
Wasko Kinderopvang bestaat dit jaar 30 jaar. Een prachtige mijlpaal waar 
we ontzettend trots op zijn.  In die 30 jaar zijn we uitgegroeid tot een grote 
organisatie met 50 opvanglocaties verspreid over de gehele Alblasserwaard. 
Groot, maar klein genoeg om persoonlijke aandacht te blijven geven.

Al meer dan 30 jaar
ruimte om te groeien

Een doos vol 
herinneringen

kits

Ruimte om te groeien, www.wasko.nl

Een 30-jarig jubileum 
wordt ook een parelen 
jubileum genoemd. 
Voor ons een zeer toe-
passelijke naam. We-
kelijks worden er meer 
dan 4000 pareltjes 

aan ons toevertrouwd 
die we samen met ouders 

en leerkrachten de ruimte geven zich te 
ontwikkelen tot prachtige zelfstandige 
tienerparels met een positief zelfbeeld. 

We hebben in die 30 jaar prachtige 
herinneringen gecreëerd, mooie foto’s 
gemaakt en unieke uitspraken gehoord. 
Er is veel gebeurd in kinderopvangland in 
die 30 jaar. We hebben kinderopvang zien 
veranderen van welzijnsvoorziening voor 
‘probleemgezinnen’ naar onderneming in 
de vrije markt. Van hygiënische en – in een 
latere fase – pedagogische idealen voor 
het welzijn van kinderen naar bedrijfs-
matige doelen en klanttevredenheid van 
ouders. Van ouders die zich voegen naar 
het pedagogisch beleid van de opvanglo-
catie naar kinderopvang die zich voegt 
naar behoeften van ouders als werknemer 
en klant. Van stabiliteit voor kinderen naar 
flexibiliteit voor ouders. 

Wasko op zoek is naar 
nieuwe collega’s? Kijk 

voor meer info op 
werkenbijwasko.nl

_

Wasko verschillende thema 
BSO’s heeft? Natuur BSO’s, 

Sport BSO’s, Kook BSO, 
Zwem BSO. Kijk voor meer 

info op wasko.nl

“Er is veel gebeurd in 
kinderopvangland 

in die 30 jaar.”

Wist  
je dat...



Ruimte om te groeien, www.wasko.nl

Er is nog ruimte om te groeien. We blijven volop in 
beweging en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 
We blijven investeren in pedagogiek en kwaliteit zodat 
we kinderen en ouders de ruimte geven zich te ont-
wikkelen. We houden de aandacht gericht op scholen 
en gemeenten, op diverse maatschappelijke partners 
en het bedrijfsleven. Dat doen we met de blik naar 
buiten, flexibel en vernieuwend én als betrouwbare 
samenwerkingspartner. We durven buiten de geijkte 
paden te denken. We zien en benutten de kansen die 
zich voordoen. We hebben lef, durven te veranderen 
en hebben daar ook plezier in. Samen met scholen 
bouwen we een brug tussen kinderopvang en onder-
wijs. Zo creëren we meer ruimte om een compleet 
en sprankelend aanbod te bieden voor alle kinderen 
gedurende de dag op het gebied van spelend leren, 
onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. We kijken met 
veel plezier en vertrouwen uit naar de toekomst.

Een blik met
 toekomst

Een woord van Mieke van der Linden, scheidend 
directeur-bestuurder Wasko
“Nu ik Wasko ga verlaten en terugkijk op de 
afgelopen 4,5 jaar was het een feest om samen met 
de medewerkers te bouwen aan de organisatie en de 
samenwerking met de scholen. Prachtig om te zien 
dat veel medewerkers de ruimte hebben gepakt om ook 
zelf te groeien. Dat heeft geleid tot een kinderopvang 
waar kinderen plezier hebben, ouders ontzorgd worden 
en waarin scholen, gemeenten en andere relaties een 
betrouwbare partner zien.”

Een woord van Rogier Vegter, 
directeur-bestuurder Wasko
“We zijn een lerende 
organisatie, die constant bezig 
is met het verbeteren van zichzelf 
op het gebied van pedagogiek, 
kwaliteit, professionaliteit en 
samenwerking. Dat is essentieel 
als je kinderen, medewerkers 
en de organisatie wil laten 
groeien. Samenwerking met 
basisonderwijs en gemeenten 
blijven belangrijke thema’s. 
Zoeken naar verbindingen 
waardoor je elkaar en de 
samenleving kunt versterken.”

