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Voor u ligt het eerste jaarverslag van 
Brood & Spelen. Een verslag waarin we 
terugblikken op het afgelopen jaar én 
alvast een doorkijkje geven naar de 
toekomst.

Wij vinden het belangrijk een positieve 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
en vrijetijdsbesteding van kinderen. 
We leveren deze bijdrage vol overgave 
en met plezier op een persoonlijke, 
betrokken en eigentijdse wijze. Hoe wij 
dit specifiek realiseren, leest u in dit 
jaarverslag. Daarnaast informeren we 
u over onze organisatie en stellen we u 
voor aan onze medewerkers die u graag 
een kijkje achter onze schermen geven.

Brood & Spelen is een kinderopvang-
organisatie met drie kernactiviteiten: 
tussenschoolseopvang (TSO), 
buitenschoolse opvang (BSO) en 
kinderdagopvang (KDV). Brood & Spelen 
is opgericht in 2004 en inmiddels actief 
op veertig plaatsen in Nederland. We 
werken samen met scholen, ouders, 
verenigingen en de buurt.

2014, een bijzonder jaar 
2014 was voor ons een bijzonder 
jaar. Een jaar dat in het teken stond 
van kwaliteit, plezier en groei. In 2014 
besteedden wij veel aandacht aan de 
kwaliteit en aan het plezier op onze 
locaties. Dit realiseerden wij door met de 
kinderen op pad te gaan en door nieuwe 
activiteiten en workshops te ontwikkelen. 
2014 was ook het jaar van groei. We 
maakten nieuwe collega’s wegwijs 
binnen onze organisatie. Daarnaast 
maakten we kennis met nieuwe klanten, 
scholen en samenwerkingspartners. 
We zorgden voor de integratie 
van de overgenomen locaties van 
voormalig Nokik Kinderopvang en de 
buitenschoolse opvanglocaties van 
IJsterk Kinderopvang. Ook maakten we 

een doorstart met een aantal locaties 
van voormalig Estro en namen we 
kindcentrum De Blokkendoos over. 
Helaas namen we ook afscheid van twee 
locaties. Daarnaast ontwikkelden we 
nieuwe diensten zoals Plein & Spelen, 
gericht op een continurooster en vijf 
gelijke dagen.

De tussentijdse opvang kent een 
autonome groei die ook in 2015 doorzet. 
Bij de buitenschoolse opvang en 
kinderdagverblijven hebben sommige 
locaties alweer wachtlijsten, maar er 
zijn ook locaties waar wij graag nieuwe 
kinderen verwelkomen.

Groei, kwaliteit, 
plezier en tevredenheid
In 2015 en ook daarna blijft de focus 
liggen op groei. Groei in alle opzichten. 
Groei als het gaat om kwaliteit, plezier, 
tevredenheid van kinderen, scholen, 
ouders en onze medewerkers. Als 
organisatie willen we doorgroeien. 
Tegen de markt in. Niet om de grootste 
van Nederland te worden. Wel om groot 
genoeg te zijn om de kwaliteit hoog te 
houden en te verbeteren. Daarnaast willen 
we in kunnen spelen op flexibilisering en 
veranderende wet- en regelgeving. 

We starten met het meten van de 
medewerkerstevredenheid en de klant-
tevredenheid zodat wij deze kunnen 
monitoren en verbeteren. Wij gaan voor 
een persoonlijke, betrokken, eigentijdse 
en langdurige samenwerking. We 
horen daarom graag wat u van onze 
dienstverlening en van het jaarverslag 
vindt. Alle aanbevelingen en tips zijn 
welkom. 

We wensen u veel leesplezier! 

Ivonne Broijl, Manette Sinnema, 
Hugo Mensink en Andreas Ezinga

Voorwoord
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Volgens ons zit de meerwaarde van kinderopvang in het aanbieden van een 
ontwikkelingsstimulerende omgeving waarin het beste van thuis, vrijetijdsbesteding 
en/of school bij elkaar komt. Een huiselijke omgeving waar kinderen zichzelf kunnen 
zijn en tegelijkertijd kunnen ontdekken en beleven met als doel te groeien tot een 
uniek mens dat zelfbewust, wereldwijs en sociaal in de wereld staat. Samenwerkingen 
spelen hierbij een belangrijke rol: pedagogisch medewerkers, vrijwilligers, kinderen, 
ouders, scholen, wijken en gemeenten, aanbieders van activiteiten dragen allemaal 
op unieke wijze bij aan de opvang en opvoeding van kinderen bij Brood & Spelen. 
Verschillende leeftijden, achtergronden, tradities, interesses en kwaliteiten komen 
samen en creëren een rijke en stimulerende omgeving voor de kinderen.  

Visie

4.118

9.033

Totaal aantal kinderen

20
13

20
14



Brood & Spelen is opgericht in 2004. Wij 
zijn een actieve organisatie met een 
eigentijdse kijk op kinderopvang. Brood 
& Spelen biedt een veilige basis met een 
ontwikkelingsstimulerend klimaat waarbij 
samenwerken centraal staat. 

We zijn de laatste jaren flink gegroeid. 
Ondertussen telt onze organisatie 
1.395 medewerkers, waaronder 1.048 
vrijwilligers. Brood & Spelen heeft twee 
kantoren (in Diemen en Scherpenzeel), 
vier kinderdagverblijven en eenendertig 
locaties voor buitenschoolse opvang. 
Daarnaast zijn we actief op zestig scholen 
voor tussenschoolse opvang 

Persoonlijk, actief en eigentijds
Brood & Spelen is persoonlijk, actief en 
eigentijds. We zijn persoonlijk omdat we 
betrokken zijn en weten wat er speelt. 
Bij de kinderen en in ons werkgebied. 
We communiceren 1-op-1 met kinderen, 
ouders en scholen. We weten de 
voornamen en wanneer iemand jarig 
is. We zijn oprecht geïnteresseerd en 
vragen hoe het gaat. We zijn actief omdat 
we eropuit gaan. We zijn in beweging voor 
het kind, de ouders en de scholen. We 
kijken om ons heen en gaan naar buiten, 
zowel met de allerkleinsten als met de 
allergrootsten. We gaan voor avontuur, 
voor ontdekken en voor ontwikkeling. We 
zijn eigentijds omdat we van deze wereld 
zijn. We spelen in op ontwikkelingen 
en actuele activiteiten. Tijdens het WK 
voetbal ontwerpen we echte WK shirts en 
als het ModderDag is, gaan we op pad en 
spelen we met modderwater en zand. 

