeeld dat men elkaar op straat (weer) gedag
zegt? Missie geslaagd!’
Leni: ‘Met Wasko zijn we begonnen naar aanleiding van bredeschoolactiviteiten. Er is een overeenkomst tussen de Brede Scholen, Wasko en
gemeente Papendrecht om samen activiteiten op te zetten. Wij waren
al bezig voor de kinderen in de wijk met bijvoorbeeld de sport- en spelmiddagen. Daar is Wasko naadloos op aangesloten. Wasko zocht het
contact met ons, zij hadden al de contacten met de scholen en zo was
een succesvolle en langdurige samenwerking een feit.’

Jong met oud in één sportactiviteit
Hoogtepunt
Lisette: ‘De high tea voor u’ is een hoogtepunt dat ik niet snel vergeet.
We nodigden alle senioren in de wijk Molenvliet uit, zonder ondergrens. Iedereen die zin had was welkom. De medewerkers van Wasko
hadden met de kinderen prachtig versierde bakjes met zelfgemaakte
pindarotsjes voorbereid en wraps gemaakt. We gingen bijna ten onder
aan ons eigen succes. Gerekend was op hooguit 50 mensen maar er
schreven zich 150 mensen in! Dat paste dus niet. Niet in de zaal, niet in
het budget en niet in de tijd. Maar natuurlijk hebben we, met z’n allen,
gezorgd dat het wel ging passen. Het werden twee high teas! Zoveel
enthousiasme, fantastisch. Tijdens de high tea konden bezoekers aangeven of ze eens ergens mee wilden helpen. Dat heeft bijvoorbeeld een
knutselopa opgeleverd.’

Geïmproviseerde minimoppentrommel
Leni gaat verder: ‘Ik denk dan gelijk aan de scootmobielmiddagen. De
scootmobielclub heeft rond de 50 leden en als we wat organiseren
gaan er meestal een stuk of 25 deelnemers mee. Laatst werden we
uitgenodigd door de Wasko-BSO om onder andere bloemstukjes te maken. Toen we gezamenlijk geluncht hadden was er echter een probleem:
de bloemen waren er nog niet! Dat werd door de kinderen zelf direct
spontaan opgelost, ze pakten hun podium en kondigden aan: ‘Dan gaan
we nu een minimoppentrommel doen!’ Het werd een hilarisch optreden
en toen de bloemen alsnog arriveerden, konden zelfs de bloemstukjes
nog gemaakt worden. Een van de dames zei: ‘Ik heb zelf geen kleinkinderen en ik vind dit zo vreselijk leuk!’ Soms is het zo eenvoudig maar zo
waardevol.’

Lisette Human en Leni van Mourik

Verbinden in
de wijk
12 kits

Opdracht om te verbinden
Lisette (links) en Leni.

Lisette legt uit: ‘Onze opdracht is verbinden. Als er uit wijken herhaalde
meldingen komen, er problemen of wensen zijn waar niet zo makkelijk
een oplossing voor te verzinnen is, dan gaan wij aan de slag. Vroeger

‘Toen we met de sport- en spelmiddagen begonnen waren het er nog
acht per jaar’, gaat Leni verder. ‘Met ons busje vol hoepels, spelletjes
en een doos met pakjes drinken trokken we van veldje naar veldje.
Niet te vergelijken met hoe het nu gaat. Het zijn er vier per jaar en zo
veel grootser van opzet! Springkastelen, stormbanen, een terras voor
ouders en grootouders en Wasko-medewerkers die voor alle leeftijden
creatieve activiteiten organiseren.’≠