Wie jarig is trakteert!
Tot aan de zomer van 2019 organiseren we diverse jubileumactiviteiten.  
Wil je deze niet missen? Volg ons op dan op Facebook en Instagram. 

Verjaardagsoptredens  
We geven 5 verjaardagsoptredens weg van Flip, Fleur 
en Tante Suikerspin. Is je kind tussen de 4 en 12 jaar 
en wil het op zijn/haar verjaardagsfeest een uniek 
optreden van Flip, Fleur en Tante Suikerspin? Laat ons 
dan ruim van te voren via Facebook weten wanneer 
je kind jarig is. Uit de inzendingen kiezen we per 2 
maanden een jarige die een verjaardagsoptreden wint. 
Let wel: de datum is in overleg met Wasko en de jarige.

Vier het kind in je zelf! 
Is het onze verbeelding of gaat alles veel te snel? Van 
de eerste babystapjes naar de allereerste vakantie 
zonder ouders… Wasko biedt al 30 jaar kinderen, ouders 
en medewerkers ruimte om te groeien, ouders te 
ondersteunen, het leven iets minder hectisch te maken, 
een beetje zorgelozer. In ons jubileumjaar nodigen we 
jou uit dit samen met Wasko te vieren en het kind in 
onszelf los te laten. Vier het kind in je!  
We willen zoveel mogelijk groeimomenten en 

jeugdherinneringen van Wasko, ouders, grootouders, 
kinderen, pedagogisch medewerkers etc. samen delen 
via social media. En wie weet win jij een prijs! 
 

Verjaardagsbox 
Wist je dat in Nederland, 61.000 kinderen hun 
verjaardag niet vieren. Stichting Jarige Job maakt 
een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert 
deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige 
Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox. De 
Stichting is landelijk actief en werkt samen met 
maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor 
de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse 
samenleving. Wasko is jarig en trakteert per locatie 1 
verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. Daarnaast 
zullen alle locaties de ruimte krijgen om samen met 
de kinderen een geldinzamelingsactie te organiseren 
om per locatie een verjaardagsbox te doneren. Op 
die manier willen we kinderen bewust maken dat veel 
zaken die vanzelfsprekend lijken, niet altijd zo zijn.

Wist  
je dat...

je kind al met 2 jaar naar één 
van onze peuterspeelgroepen 

kan? Kijk voor meer info  
op wasko.nl

_

Wasko pedagogisch coaches 
heeft? Zij ondersteunen en 
adviseren medewerkers bij 

de begeleiding van kinderen 
(ook in complexe situaties).

_

kinderopvang goedkoper 
is dan je denkt? Maak een 

proefberekening op wasko.nl



Wasko locatie
overzicht

Waskollega’s aan het woord
Cathy de Bruin, praktijkopleider, werving 
& selectie (25 jaar werkzaam in de 
kinderopvang) 
“Toen ik 25 jaar geleden als pedagogisch medewerker 
startte in de kinderopvang, waren er nog geen 
invalkrachten bij de organisatie waar ik toen werkte. 
De opvang was tijdens de zomervakantie twee weken 
gesloten. Je kon dan kiezen of je een week voor de 
sluitingsperiode vrij wilde of de week erna. Was je 
collega die week vrij of ziek, dan stond je alleen op 
de groep. Ook met negen baby’s. Dat kun je je nu 
niet meer voorstellen. Door nieuwe kwaliteitscriteria 
zijn er meer medewerkers nodig op de babygroepen. 
We gaan van één pedagogisch medewerker per vier 
kinderen naar één op drie. Daarnaast moet er voor 
alle kinderen een zogeheten pedagogisch mentor zijn. 
Hiervoor moeten we ook extra personeel aantrekken. 
Een paar geleden hadden we nog te veel medewerkers 
werkzaam in de kinderopvang, nu wordt het steeds 
lastiger om goede collega’s te vinden. Er worden 
vanuit de overheid hogere eisen gesteld op het gebied 
van ervaring, diploma’s en taalniveau. Dit is uiteraard 
wel een goede ontwikkeling. Het geeft mij energie om 
zo veel mogelijk mensen te inspireren zich om te laten 
scholen tot pedagogisch medewerker, als ook weer te 
starten met BBL-trajecten.”