Op basisscholen in Nederland zorgen wij 
ervoor dat de tussenschoolse opvang 
goed verloopt en aansluit bij de visie van 
de school. Bij onze kinderdagverblijven 
en buitenschoolse opvang werken wij 
met vaste gezichten op de groep en 
met lokale en landelijke specialisten, 
zoals een sportleraar, een dansdocent 
of een kunstenaar. We zorgen voor een 
afwisselend activiteitenaanbod voor 
verschillende leeftijden. 

Tussenschoolse opvang 
We zorgen ervoor dat de tussenschoolse 
opvang op rolletjes loopt. Samen met 
de school stemmen wij, in lijn met hun 
visie, de behoeften af. We zorgen dat de 
kinderen een rustmoment hebben om 
te eten en organiseren verschillende 
leuke activiteiten voor de kinderen. 
Ook verzorgen wij TSO cursussen voor 
overblijfmedewerkers.

Plein & Spelen 
Voor het continurooster of het vijf gelijke 
dagenmodel regelt Brood & Spelen 
pleinwachten. Wij zorgen ervoor dat 
alles goed loopt op het plein. Daarnaast 
organiseren we verschillende activiteiten 
voor de kinderen zodat de leerkrachten 
kunnen lunchen. Wij noemen dit Plein 
& Spelen. Een persoonlijke, actieve en 
eigentijdse opvang tijdens de pauze op 
het schoolplein.

Buitenschoolse opvang 
Bij de buitenschoolse opvang or-
ganiseren wij de leukste activiteiten voor 
kinderen op het gebied van Sport & Spel, 
Indoor & Outdoor en Kunst & Cultuur. 
We werken samen met professionals 
en hebben elke maand een nieuw 
programma. Met onze activiteiten 
prikkelen we de nieuwsgierigheid van 
kinderen op verschillende gebieden. Op 
die manier krijgen kinderen de ruimte om 
verschillende talenten te ontwikkelen.

Veilige en vertrouwde kinder-
opvang voor de allerkleinsten 
Voor de allerkleinsten zijn een vertrouwde 
omgeving en vertrouwde gezichten van 
groot belang. De basis is een veilige, 
geborgen en rustige omgeving. Zo voelen 
kinderen zich vrij om zichzelf te laten 
zien en zich te ontwikkelen. Wij geven 
kinderen letterlijk de ruimte door het 
organiseren van bewegingsactiviteiten, 
zoals peuterdans, muziekworkshops, 
creatieve activiteiten en door ze te laten 
spelen in een speciaal gedeelte van de 
tuin.
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Onze medewerkers 
De medewerkers van Brood & Spelen 
hebben een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel, zijn betrokken bij het kind en 
weten wat er speelt. Onze medewerkers 
zetten zich vol overgave in om ervoor 
te zorgen dat de kinderen een leuke tijd 
hebben. 

Kennis en ervaring 
Al onze medewerkers zijn geschoold. 
De pedagogisch medewerkers hebben 
een opleiding op tenminste /minimaal 
MBO 3 niveau, zijn gecertificeerd 
bedrijfshulpverlener (BHV’er) en kinder-
EHBO’er en hebben een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast 
kijken wij naar de speciale talenten van 
medewerkers, zoals specialismen op het 
gebied van sport, dans, muziek, of kunst. 
Voor al onze medewerkers verzorgen we 
trainingen en scholing.

Investeren in jong talent
Brood & Spelen richt zich ook op jong talent. 
We begeleiden stagiaires op locatie. Zo 
maken zij kennis met de praktijk en leren 
wij van hun frisse kijk op kinderopvang. De 
stagiaires ervaren de stages als leerzaam 
en komen vaak na de stage bij ons in 
dienst.

Vrijwilligers
Wij zijn trots op onze vrijwilligers. Vaak 
draait de tussenschoolse opvang hier 
volledig op. Zij zorgen ervoor dat kinderen 
een leuke tijd hebben tussen de middag. 
We begeleiden onze vrijwilligers goed 
en verzorgen onder andere de volgende 
trainingen: Basiscursus TSO, Omgaan 
met opvallend gedrag, Spelen, Teampower 
en De vreedzame school. Deze trainingen 
bieden wij ook aan op scholen die de 
tussenschoolse opvang zelf organiseren.

1.395
Totaal medewerkers

194 153 1.048
VrijwilligersTSOBSO/KDV

Aantal medewerkers 2014

<3%
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 2014

26
Mannen

Aantal mannen en vrouwen
in dienst 2014

321
Vrouwen

179
In dienst

In dienst en uit dienst 2014

47
Uit dienst
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Aantal locaties

8

2013 2014

3117

2013 2014

42

2013 2014

21

2013 2014

6245

BSO
+14 locaties

KDV
+2 locaties

Kantoor
+1 locatie

TSO
+17 locaties
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Locaties

TSO Locatie

TSO Locatie 2015

BSO/KDV Locatie

BSO Locatie 2015

Kantoor
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Persoonlijke aanpak 
centraal bij de 
tussenschoolse 
opvang
Brood & Spelen verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) op zo’n zestig scholen in 
Nederland. Per school ontwikkelen we een passend opvangprogramma. De afspraken 
die we hierover maken, leggen we vast in een contract en verwerken we in een overblijfgids 
voor de ouders. Op die manier weten we wat we van elkaar mogen verwachten. We delen 
de overblijfgroepen flexibel in. Indien mogelijk maken we hierbij een splitsing tussen 
kleuters en overige leerlingen. Om het overblijven zo leuk mogelijk te maken besteden 
we, naast aandacht aan het eten, ook tijd aan voorlezen, naar muziek luisteren of aan 
het spelen van een kringspel.



11

Maak kennis met…
Manette Sinnema, 38 jaar. Manager TSO en MT lid 
bij Brood & Spelen. Manette zorgt ervoor dat de 
tussenschoolse opvang op zo’n zestig scholen 
in Nederland op rolletjes loopt. Hiervoor voert zij 
gesprekken met de directie en het college van bestuur 
en helpt mee tijdens het overblijven. Zo houdt Manette 
feeling met wat er op de vloer én op bestuurlijk niveau 
gebeurd. Want dat is volgens Manette van essentieel 
belang voor een professionele tussentijdse opvang. 
Ook onderhoudt Manette contact met alle scholen, 
zorgt ze ervoor dat alles goed loopt op het kantoor in 
Scherpenzeel en verzorgt ze de acquisitie van nieuwe 
scholen voor zowel de tussenschoolse opvang als 
voor de buitenschoolse opvang. Deze werkzaamheden 
verricht zij samen met een team van regiocoördinatoren, 
schoolcoördinatoren en vrijwilligers. “Zonder een goed 
team ben je nergens”, aldus Manette.