‘Is een resultaat van een
activiteit bijvoorbeeld dat men
elkaar op straat (weer) gedag
zegt? Missie geslaagd!’
Lisette vertelt over een ander recent project: ‘Afgelopen herfstvakantie
organiseerden we een vierdaagse stuif in en rond Sportcentrum Papendracht. Samen met Rivas Zorggroep, het sportcentrum zelf en met
name Sport BSO de Springplank. Er waren activiteiten voor kinderen,
families, en 55+. De sportmedewerker van de Sport BSO heeft samen
met die van Rivas een programma samengesteld voor kinderen én
ouderen samen. Hoe leuk is dat!’
Leni: ‘Wij merken dat Wasko steeds flexibeler wordt. Steeds bereid om
aan alles mee te doen en mee te denken. Ze zijn steeds zichtbaar in de
gemeenschappen waar ze met locaties aanwezig zijn. De projecten die
we met Wasko doen zijn voor mij echt de leukere dingen in het werk.
Die meiden zijn altijd enthousiast en optimistisch, hebben er altijd zin
in’, benadrukt ze. Lisette besluit: ‘En ongelofelijk creatief, vergeet dat
niet. Goud zijn ze!’
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‘Ik merk wel dat het voor
de kinderen extra leuk is dat
we mannen zijn.’
daar dan ook nog bij beweegt?’ Björk vervolgt: ‘Trouwens, we doen zoveel
meer dan de geijkte sporten. Laatst kwam er bijvoorbeeld een dansdocent
een dansclinic geven.’ Laurens vult aan: ‘Ja, en bovendien kun je ook altijd
lekker op de groep een boekje blijven lezen of wat knutselen als je dat deze
keer liever doet.’

Zorgtaken horen erbij
‘Ik werk op de groep 4- tot 8-jarigen’, vertelt Laurens. ‘Daar komt natuurlijk
nog best wat verzorging bij kijken. Dat zat niet echt in onze opleiding. Je
merkt wel dat je vrouwelijke collega’s daar wat handiger in zijn, maar we
pikken het snel op. Inmiddels draai ik mijn hand ook niet meer om voor een
broek waarin geplast is.’ Björk: ‘Herkenbaar. Tijdens een van mijn eerste
dagen vertelde een jongetje mij dat hij moest plassen, maar het bleek achteraf dat hij het nog niet zo makkelijk alleen kon. Je moet je kinderen ook
een beetje leren kennen natuurlijk.’ Kevin knikt: ‘Je merkt in het algemeen
wel dat onze vrouwelijke collega’s een ander beginpunt en perspectief hebben dan wij. Eigenlijk vullen we elkaar prachtig aan. We leren van elkaar.
Tenminste, dat is onze indruk’, sluit hij lachend af.

Communicatie is belangrijk
‘Al bij mijn sollicitatiegesprek werd het belang van goede communicatie
benadrukt. Tussen jou als pedagogisch medewerker en de ouders én
tussen collega’s onderling‘, vertelt Kevin. ‘Dat zou ik wel direct noemen als
ik aan mensen van mijn oude opleiding moest uitleggen welke competentie
ze echt in huis moeten hebben als ze in de kinderopvang willen werken. Als
je goed kunt communiceren kun je ouders ook het benodigde vertrouwen
geven. Ik moet toegeven dat ik dat, en misschien herkennen meer mannen
dat, soms best moeilijk vind. Het gaat niet altijd vanzelf. We zijn toch meer
van het doen in plaats van het praten. Maar ik begrijp ondertussen heel
goed hoe belangrijk het is als je met kinderen en hun ouders werkt.’
Björk: ‘Inderdaad. En als je dan bijna dagelijks tijdens die communicatiemomenten positieve feedback van de ouders krijgt, dan weet je waar je
het voor doet.’

Mannen op de BSO

BSO-sporters
Na Sport BSO Het Startblok in Alblasserdam opende kort geleden ook Sport BSO De Springplank
in Sportcentrum Papendrecht feestelijk. Wasko werft voor deze BSO’s pedagogisch medewerkers
met een sportprofiel. De drie jonge mannen in dit artikel zijn gediplomeerde sportbegeleiders en vol
enthousiasme begonnen als PM’ers bij de Wasko Sport BSO’s.

Wat vinden de kinderen?