Sylvia Polack, oprichtster, coördinator 
Klantenservice (30 jaar werkzaam in de 
kinderopvang)
“Omdat ik geen vaste baan kon vinden na mijn 
afstuderen, startte ik mijn eigen kinderopvang. De 
kinderopvang is nu veel professioneler geworden. We 
hadden geen observatielijsten. Je ving de kinderen 
op, verzorgde en begeleide hen zo goed mogelijk. 
Inmiddels is er goede regelgeving. Pedagogisch 
medewerkers kijken nu meer naar wat de kinderen 
zelf bezighoudt. Daar stemmen ze de activiteiten op 
af. De medewerkers delen hun bevindingen met de 
ouders en trekken aan de bel als de ontwikkeling ach-
terblijft. De samenwerking met het onderwijs is ook 
geïntensiveerd. Ik weet nog dat ik vroeger een 10-mi-
nuten-gesprek overnam van een ouder omdat deze 
verhinderd was. Dat was toen te gek voor woorden. Nu 
zou dat minder ongebruikelijk overkomen. Wat ik mij 
ook herinner, toen ik aan de wieg van Wasko stond, 
waren de gezellige schoonmaak- en klusavonden met 
ouders. De betrokkenheid was hoog. Op sommige lo-
caties is het momenteel lastiger ouders te vinden voor 
de oudercommissies. Om de beste dienstverlening 
te kunnen bieden, hebben we input van onze klanten 
nodig. We hechten veel waarde aan goede overlegvor-
men. Via de oudercommissie kun je als ouder inspraak 
hebben op het reilen en zeilen binnen Wasko. Geluk-
kig kunnen ouders nu ook op andere manieren parti-
ciperen, bijvoorbeeld door ‘ouderraadpleging’. Sinds 
2007 ben ik coördinator klantenservice. Ik miste het 
klantcontact. Ik was veel meer bezig met regelgeving, 
teamoverleg en overleg met instanties en gemeenten. 
Nu heb ik weer persoonlijk contact met de klant. Dat 
is wat mij bindt en boeit bij Wasko! En weet je wat echt 
mooi is om te zien? Ouders die vroeger bij mij als kind 
zaten, nu hun eigen kinderen bij Wasko brengen!”

Papendrecht
• De Viermaster (PSG/BSO)
• Koningin Beatrix (PSG + BSO)
• Benjamin (DOV)
• De Boomhut (PSG)
• Dribbel (PSG)
• Prins Floris (BSO)
• In Kannen en Kruiken (DOV)
• De Kajuit (PSG)
• Anne Frank (PSG/BSO)
• De Knotwilg (BSO)
• De Leilinde (BSO)
• Sport BSO 
• Trossen Los (DOV/BSO)
• ’t Visje (PSG) (Christelijk)
• De Wielen (PSG/BSO)
 
Sliedrecht
• Bij de Hand (PSG) (Reformatorisch)
• Henri Dunant (PSG/BSO)
• Oranje Nassau (BSO)
• Roald Dahl (PSG/BSO)
• Sport BSO 
• De Wilgen (DOV/PSG/BSO)
 
Molenwaard
• Alles Kids – Goudriaan  

(DOV/PSG/BSO)
• ’t Spreeuwenest -  

Nieuwpoort (DOV/PSG/BSO)
• ’t Ooievaarstnest -  

Groot-Ammers (PSG)

• De Groene BSO –  
Groot-Ammers (BSO)

• ’t Puttertje – Streefkerk (PSG)
• Het Carillon – Nieuw Lekkerland 

(DOV/PSG/BSO)
• Peutervreugd – Oud-Alblas (PSG)
• Kiekeboe – Brandwijk (PSG/BSO)
• Groen van Prinsterer –  

Oud-Alblas (BSO)
• De Boerderij – Bleskensgraaf  

(DOV/PSG/BSO)
 
Alblasserdam
• ’t Nokkenwiel (Maasplein/

Boerenpad) (DOV/PSG/BSO)
• Het Kompas (PSG/BSO) (Christelijk)
• Het Palet (PSG/BSO)
• Dikkie Dik (DOV)
• Sport BSO (BSO)
• Natuur BSO (BSO)
 