“Zonder 
een goed 
team ben 

je nergens”

Manette startte in augustus 2011 als schoolcoördinator 
bij de Bolster in Amersfoort. Hiervoor was zij onder 
andere werkzaam bij Randstad. Ze heeft zich altijd met 
veel verschillende dingen bezig gehouden. Van het 
werken bij een evenementenbureau tot het meehelpen in 
de zaak van haar ouders. Toen Manette kinderen kreeg, 
heeft ze een tijdje niet gewerkt. Na vijf jaar begon het 
toch te kriebelen en ging ze weer aan de slag.

Manette over… de ontwikkelingen 
in tussenschoolse opvang 
“De afgelopen jaren is veel veranderd op het gebied 
van overblijven. Voorheen verzorgden de ouders 
vaak het overblijven. Je merkt dat scholen willen 
professionaliseren. Een school kan zich onderscheiden 
als de tussenschoolse opvang professioneel verloopt 
en aansluit bij de pedagogische visie van de school. 
Dus dat de communicatie met de kinderen zowel tijdens 
het overblijven als tijdens de les op dezelfde manier 
plaatsvindt.”

Manette over… andere schooltijden 
“Veel scholen doen op dit moment onderzoek naar 
andere schooltijden. Er wordt hierbij ook gekeken naar 
de werkdruk en het ziekteverzuim. Op 1 augustus 2015 
komt in de CAO dat leerkrachten recht hebben op een 
pauze na 5,5 uur lesgeven. Leerkrachten hebben die 
rust ook echt even nodig. Door het continurooster/
vijf gelijke dagen rooster eten de leerkrachten ook 
tussen de middag met de kinderen. Daarna gaan 
de kinderen vaak nog een half uur naar buiten. 
Brood & Spelen ontwikkelde de dienst Plein & Spelen. 
Hierdoor hebben de leerkrachten dan ook even een 
half uurtje voor zichzelf of samen met het team.” 

Maatwerk
Elke school is uniek. Brood & Spelen levert maatwerk 
en zorgt ervoor dat de tussenschoolse opvang 
naadloos aansluit op de visie van de school. De wensen 
van de school staan hierbij centraal en we houden 
rekening met katholieke, christelijke of islamitische 
uitgangspunten. We kunnen van alles voor scholen 
verzorgen. Van schoonmaakmedewerkers tot 
verkeersregelaars, pleinwachten, voorleesmedewerkers, 
overblijfmedewerkers en schoolcoördinatoren. Hiermee 
nemen wij werk uit handen en kan de school zich richten 
op het educatieve aspect.

We hebben korte communicatielijnen en zorgen voor 
een goede overdracht naar de leerkracht. Daarnaast 
organiseren we leuke activiteiten zoals, spelletjes, 
vriendjes- en vriendinnetjes dag, ‘eet u met ons mee’ 
week en nog veel meer. Tijdens de opvang hebben de 
kinderen de gelegenheid rustig hun brood te eten en om 
te ontladen tijdens een leuke activiteit. 

Steeds meer diensten in de toekomst
“Onze vrijwilligers zijn van groot belang voor onze 
organisatie. Zonder hen geen TSO. Wij vinden het 
belangrijk om te investeren in onze vrijwilligers door 
het geven van trainingen, het verzorgen van een goed 
inwerktraject en het aanreiken van verschillende 
handvatten om de TSO zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een 
geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast 
is onze schoolcoördinator elke dag aanwezig om de 
vrijwilligers te begeleiden en om complimenten te geven. 
Waardering moet je laten zien. De vrijwilligers zelf vinden 
het werk fantastisch. Als de vakantieperiode begint 
krijgen ze mooie knutselwerken en tekeningen van de 
kinderen. Het zijn de kinderen waarvoor ze het doen.” 

Manette over… uitbreiding diensten
“Er komen steeds meer diensten. Op vrijdag is de 
onderbouw bijvoorbeeld eerder uit. Wij bieden nu al een 
extra service dat ook de kleuters nog even een broodje 
mee kunnen eten. Dan hoeven de ouders maar een keer 
naar school om hun kinderen op te halen of kunnen 
nog een uurtje langer werken of iets anders doen. Ook 
gaan scholen steeds meer diensten uitbesteden om de 
werkdruk te verminderen.”

“Wij blijven 
persoonlijk en

laagdrempelig, 
dat is de kracht 

van de TSO”
Brood & Spelen blijft groeien in de toekomst, maar wij 
blijven persoonlijk en laagdrempelig. Dat is de kracht 
van de TSO. Het gaat om de klik met de school en 
natuurlijk het allerbelangrijkste: het gaat om een leuke 
tijd voor de kinderen.
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Maak kennis met… 
Miriam Michelsen, 47 jaar. Vrijwilliger bij Brood & Spelen. 
Miriam wilde iets terug doen voor de maatschappij. 
Daarom werd zij vrijwilliger. Ondertussen werkt Miriam al 
negen jaar als vrijwilliger bij de tussenschoolse opvang 
op basisschool De Beatrix in Ermelo, waarvan vier jaar 
voor Brood & Spelen. Ze is als vrijwilliger begonnen toen 
haar jongste naar school ging. Zo hoefde Miriam zich niet 
meer te haasten met heen en weer rijden en kon ze samen 
met de kinderen eten. Ondertussen zijn haar kinderen 
van school, maar Miriam bleef als vrijwilliger.

“Ik ben het 
aanspreekpunt 

op het schoolplein”

Werken met kinderen is gewoon leuk
“Ik vind het werken met kinderen erg leuk. Ik deed dat 
ook al voor de school als leesmoeder en hielp mee met 
spelletjes en schoolreisjes. Het praten met kinderen is 
het leukst, want ze zeggen soms zulke grappige dingen. 
Een kind zat onlangs wat sip buiten. Ik vraag wat er aan 
de hand is. Het kind antwoord met: “Mama zegt dat ik een 
lichtere keelontsteking heb, maar hoe zou een donkere 
dan zijn?”. Ik ben het aanspreekpunt op het schoolplein. 
Alle kinderen kennen mij ook en ze groeten mij ook buiten 
het schoolplein. Ik werk al zo lang bij de tussenschoolse 
opvang dat ik veel kinderen heb zien opgroeien en alle 
fases mag meemaken.”