Tekst Petra Postuma
Fotografie Vincent Basler

‘Toen ik zelf op de basisschool zat, wilde ik gymleraar worden’, vertelt
Björk Harleman van Sport BSO Het Startblok in Alblasserdam. ‘Nu werk ik
bij de Sport BSO met diezelfde basisschoolkinderen. De groepen zijn alleen
wat minder groot, rond de 20 kinderen. Dat is even gezellig maar voor de
activiteiten soms wel eens jammer. Je kan in onze mooie sporthal namelijk
nóg leukere dingen doen als er meer kinderen zijn!’ Zijn collega Laurens
Barnhoorn gaat verder: ‘Ik koos tijdens mijn opleiding Sport en Beweging
in eerste instantie voor de richting fitnessinstructeur. Maar vorig jaar deed
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Van links naar rechts:
Björk, Kevin en Laurens.

ik een stage bij Wasko BSO Het Carrilon in Nieuw-Lekkerland en toen wist
ik het zeker. Dat vond ik pas echt leuk! Bij Het Carrilon is een gymzaaltje
en ik kon dus allerlei sportieve activiteiten organiseren. Nu combineer ik
mijn werk op de Sport BSO met werk in een fitnessstudio. Ideaal.’
Kevin Bode van Sport BSO De Springplank in Papendrecht: ‘Ik deed de
opleiding Leraarondersteuner bewegingsonderwijs en sport (Lobos) op
het Cios. En nu werk ik dus bij de pasgeopende Sport BSO in Sportcentrum

Papendrecht. We zijn vliegend van start gegaan maar er kunnen natuurlijk
nog meer kinderen bij! Wat dat betreft ben ik het helemaal met Björk
eens. Hoe meer hoe leuker! Sommige kinderen bij de Sport BSO zijn de
rest van de week ook heel sportief en zitten bijvoorbeeld ook nog op een
voetbalvereniging. Dat versterkt elkaar alleen maar. De Sport BSO is een
waardevolle aanvulling voor de dag en week van sportieve kinderen. Maar
ook voor kinderen die het sportieve van nature wat minder hebben. Spelletjes doen vinden bijna alle kinderen leuk en hoe fijn en goed is het als je

‘We zijn nog niet zo heel lang bezig, maar ik merk wel dat het voor de
kinderen extra leuk is dat we mannen zijn. Toen ik voor het eerst kinderen
van school ging halen, was een jongetje wel heel erg enthousiast dat hij me
zag. Zo kan hij natuurlijk altijd mensen begroeten maar achteraf bleek dat
hij het vooral heel erg leuk vond dat er een “meester” was’, aldus Laurens.
‘Zo voelde ik me in ieder geval hartstikke welkom.’
Björk start lachend zijn promotiepraatje: ‘Dus: leuke sportieve pedagogisch medewerkers hier! Boodschap aan alle kinderen in Alblasserdam:
kom naar de Sport BSO! We staan bol van de activiteiten die nóg leuker
zijn met grotere groepen kinderen! Een keertje komen kijken kan
natuurlijk altijd.’
‘Ook in Papendrecht!’, voegt Kevin toe.
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Interview

Cynthia

Marjon

Emotioneel veilig

Stimuleren in
hun ontwikkeling
Je geeft je meest waardevolle ‘bezit’ over
aan de zorg van kinderopvang. Dan is
het belangrijk dat het schoon en veilig
is. Maar het allerbelangrijkste dat je
alle vertrouwen hebt in de pedagogisch
medewerkers die voor je kind gaan
zorgen. Het grootste kapitaal van Wasko
zijn onze kanjers van medewerkers. Wat
zijn we daar trots op!
Tekst Petra Postuma
Fotografie Vincent Basler

12 kits

Özgül Mouemin: ‘In 2013 studeerde ik af als
pedagoog maar het bleek niet eenvoudig om in
deze tijd daar direct werk in te vinden. Voor mij
leek het leuk en logisch om in de kinderopvang
in de flexpool te gaan werken. Dat betekent dat
ik op verschillende maar wel vaak dezelfde locaties werk. Daarnaast ben ik pas begonnen met
de deeltijd-pabo en werk ik als stagebegeleider
voor pedagogiekstudenten. Mijn week ziet er
dus heel divers uit! De meeste ouders weten niet
dat ik pedagoog ben, het is niet iets waarmee
je jezelf voorstelt. Misschien is het ook niet zo