Giessenlanden
• ’t Kwetternest – Giessenburg  

(DOV/PSG/BSO)
• Biebelebom – Schelluinen  

(DOV/PSG/BSO)
• Dikkertje Dap – Arkel  

(DOV/PSG/BSO)
• Polderkids – Hoornaar (BSO)
• Trippel Trappel – Hoornaar (PSG)
• Hoogblokland (PSG/BSO)
• Giessen-Oudekerk (BSO)

Andrea den Harder, pedagogisch 
medewerker (26 jaar werkzaam bij Wasko)
“De afgelopen 26 jaar heb ik veel veranderingen 
meegemaakt. Het werken op de groep nu is anders 
dan in het begin van mijn loopbaan. Gelukkig blijft de 
basisbehoefte van kinderen hetzelfde: liefdevolle en 
veilige opvang en een stimulerende omgeving. Ik heb 
10 jaar gewerkt op een peuterspeelzaal, samen met 
een hulpouder. Ik stond alleen op een groep met 13 
peuters. Ondenkbaar vandaag de dag. Mijn zoon zat bij 
in mijn groep. Dat kan nu niet meer. Ik was bang mijn 
zoon voor te trekken, maar ik deed juist het tegen-
overgestelde. Dus begrijpelijk dat dat niet meer mag. 
Op de dagopvang heb ik veel mooie en minder mooie 
dingen meegemaakt. Toen de vader van een meisje 
op de groep plotseling overleed, zorgden we dat ze er 
verzorgd uitzag om afscheid te nemen van haar vader. 
We waren een luisterend oor voor haar moeder. Dat 
voelde goed. Zo ben je als pedagogisch medewerker 
er voor kinderen én ouders. Dat geeft ook meerwaarde 
aan deze baan. Ik werk nu op een babygroep. Voor veel 
ouders de eerste kennismaking met kinderopvang. Het 
voelt fijn dat je vertrouwen kan en mag geven en ont-
vangen. We passen immers op hun kostbaarste bezit. 
Dat geeft ons werk net dat extra tintje. We bieden kin-
deren ruimte om te groeien. Het is mooi om te zien dat 
wat je aandacht geeft ook daadwerkelijk groeit. Wat 
ook groeit, is de kwaliteit van de opvang. Dit brengt 
helaas wel extra administratie met zich mee, maar we 
moeten met de tijd mee. Ook maken we kennis met an-
dere culturen. En ondanks de verschillen , zien we dat 
elk kind behoefte heeft aan: rust, reinheid, regelmaat 
en respect. Dat is ook mijn persoonlijk motto. En ik 
hoop dat uit te stralen binnen Wasko.”

Els Boon, manager innovatie & strategie (9 
jaar werkzaam in de kinderopvang)
“Voor Wasko werkte ik 24 jaar in het onderwijs, vaak in 
groep 1 en 2 (kleuterschool). Ik weet nog goed hoe de 
kleuterschool en de lagere school werden samenge-
voegd tot een basisschool. Het doel was: een door-
gaande lijn voor kinderen van 4 – 12 jaar. Dit had best 
wat voeten in de aarde want die kleine kleuterschool-
tjes ‘verhuisden’ naar de grote basisschool. Men was 
bang dat het spelen van de kleuters ondergeschikt 
zou raken als ze in hetzelfde gebouw als groep 3 t/m 
8 zouden zitten. De angst was dat het kleuteronder-
wijs gericht zou zijn op cognitieve vaardigheden zoals 
rekenen en taal.  We zien nu weer dezelfde beweging 
tussen basisschool en peuteropvang. We spreken over 
voorschool (dag- en peuteropvang) en vroegschool 
(groep 1 en 2 basisschool). We willen een goede 
doorgaande lijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. De 
kinderdagopvang en peuteropvang zijn steeds vaker 
gehuisvest in een basisschool. Ook werken ze steeds 
nauwer samen. Soms groeit Wasko samen met een 
basisschool naar een Integraal Kind Centrum maar 
ook zonder die ontwikkeling heeft Wasko een goede 
overgang en doorgaande lijn van de voorschool naar 
vroegschool. Ook nu is er de angst dat er te ‘schools’ 
met peuters wordt omgegaan. Peuters leren spelen-
derwijs. Onze medewerkers zijn speciaal geschoold 
hen hierin te begeleiden en leeftijdsgerichte activitei-
ten en spelmaterialen en taal- en rekenvaardigheden 
aan te bieden. Doordat we samenspelen met de peu-
ters zien we waar een kind in zijn ontwikkeling zit en 
spelen we hier op in. We geloven dat we de peuters op 
deze manier goed in beeld hebben en streven ernaar 
peuter-citotoetsen in alle gemeenten af te schaffen. 
Ik ben trots op Wasko omdat ze op deze manier het 
spelend leren van peuters hoog in het vaandel houdt!“

Alblasserdam
Molenwaard
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DOV = dagopvang PSG = peuterspeelgroep BSO = buitenschoolse opvang

“Klantcontact 
is wat mij 
bindt en 

boeit.”