13

1.048
Totaal aantal

vrijwijlligers 2014

62
Aantal

TSO locaties 2014
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CANAN KOCAOZ (RECHTS)
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Maak kennis met… 
Canan Kocaoz, 35 jaar. Coördinator op basisschool 
Natuurlijk! Canan zorgt ervoor dat het overblijven goed 
verloopt en dat de kinderen plezier hebben. Ze stuurt 
de vrijwilligers aan en biedt een leuk activiteitenaanbod 
voor de kinderen. 

Canan is nu twee jaar coördinator op basisschool 
Natuurlijk!. Hiervoor was ze vrijwilliger op basisschool 
PassePartout in Tegelen en werkte ze in een kledingwinkel. 
Canan was nog maar net bevallen van haar zoontje toen 
ze deze baan bij Brood & Spelen aangeboden kreeg. In 
haar kraamtijd startte zij al op basisschool Natuurlijk! 

“Overblijfmedewerkers 
moeten lief zijn en een 

positieve uitstraling 
hebben”

Canan over… 
een positieve uitstraling 
“Als coördinator zorg ik ervoor dat de kindlijsten 
kloppen. Hierop staan namen van de kinderen die komen 
overblijven. Ook stel ik het activiteitenprogramma samen 
en los ik eventuele problemen met de ouders op. Ik 
neem alleen overblijfmedewerkers aan die ik ken en die 
ik vertrouw. Ze moeten lief zijn voor de kinderen en een 
positieve uitstraling hebben.” 
 
Canan over… 
inspiratie voor leuke activiteiten 
“Het activiteitenprogramma stem ik af op wat er speelt, 
bijvoorbeeld de lente, Moederdag, Koningsdag en Kerst. 
Op internet zoek ik op wat voor een leuke activiteiten 
er te vinden zijn. En dan juist een ander thema dan op 
school, anders dan wordt het saai voor de kinderen. Ook 
houd ik van winkelen en daar doe ik ook veel inspiratie 
op. En mijn eigen kinderen natuurlijk. De SpongeBob die 
we thuis hebben gemaakt kan ik mooi gebruiken voor op 
school. Een spons met twee oogjes. Leuk en simpel. Ook 
hebben we een mooie leerlingenboom gemaakt. Ik maak 
de foto’s met mijn mobiel en het afdrukken kost maar een 
paar euro. 

“Ik laat 
de kinderen 
zelf het spel 
bedenken”

Ik krijg er energie van als alles goed verloopt en dat 
de kinderen het fijn hebben gehad en lekker gespeeld 
hebben. Het is gaaf als bijvoorbeeld een kind dat nooit 
knutselt het nu juist wel gaat doen. Ook laat ik de kinderen 
zelf het spel bedenken. Ze zijn dan zó trots dat ze het zelf 
hebben bedacht. ” 

15
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Maak kennis met… 
Nicole Lucker, 45 jaar, regiocoördinator bij Brood & Spelen. 
Nicole stuurt de coördinatoren aan die op de scholen de 
tussentijdse opvang verzorgen. Zij zorgt ervoor dat alles 
goed loopt op tien scholen in Brabant en Noord-Limburg. 
Nicole trad in januari 2013 in dienst bij Brood & Spelen. 
Daarvoor was zij vrijwilliger en vervangend coördinator 
bij basisschool PassePartout in Tegelen. Op aanbeveling 
van de directeur is zij gestart bij Brood & Spelen. Naast 
haar werk bij ons heeft ze een eigen energetische praktijk 
“Sta in Balans”, coacht ze nieuwetijdskinderen en is ze 
assistente bij de Weight Watchers. 

Nicole over…  
zorgen dat alles goed draait 
“Bij Brood & Spelen begeleid en coach ik coördinatoren 
op de scholen. Ook doe ik een deel acquisitie en ben ik 
aanwezig bij ouderavonden en MR vergaderingen van 
scholen. Ik bezoek regelmatig alle scholen en observeer 
hoe alles verloopt. Ik ga in gesprek met coördinatoren, 
kinderen, vrijwilligers en de directeur om ervoor te zorgen 
dat alles goed draait en dat er gewerkt wordt volgens 
de visie van de school. Hierbij hoort ook het regelen van 
cursussen voor de overblijfmedewerkers bij. 

“Ik krijg enorm  
veel energie van  

het enthousiasme  
van kinderen”

De overblijfmedewerkers van basisschool Natuurlijk! 
en alle andere scholen in Blerick en Tegelen volgden 
onlangs een cursus voor de Vreedzame school. Ik 
zorg ervoor dat de visie van de school doorloopt bij de 
tussenschoolse opvang en dat de overblijfmedewerkers 
getraind worden bij Brood & Spelen. Sowieso worden alle 
overblijfmedewerkers jaarlijks bij ons getraind. Vaak 
komt de vraag ook vanuit de school zelf, via het team. 
Laatst was dat nog het geval bij een cursus ‘Omgaan met 
opvallend gedrag’.”

“Het is belangrijk om 
goed te luisteren naar 

kinderen”

Nicole over… 
het enthousiasme van kinderen 
“Ik krijg enorm veel energie van het enthousiasme van 
kinderen. Ook kinderen met een rugzakje die extra 
aandacht nodig hebben, geef ik dat graag. Het is 
belangrijk om goed te luisteren naar kinderen, en ze ook 
laten weten dat ze gehoord worden. Als de kinderen zich 
amuseren en plezier hebben tijdens het overblijven, krijg 
ik energie.” 
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Maak kennis met…
Ine Hermans, directeur van basisschool Natuurlijk! in 
Venlo. Ine werkt sinds 2013 samen met Brood & Spelen voor 
de tussentijdse opvang. Zij kwam in contact met Brood & 
Spelen via Kerobei. Kerobei is de stichting die katholiek 
primair onderwijs verzorgt in Baarlo, Beesel, Belfeld, Venlo-
Blerick, Maasbree, Reuver en Steyl-Tegelen. Tot deze 
stichting behoren in totaal 21 katholieke basisscholen, 
waaronder 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 
voltijds dagonderwijs voor hoogbegaafden. Basisschool 
Natuurlijk! is onderdeel van Kerobei en deze stichting had 
goede ervaringen met Brood & Spelen. 