Marjon de Graaf: ‘Ik heb gekozen voor de kinderopvang omdat ik de interactie met kinderen
heerlijk vind. Hun onbevangenheid, onschuld, enthousiasme is besmettelijk. Je leert van de kinderen. Ze zien dingen nog zonder alle ballast die we
als volwassenen meenemen. Je zorgt dat ze veilig
zijn en dan bedoel ik vooral emotioneel veilig. Dat
ze zichzelf durven zijn en zich geaccepteerd en
welkom voelen. Dat probeer ik in mijn werk steeds
te bieden. Ook is het fijn om van waarde te zijn
voor de ouders. Niet alleen door voor de kinderen
te zorgen als zij naar het werk zijn, maar ook met
advies bij problemen die ze ervaren in de opvoeding of bijvoorbeeld bij zindelijkheidstraining.
Binnen de school waar ik pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal ben, werk ik ook

Özgül

relevant. Waar het om gaat is dat we met z’n
allen voor de kinderen zorgen en ze stimuleren
in hun ontwikkeling. Het is een voorrecht om de
ontwikkeling van kinderen van zo dichtbij mee
te maken. Ik ben blij dat ik ben begonnen in de
kinderopvang. Ik kan mijzelf als pedagoog zo
breder ontwikkelen.
Ik vind dat Wasko als organisatie openstaat voor
de ervaring en adviezen van de pedagogisch
medewerkers. Ook vind ik het heel positief dat
Wasko intensief samenwerkt met de scholen
zodat de aansluiting voor de kinderen ideaal is!’

Celia

geweest! Wasko is de tweede organisatie waar
ik werk en ik heb me er vanaf dag één thuis gevoeld. En ik doe er alles aan om dat de kinderen
te laten ervaren zodat ze eigenlijk niet naar huis
willen. Voor mij is het samen met de kinderen bezig zijn het allerleukste. Daarom is de
BSO-leeftijd ook zo perfect voor mij. Ik merk dat

‘Zo leuk als een groep meiden die al naar
de middelbare school zijn vertrokken na
een poosje weer eens bij je langskomen!
als onderwijsassistent in groep twee. Het is fijn
om me zo een onderdeel van een schoolteam te
voelen, dat maakt de lijnen tussen de peuterspeelzaal en de school lekker kort. Ik ga binnenkort de
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening
volgen. Ik wil me nog verder verdiepen.’

Heerlijk vertrouwd
Cynthia de Vries: ‘Eigenlijk ben ik een beetje per
ongeluk de kinderopvang ingerold, of eigenlijk
de opleiding SPW. Maar wat een voltreffer is dat

de lol die ik heb in het werken met de kinderen
afgeeft op de sfeer in de groep. Zo leuk als een
groep meiden die al naar de middelbare school
zijn vertrokken na een poosje weer eens bij je
langskomen! Dan hebben ze het toch echt naar
hun zin gehad.
Ik werk al jaren op mijn locatie dus het voelt
heerlijk vertrouwd. De samenwerking met de
school is ook heel positief. Ik voel me onderdeel van twee teams, het Wasko-team en het
schoolteam.’

Leren in de opvang
Celia McInerney: ‘Ik heb al van kleins af aan de
wens om met kinderen te werken en dat doe ik
nu al weer 23 jaar. Ik blijf het boeiend vinden om
te zien hoe kinderen zich ontwikkelen. Dat gaat
echt nooit vervelen. De samenwerking met ouders om het kind optimaal te begeleiden is heel
fijn. We hebben op onze locatie ook kinderen van
vluchtelingen. Voor die kinderen en hun ouders
geldt, misschien nog wel meer dan voor de
andere, dat het gevoel van veiligheid van essentieel belang is. Vaak hebben die mensen al veel
meegemaakt en was het ook voor de kinderen
een traumatische tijd. Ik vind het echt fijn dat ik
daar een bijdrage aan kan leveren.
Soms wordt onderschat hoeveel kinderen leren
in de opvang. Wij werken met thema’s waaraan
allerlei leerzame activiteiten zijn verbonden.
Bijvoorbeeld het thema wonen en verhuizen,
dan gaan we door de wijk wandelen en soorten
huizen bekijken. Ze leren dan woorden maar
krijgen ook werkelijk besef van die woorden. De
wereld wordt zo steeds een beetje groter. Aan
het einde van zo’n thema nodigen we dan ouders
en familie uit. We vinden het heel belangrijk dat
ze zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat
we allemaal ondernemen.’
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Wasko kinderopvang
2 oktober