“Spelend 
leren, lerend 
spelen staat 
hoog in het 
vaandel.”

“Alles wat 
aandacht 

krijgt, 
groeit.”

“Ik inspireer mensen 
om bij Wasko te 
komen werken.”



Wasko Kinderopvang
Poldermolen 4
3352 TH Papendrecht

T 078 - 615 71 65  
www.wasko.nl
klantenservice@wasko.nl
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51. Liefdevolle Opvang 
(duim staat voor goed, veilig)
Als je kind zich geborgen, goed en veilig 
voelt, gaat het spelen, ontdekken, leren 
en plezier maken. We kijken daarom  
goed naar je kind en reageren op 
signalen. We zorgen voor een gezonde 
omgeving, waarin we oog hebben voor 
risico’s en hygiëne. Maar vooral bieden 
we kinderopvang waar kinderen met 
plezier naar toe gaan. In een groep 
krijgt je kind de mogelijkheid te oefenen 
met vaardigheden zoals samenwerken, 
creativiteit, probleemoplossend en 
kritisch denken. Je kind leert sociaal 
attent te zijn door met andere kinderen 
in gesprek te gaan, te luisteren, te 
respecteren en te helpen.

3. Voorbereiding op het Onderwijs 
(middelvinger – het kind is het middelpunt van de opvoeddriehoek)
Kinderopvang vormt samen met het gezin en onderwijs de driehoek 
die de opvoedingsomgeving van het kind wordt genoemd. We zoeken 
actief de samenwerking op met scholen en vormen steeds vaker brede 
scholen of integrale kindcentra’s. We hebben gezamenlijk, vanuit 
één visie, meer oog voor de overgang tussen de ene en de andere 
voorziening, zorgkinderen, gezonde ontwikkeling van kinderen, 
samenhang in pedagogiek, samenhang in educatie en samenwerking 
en nieuwe tijdsindeling van de schooldag.

4. Opvoedondersteuning
(ringvinger staat traditioneel voor vertrouwen)

We doen meer dan alleen ‘oppassen’. We delen 
de zorg en opvoeding van je kind en nemen die 

verantwoordelijkheid en je vertrouwen in ons zeer 
serieus. Je kunt bij ons terecht voor advies 

en ondersteuning in de opvoeding van je 
kind.

5. Ontspanning 
en mooie 

herinneringen 
maken

(pink staat voor kleine belevenissen 
worden grote herinneringen) 

Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Plezier hebben 
en mooie jeugdherinneringen maken 
staan hierbij centraal. We bieden een 

gevarieerd activiteitenprogramma 
aan en vinden ‘zelfgestuurde vrije 

tijd’ ook belangrijk. Je kind kiest zelf 
met wie het wil spelen en wat het wil 

doen. Dit leidt tot het nemen van eigen 
initiatieven, zelfstandig participeren 

in de groep en het sluiten van 
vriendschappen. 

2. Ontwikkelingsbegeleiding
(wijsvinger wijst de juiste richting)
Kinderen leren veel van elkaar. We kijken en luisteren 
naar wat je kind bezighoudt en laten je kind 
‘groeien’ door het nieuwe ervaringen 
aan te bieden, dingen te laten uitpro-
beren en het te wijzen op nieuwe 
mogelijkheden. Je kind mag zich 
in eigen tempo ontwikkelen. We 
zorgen ervoor dat de activiteiten 
aansluiten bij de interesse en 
behoefte van je kind.

Wasko’s

5high

Aan de hand van 5 O’s 
biedt Wasko hoogwaardige 
kinderopvang met ruimte om 
te groeien. Elk van de 5 O’s is 
gekoppeld aan een vinger.  
Dit is de Wasko ‘High Five’.