De Vreedzame school
Basisschool Natuurlijk! werkt volgens het principe van een 
Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet 
programma voor basisscholen waarbij de nadruk ligt op 
sociale competenties en democratisch burgerschap. 
Basisschool Natuurlijk! creëert een sfeer waarbij elk 
kind gewaardeerd wordt. Elk kind doet er toe. En elk kind 
mag zijn wie het is met zijn eigen mogelijkheden. Zowel de 
kinderen als de leerkrachten zijn hiervoor verantwoordelijk 
en hebben hierin een actieve rol. Basisschool Natuurlijk! is 
hierdoor een school waar kinderen en leerkrachten graag 
naartoe gaan en zich thuis voelen.

Ine over… 
opstekers en afbrekers
“Wij werken met verschillende thema’s, zoals ‘wij horen bij 
elkaar’ en ‘wij zijn samen’. Ook werken wij met opstekers. 
Opstekers zijn complimenten. Kinderen leren om deze 
opstekers ook aan elkaar te geven. Ook zijn er afbrekers. 
We leren de kinderen dat ze een eigen mening mogen 
hebben en dat deze soms verschilt met andere kinderen. 
In spelvorm leren ze hiermee om te gaan door bijvoorbeeld 
te vragen welke kleur de kinderen mooi vinden. Als je geel 
mooi vindt, ga je in het gele vak staan en als je blauw mooi 
vindt in het andere vlak. Zo ervaren de kinderen dat je een 
eigen mening mag hebben en iemand anders een andere 
mening. Ieders mening wordt gerespecteerd.” 

Kindcentrum
In het gebouw van basisschool Natuurlijk! zijn nog meer 
organisaties aanwezig, zoals een kinderdagverblijf, 
voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang, een peuter-
speelzaal en nog een andere basisschool. Samen vormen 
zij een compleet kindcentrum met één pedagogische visie. 

Op Expeditie 
Samen hebben zij ‘Op Expeditie’ opgezet, een 
ontdekkingstocht voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Tijdens 
de tocht krijgen de kinderen de ruimte om te ontdekken, 
talenten te ontwikkelen, kennis op te doen en zichzelf en 
de wereld te ontdekken. Zo worden ze klaargestoomd 
voor de middelbare school. Ine: “Het hele gebouw staat 
in het teken van de expeditie. De kinderen hebben zelf 
meegeholpen met het concept. Ze hebben tekeningen 
gemaakt van de buitenruimte en op basis daarvan zijn de 
ontwerpen gerealiseerd. Zo is er de talentenspeelplaats 
met kletskrukken, klimmen en klauteren, een expeditie 
schip, een natuur ontdek speelplaats, een wedstrijdveld 
en zijn er zelfontworpen bomen. In het kindcentrum zijn wij 
met alle professionals verantwoordelijk voor alle kinderen. 
Conflicten worden hetzelfde dagdeel nog opgelost.”

Gezonde voeding
Basisschool Natuurlijk! heeft een vignet voor gezonde 
voeding. De school investeert veel in bewustwording van 
gezonde voeding en in bewegen. Het is belangrijk dat 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Gezonde 
voeding is een belangrijke voorwaarde voor een optimale 
ontwikkeling. Kinderen mogen een boterham, groente 
of fruit meenemen als tussendoortje. Snoep is niet 
toegestaan en er wordt ook niet getrakteerd. Daarnaast 
organiseert basisschool Natuurlijk! regelmatig projecten 
rondom gezonde voeding. 

Ine over…
vreedzame tussenschoolse opvang
“Als het gaat om de tussenschoolse opvang is het 
belangrijk dat dit op een professionele wijze gebeurt. De 
kinderen moeten zich veilig voelen en ze moeten gehoord 
worden. Het is belangrijk dat mensen daar oog voor 
hebben. Een veilig pedagogisch beleid is de basis. Als er 
iets aan de hand is met een kind moet er snel geschakeld 
worden met de leerkrachten en de ouders. Als er conflicten 
zijn is het belangrijk dat ze meteen worden opgelost waar 
ze gebeuren. 

“De kinderen moeten 
zich veilig voelen en 
ze moeten gehoord 

worden”

Ook werken we bij het overblijven volgens de visie van 
de school. Zo volgden onlangs alle overblijfmedewerkers 
een training Vreedzame school. En binnenkort vertellen 
ook de kinderen aan de overblijfmedewerkers over hun 
ervaringen met de Vreedzame school. Hiermee maken we 
een verdiepingsslag.”

Ine over… 
de samenwerking met Brood & Spelen
“De samenwerking met Brood & Spelen verloopt erg 
goed. Er zijn korte lijnen en de overblijfmedewerkers zijn 
oplossingsgericht. Ook zijn ze flexibel en brengen ze de 
allerkleinsten veilig terug naar de klas. Ze houden toezicht 
op het plein, zodat de kinderen vrij kunnen spelen. Tijdens 
het overblijven worden kinderen geprikkeld, uitgedaagd 
en nieuwsgierig gemaakt. Het is niet het zoethouduurtje. 
De communicatie verloopt goed en is veel openheid. De 
samenwerking is gestart met een goed gevoel van ‘dit 
gaan wij samen doen’. Als het goed voelt dan kom je er 
samen wel uit.” 

Ine over…
een Vreedzame buurt 
“Als ik kijk naar de toekomst dan zou het mooi zijn als 
wij de Vreedzame school kunnen doortrekken naar een 
Vreedzame buurt. Wij werken al samen met jongeren en 
de gemeente. Eerst hadden we last van vandalisme, maar 
nu wij in gesprek zijn met de jongeren is er geen overlast 
meer. De kracht zit erin om het samen te doen.” 
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Maak kennis met… 
Annelot van Huizen, 34 jaar. Cursuscoördinator voor 
de tussenschoolse opvang bij Brood & Spelen. Annelot 
is verantwoordelijk voor de organisatie van trainingen 
voor overblijfmedewerkers. Van de coördinatie tot het 
geven van trainingen op de verschillende scholen. Ook 
observeert Annelot hoe het overblijven verloopt. Hierbij 
kijkt zij naar de kwaliteit van de TSO.