Afgelopen vrijdag werd de laatste aanwinst van Wasko,
Sport BSO De Springplank in Sportcentrum Papendrecht,
geopend. Wat een feestje! Er was onder andere een
swingend dansoptreden van de kinderen.

Vind ik leuk

Reageren

•

Delen

•

14 personen vinden dit leuk.

Mieke van der linde | Medewerkers Facebookgroep
20 augustus

Middagje fietsen met de scootmobielclub. Ooooo, wat
was ik graag meegegaan. Onze BSO-kids met misschien
wel 30 scootmobiels op stap!

Wasko kinderopvang
1 juli

Op diverse Wasko-locaties werd Modderdag 2015 uitbundig gevierd! Kinderen, pedagogisch medewerkers
en zelfs een ouder hier en daar gaven zich over aan
weer eens ouderwets VIES worden!

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

82 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
12 oktober

Posts

Reageren

•

Delen

•

30 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
17 september

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

1195 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
6 oktober

Bij peuterspeelzaal Ot & Sien (Alblasserdam) zit er sinds
kort geen zand meer in de zandtafel. In plaats van
zand is er nu gekleurde rijst. Tot grote vreugde van de
kinderen zoals te zien is op de foto’s!

Kits magazine
is ook online te
bekijken via
www.wasko.nl/kits

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Kits magazine
is een uitgave van
Wasko Kinderopvang
en verschijnt twee
keer per jaar.

Delen

17 personen vinden dit leuk.

Oplage: 5000 stuks

Mieke van der linde | Medewerkers Facebookgroep
28 juli

Concept, vormgeving
en ontwerp:
Waanzinnig, Delft

Vanmiddag naar DOV Benjamin. De moestuin blijkt een
enorm succes. Er wordt van alles gekweekt en later opgegeten. De kinderen vinden het geweldig.

Redactie:
Petra Postuma
Judith Alblas

BSO Oranje Nassau in Sliedrecht
Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

33 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
6 oktober

Wauw! Wasko kreeg gisteren in Amsterdam de ‘Grootste
Stijger Award’ uitgereikt tijdens het Beste Werkgevers
Event van Effectory. Een hele grote pluim voor alle medewerkers van Wasko!

De Christelijk Basisschool Oranje Nassau in Sliedrecht bestaat al
meer dan tachtig jaar en is gehuisvest in een stijlvol gemoderniseerd gebouw tegenover de jachthaven. Op de eerste verdieping
zit al een aantal jaren de Wasko BSO Oranje Nassau.
De vaste waarden van deze buitenschoolse opvang zijn pedagogisch
medewerkers Ilonka en Annelies, op de dag dat wij op bezoek zijn worden
zij bijgestaan door collega Vicky. Annelies: ‘We zijn helemaal thuis hier in
de school. De samenwerking met het schoolteam is heel fijn en het gebouw
biedt veel faciliteiten en mogelijkheden waar wij met de BSO ook gebruik
van kunnen maken.’

Het gaat vanzelf

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

104 personen vinden dit leuk.

Ilse Verwijs | Medewerkers Facebookgroep
25 juli

Gezellig met de Leilinde- en sport BSO-kids wezen
bowlen. Was erg leuk. En wat konden de kids het
goed...strikeeee...strikeeee!!!