Annelot begon drie jaar geleden bij Brood & Spelen 
als locatiemanager van een aantal buitenschoolse 
opvanglocaties. Daarvoor werkte ze bij het Pedagogisch 
OndersteuningsCentrum en was zij verantwoordelijk 
voor het verbeteren van de kwaliteit binnen een grote 
kinderopvangorganisatie. Annelot gaf daar ook trainingen 
aan pedagogisch medewerkers. 

Annelot over…
een positief klimaat 
“Ik heb de leukste baan van de wereld. Ik kom elke dag 
nieuwe mensen tegen en zie steeds verschillende locaties. 
Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens de trainingen 
vind ik het mooi om te zien hoe onze medewerkers met 
enthousiasme werken met de kinderen. Als ik op locatie 
ben dan observeer ik ook hoe het gaat en maak ik een 
kort verslag van de kwaliteit en de verbeterpunten van 
de tussenschoolse opvang. Hierbij kijk ik onder andere 
naar de werkwijze, de structuur, veiligheid, de ruimte, 
de groepsindeling, het plein, het spelmateriaal en de 
omgang met de kinderen. Veel scholen geven aan dat zij 
het belangrijk vinden om goed samen te werken. Scholen 
willen graag een doorgaande lijn als het gaat om de 
visie, de wijze waarop er met kinderen omgegaan wordt, 
de aanpak bij individuele kinderen etc. Je ziet nu dat er 
veel scholen werken met PBS, Kanjertraining, Vreedzame 
scholen of KIVA om een positief klimaat te creëren. Brood 
& Spelen kan dit gedachtengoed doortrekken tijdens het 
overblijven en de medewerkers hierop trainen. Niet alleen 
op onze scholen, maar ook op de scholen waar ze de TSO 
zelf regelen.”

“Ik heb de 
leukste baan 

van de wereld”

Annelot over… 
training toepassen in de praktijk
“Bij het geven van een training vraag ik vooraf aan een 
coördinator of er bijzonderheden of knelpunten zijn, 
zodat ik daar extra aandacht aan kan besteden. Ik 
geef interactieve trainingen met videofragmenten en 
opdrachten, waarbij medewerkers met elkaar in gesprek 
gaan. De basiscursus gaat over de werkwijze van Brood 
& Spelen, communicatie met kinderen, de ontwikkeling 
van kinderen, verschillen tussen jongens en meisjes en 
seksualiteit. Ook geef ik een cursus over opvallend gedrag, 
waarbij medewerkers leren om te gaan met opvallend 
gedrag en de belevingswereld van een kind.

De training Spelen geeft handvatten op welke wijze je 
sport- en spelactiviteiten kunt aanbieden. De cursus 
Teampowerrrr is gericht op de kwaliteiten binnen een team. 
Onlangs heb ik een cursus Vreedzame school ontwikkeld 
en ben ik een training aan het ontwikkelen voor scholen die 
met de Kanjertraining werken. Wij bieden ook cursussen 
op maat. “

“Het doel 
van mijn werk  

is niet om  
mensen te 

overladen met 
informatie”

Annelot over… 
bewustwording creëren
“Het geeft mij energie als ik hoor en zie dat mensen ook 
echt iets met de training gaan doen. Dat ze het in de praktijk 
gaan toepassen. Het doel van mijn werk is dan ook niet om 
mensen te overladen met informatie, maar meer te kijken 
naar wat ze al weten en wat ze daar nu echt mee doen. 
Bewustwording, het delen van ervaringen en het zoeken 
naar nieuwe kansen, uitdagingen en mogelijkheden! Soms 
hoor ik ze aan het begin van de training zeggen dat ze 
geen zin hebben of liever in het zonnetje willen zitten, maar 
geven dan aan het einde van de cursus aan dat ze het een 
gezellige en prettige ochtend hebben gevonden. Dat is 
toch geweldig! Na een training ontvangen de deelnemers 
een evaluatieformulier, waar ik veel positieve reacties 
op ontvang. Voor de één is het echt een eyeopener, voor 
de ander een bevestiging. Door de feedback kan ik mijn 
trainingen ook weer aanpassen aan de behoeften van de 
deelnemers. Het is belangrijk om medewerkers te trainen. 
Soms werken de teams op de automatische piloot. Het kan 
goed lopen, maar het is ook prettig om weer even met de 
neuzen dezelfde kant op te staan, nieuwe ideeën op te 
doen of gewoon even een frisse blik. Zo blijf je in gesprek 
met elkaar.”

Annelot over… 
de belevingswereld van kinderen 
“Door de trainingen probeer ik medewerkers te laten 
ervaren dat de belevingswereld van een kind anders is 
dan zoals wij dat als volwassenen ervaren. Wanneer je 
door de ogen van een kind kunt kijken, kun je gedrag 
beter begrijpen en weet je beter hoe je daarop in moet 
spelen. Zo houd je plezier in je werk. En dat is wat wij 
willen. Dat kinderen en medewerkers met plezier naar de 
tussenschoolse opvang komen.” 
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KDV & BSO

Maak kennis met…  Ivonne Broijl, 48 jaar. Manager Kinderopvang en 
MT lid bij Brood & Spelen Kinderopvang. Met ruim 25 jaar ervaring 
in de kinderopvang geeft zij nu leiding aan 4 kinderdagverblijven, 
31 locaties voor buitenschoolse opvang en het kantoor in Diemen. 
Ivonne zorgt ervoor dat de organisatie van de kinderdagverblijven 
en de buitenschoolse opvang functioneert en dat de kwaliteit 
gewaarborgd is. 

Mensen met 
elkaar 
in verbinding 
brengen
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Ivonne werkt sinds 1990 in de kinderopvang. Tijdens 
een stage Fysiotherapie kwam ze in contact met 
kinderen van een Mytylschool. Deze ervaring was 
voor haar de bevestiging dat ze met kinderen wilde 
werken. Na een HBO studie Jeugdwelzijnswerk kwam 
ze terecht in de klinische jeugdhulpverlening. Daar 
kwam ze er al snel achter dat kinderen onderdeel zijn 
van een groter geheel en dat de kracht er juist in zit om 
samen te kijken naar de beste oplossing voor het kind. 
Ivonne was zeven jaar vestigingsmanager bij SKON. 
Daarna maakte ze een overstap naar Randstad, werd 
ze personeelsfunctionaris bij 2Samen en vervulde 
diverse opdrachten als interim-manager. Sinds juni 
2013 werkt Ivonne als manager kinderopvang, kwaliteit 
en ontwikkeling voor Nokik Kinderopvang. “Mensen bij 
elkaar brengen en de neuzen dezelfde kant op. Op zoek 
naar verbinding. Pionieren. Dat is het leukste wat er is”,  
aldus Ivonne.  