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

34 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
7 oktober

Vandaag begint de Kinderboekenweek! Aan de kinderen
van Peuterspeelzaal ’t Penseeltje werd onlangs de
logeerbeer voorgesteld. De logeerbeer gaat om beurten
met de kinderen mee naar huis maar... hij kan niet
slapen voor er een verhaaltje voorgelezen is...

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

77 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
3 augustus

BSO Het Kinderkasteel en De Wielen zijn afgelopen
donderdag afgereisd naar Australië. Tijdens een
didgeridooworkshop hebben we muziek gemaakt en
verschillende blaasoefeningen gedaan.

Ilonka: ‘We zijn gestopt met het dagelijkse “rustmoment” zoals dat
genoemd werd. Dat wil zeggen: als de kinderen binnenkomen, aan tafel
en in relatieve stilte, samen eten en drinken. We merkten namelijk dat dat
helemaal geen “rust”moment was. De kinderen hadden soms de hele dag
al hun best gedaan zich te concentreren en kalm te zijn en dat betekende
dat het juist heel veel onrust gaf om de rust te bewaren’, vertelt ze breed
lachend. ‘We hebben nu een rustiger start van de BSO.’ Annelies vult aan:
‘We zetten nu het fruit en het drinken klaar en laten het aan de kinderen
om te bekijken wanneer ze er even bij komen zitten. Dat gaat bij negen van
de tien kinderen vanzelf en die tiende houden we een beetje in de gaten
en proberen we tussendoor te stimuleren. Want je wilt natuurlijk wel dat ze
allemaal wat drinken en fruit eten.’

Even nergens zin in kan ook

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

128 personen vinden dit leuk.

14 kits

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

36 personen vinden dit leuk.

Colofon

Na het sporten even lekker uitrusten. De voorleesvlam
kwam ook nog voorbij op de sport BSO!

1195 mensen vinden ons leuk. En jij?
Like ons en blijf op de hoogte. Ga naar:
facebook.com/waskokinderopvang

Vind ik leuk

Locatie uitgelicht

Kirsten > Wasko | Medewerkers Facebookgroep
11 september

Vind ik leuk

•

Reageren

•

Delen

15 personen vinden dit leuk.

Als even later de 25 kinderen binnenkomen, duikt Tom gelijk op de boot van
lego waar hij vorige week al mee begonnen was. Ook de andere kinderen
gaan direct hun eigen gang. Lekker aan tafel wat drinken, glazuur voor
cupcakes maken, tekenen, een spelletje met elkaar, buiten spelen. Soms
betekent ‘hun eigen gang’ even een poosje mijmeren op de bank zoals de
kleine Julian doet: ‘Nee, ik heb niet zo’n zin in lego, ook niet in mee naar

buiten, nee, ook niet in een boekje lezen. Ik heb
gewoon even nergens zin in…’, zegt hij glimlachend. En dat het ‘even’ was bleek, want even
later zit hij vol concentratie een papier-maché
helm te beschilderen. Annelies belt nog even
een kindje na dat niet gekomen is, hij blijkt een
speelafspraak te hebben met een vriendje. Ook
leuk! In de gymzaal zijn Niek, Daan en Job een
potje hockey aan ’t spelen. Tot ze er genoeg van
hebben, dan zijn de banken en de matten aan
de beurt!
BSO Oranje Nassau
Merwestraat 16
3360 AB Sliedrecht
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Ruimte om te groeien
krijgt nieuwe energie.

Het is u vast al opgevallen: er gebeurt de laatste tijd veel bij Wasko. zo besteden we meer aandacht aan
nieuwe producten en diensten, de kwaliteit en flexibiliteit, de communicatie en de samenwerking met
andere partijen.. En dat doen we niet zo maar. Deze nieuwe aanpak is namelijk gebaseerd op een
compleet nieuw ondernemingsplan. Een plan dat ons motto ‘ruimte om te groeien’ nieuwe energie gaat
geven. En dat plan is geen geheim, het staat in z’n totaliteit op onze website onder de rubriek ’nieuws’.

Ruimte om te groeien, www.wasko.nl