Ivonne over… 
effectief communiceren, 
beleven en ontdekken
“Het afgelopen jaar is de organisatie sterk gegroeid 
door alle overnames, waarbij het pedagogisch 
beleid ook herzien moest worden. Wij hebben samen 
met een werkgroep en een stagiair Pedagogische 
Wetenschappen de eerste stappen gezet voor een nieuw 
pedagogisch beleid en een kwaliteitshandboek. In de 
werkgroep zitten clustermanagers, locatiecoördinatoren 
en pedagogisch medewerkers van de verschillende 
organisaties die Brood & Spelen heeft overgenomen. 
Als basis hebben wij het huidige beleid getoetst, 
verschillende kindbeelden besproken en veel met elkaar 
gesproken over waar we voor staan en naar op zoek zijn. 
Het nieuwe beleid kreeg twee belangrijke pijlers: effectief 
communiceren en beleven en ontdekken.” 

“Mensen bij elkaar 
brengen en de neuzen 
dezelfde kant op. Op 

zoek naar verbinding. 
Pionieren. En dat is het 

leukste wat er is.”

Ivonne over…
 filosoferen met kinderen 
“In de werkgroep kwam ook naar voren dat het gebruik 
van computers, tablets en alle andere schermen een 
keerzijde heeft. En dat wij ons soms zorgen maken over 
de ontwikkelingen en de plaats die zij innemen in het 
leven van kinderen. Kinderen kunnen ons veel leren over 
de toekomst en wij kunnen vanuit onze ervaring kinderen 
helpen bij het toetsen van die nieuwe ontwikkelingen en 
de gevolgen daarvan. Dit resulteert in aandacht voor 
filosoferen met kinderen in het pedagogisch beleid. “

Elke locatie is uniek 
Op al onze locaties werken we in grote lijnen hetzelfde 
volgens het pedagogisch beleid en de bijbehorende 
protocollen. Toch zijn onze locaties ook weer allemaal 
anders. Ze staan in andere omgevingen, hebben andere 
ouders en maken deel uit van een andere buurt. Daarom 
krijgt iedere locatie de ruimte om zijn eigen accenten te 
leggen. In Amsterdam werken bijvoorbeeld twee locaties 
met Reggio Emilia en bij BSO de Duinhut in Beverwijk 
speelt het outdoor aspect een grote rol en krijgen de 
kinderen de ruimte om in de duinen te spelen.

Ivonne over…
ruimte voor elkaars ideeën
“Bij het samenbrengen van verschillende organisaties 
is het van belang om met elkaar in gesprek te gaan en 
dat het niet van bovenaf wordt opgelegd. Dat erruimte 
is om te zeggen wat je ervan vindt en dat je open staat 
voor andermans ideeën. Kritiek accepteren hoort hier 
ook bij. Na de overnames zijn alle clustermanagers en 
locatiecoördinatoren elke maand bij elkaar gekomen. 
Iedereen kreeg de ruimte voor zijn stem. Zo zijn wij in 
korte tijd erin geslaagd de verschillende organisatie bij 
elkaar te brengen. Hier ben ik enorm trots op. Juist die 
verbinding met kinderen, ouders, scholen, verenigingen 
en medewerkers is zo belangrijk. Samen het gesprek 
aangaan. Zo ontstaat altijd iets moois!” 
Ontwikkelingen GGD

Ontwikkelingen GGD 
De rol van de GGD wordt nu anders ingevuld dan 
vroeger. De focus ligt nu meer op de verhoudingen in de 
groep en op het welbevinden van het kind. Wordt een kind 
gezien en gehoord? Heeft het kind het naar zijn zin? Is 
er sprake van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid? 
De GGD kijkt naar hoe medewerkers met de kinderen 
omgaan en hoe de kinderen met elkaar omgaan. 
Ivonne: “Ik ben altijd weer trots als in een rapport staat 
dat onze pedagogische kwaliteit op orde is. Naast de 
GGD zijn onze medewerkers, ouders, oudercommissies, 
scholen etcetera ook continu bezig met het volgen en 
toetsen van de kwaliteit en de borging ervan. Naast 
ons medewerkerstevredenheidsonderzoek en klant- 
tevredenheidsonderzoek willen wij in de toekomst ook 
graag een interne kwaliteitscontrole opzetten. “

Ivonne over…
elke dag een feestje creëren 
“Als je naar onze organisatie kijkt dan ben ik hartstikke 
trots op wat we bereikt hebben. Iedereen wil kijken 
of het niet beter of leuker kan voor de kinderen. Ook 
medewerkers die al langer in dienst zijn, staan open voor 
vernieuwing. Dit is mogelijk door actief naar elkaar te 
luisteren en de kinderen, de ouders en de medewerkers 
te laten weten dat ze gehoord en gezien worden. Dit 
komt ook weer terug in de Gordon methode. Als het 
om de kinderen gaat zou je willen dat het elke dag een 
feestje is. Dat het leuk is en dat ze later terugdenken 
aan een geweldige tijd bij de BSO. Voor ouders wil je dat 
de opvang waardevol is en hen helpt bij de zorg voor 
de kinderen en de combinatie van werk, studie en alle 
andere activiteiten. Als wij het voor kinderen leuker en 
voor ouders makkelijker kunnen maken dan hebben we 
het goed gedaan. “

23



24



25

Maak kennis met… 
Joris Kemp, 28 jaar. Locatiecoördinator van Sport BSO Fletiomare in Leidsche 
Rijn en Sport BSO De Meern in Utrecht. Brood & Spelen nam deze locaties in 
november 2013 over van kinderopvangorganisatie NOKIK. Joris gelooft in de 
verbindingskracht en de gezondheidsvoordelen van sport. “Zo stimuleer je 
een actieve levensstijl en sociale contacten tussen kinderen”, aldus Joris. 

Joris startte meteen na zijn studie, in september 2009, bij voorheen NOKIK, 
nu Brood & Spelen. Hij ronde de MBO opleiding Sport & Bewegen in Utrecht 
af. Tijdens zijn studie koos hij bewust voor de specialisatie BSO. Daarnaast 
breidde hij dit pakket uit met ontwikkelingspsychologie gericht op kinderen van 
vier tot twaalf jaar. Tijdens zijn opleiding mocht hij kennismaken met diverse 
sporten en leerde Joris hoe hij dit het beste kan overbrengen op kinderen. 

Joris over… zijn veelzijdige baan 
“Ik zorg ervoor dat de Sport BSO’s draaien. Zo regel ik niet alleen de alledaagse 
gang van zaken, maar regel ik ook de nieuwe aanmeldingen en rondleidingen. 
Verder verdeel ik de taken onder de pedagogisch medewerkers, stuur ik ze aan 
en maak ik de roosters. Daarnaast sport ik ook lekker mee met de kinderen en 
stel ik het activiteitenprogramma samen. Mijn baan is dus erg veelzijdig.”

“Mijn baan is erg 
veelzijdig.” 

Joris over… van een koprol naar een salto 
“Als ik kinderen iets kan overbrengen geeft me dat een kick. Bijvoorbeeld 
mijn eigen enthousiasme en passie voor een bepaalde sport, zoals turnen en 
frisbee. Het is fantastisch om die over te brengen op een kind en te zien dat 
het bij hem of haar ook begint te leven. Of bijvoorbeeld iets nieuws leren aan 
een kind dat bang is voor een salto. Het geeft mij energie als ik het kind over 
die drempel kan helpen. Zo begin ik altijd met proberen en vervolgens rustig 
opbouwen. In het geval van een salto, begin je met een koprol, vervolgens een 
zweefrol en uiteindelijk een salto.”
 
Joris over… het aanbod bepalen met kinderen 
“Wij hebben een sportprogramma tussen elke vakantie. Dit beslaat een periode 
van vijf tot tien weken. Voor de vakantie kunnen kinderen zich inschrijven. Wij 
bieden twee keuzes per keer aan. Kinderen kiezen dan welke activiteit het 
wordt, waarbij de meeste stemmen gelden. Het moet vooral leuk blijven voor 
de kinderen en juist daarom is eigen inbreng belangrijk. Soms komen kinderen 
met grotere ideeën, denk aan zwemmen, paardrijden of muurklimmen. Op een 
gewone dag is hiervoor vaak niet genoeg tijd, maar we bewaren deze ideeën 
dan voor de vakantieopvang.” 

Joris over… samenwerken met lokale partijen 
“Wij werken samen met externen voor specifieke sporten, zoals capoeira 
of karate. Ook werken we samen met Dineaux. Dit is een sportorganisatie 
die gespecialiseerd is in het aanbieden van uitdagende, boeiende en goed 
uitgebalanceerde sport- en bewegingsactiviteiten voor schoolgaande jeugd 
in de basisschoolleeftijd. Daarnaast probeer ik vooral samen te werken met 
lokale partijen, zoals een judoclub uit de buurt. Vaak doen we dan eerst een 
introductie en als de samenwerking bevalt dan wordt deze intensiever.” 

Joris over… sport als verbinding
“Elektronica leidt kinderen af. Daardoor leren ze niet meer om naar buiten
te gaan. Dit zorgt voor minder beweging en een passieve houding. Ook op
school zitten kinderen het grootste gedeelte van de dag stil. Daarnaast eten 
kinderen vaker ongezond en ligt overgewicht op de loer. Daarom kiezen ouders
vaak voor een Sport BSO. Buiten het feit dat sporten gezond is, speelt ook de 
sociale component een grote rol. Sport verbindt en verbroedert. Je maakt snel
contact met elkaar en je krijgt eerder nieuwe vrienden dan wanneer je thuis
alleen op de bank met je tablet zit.”
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KDV & BSO

Maak kennis met… Martha Irion, 44 jaar. Locatiecoördinator van 
kindcentrum Toversteen. Brood & Spelen nam deze locatie in 
september 2014 over van voormalig Estro. Martha gelooft in een 
zeer persoonlijke en actieve aanpak. Martha: “Elk kind is belangrijk 
en elke dag is er weer een om nieuwe dingen te ontdekken. “
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Martha werkt al negen jaar bij kindcentrum Toversteen. 
Martha begon als pedagogisch medewerker. Zij wilde 
graag administratieve taken mixen met de groep. Dat 
deed Martha al een tijdje maar sinds oktober 2014 heeft 
ze nu ook officieel de functie van locatiecoördinator. 
Tijdens het volgen van de MBO-opleiding Cultureel Werk 
liep Martha stage in de kinderopvang. Dat beviel goed 
maar het was Martha’s droom een HBO-opleiding af te 
ronden. Ze volgde daarom ook de opleiding Culturele 
Maatschappelijke Vormgeving en bleef tijdens haar 
studie werken in de kinderopvang. Toen Martha’s zoontje 
naar kindcentrum Toversteen ging, zag ze een vacature. 
Martha reageerde daar op, werd aangenomen en werkt 
nog steeds bij het kindcentrum. 

Martha over…
duurzaamheid en het 
recyclen van materialen 
“Ik stelde altijd zelf de activiteiten samen, want ik 
heb veel creativiteit in me. Maar sinds kort werken we 
allemaal met de Activitheek. Dat is een online database 
met allerlei leuke activiteiten. Wij werken ook vaak met 
recyclebare materialen, zoals wc-rolletjes en kurk, maar 
ook met gedroogde pasta. We gebruiken nu veel minder 
papier. Ook wisselen we met thema’s en activiteiten en 
hebben ook bij terugkerende thema’s, zoals herfst en 
Pasen elk jaar andere opdrachten. Geen dag is bij ons 
hetzelfde. 

Ons gebouw heeft een prijs gewonnen op gebied 
van duurzaamheid. Het gebouw is ontworpen aan de 
hand van het vier ogen principe. Je kan overal goed 
naar binnen kijken, zelfs op kantoor. We werken met 
stamgroepen, maar de kinderen mogen bij elkaar naar 
binnen lopen en zelf aangeven met wie ze willen spelen. 
Ook hebben we een 3+ groep, waar alle 3+ kinderen 
een paar keer per week samenzitten. Zo leren ze zich 
beter concentreren en krijgen educatieve activiteiten. 
Hiermee zijn ze goed voorbereid op de basisschool. 

“Wij werken 
veel met 

recyclebare 
materialen”

Elk kind van het kinderdagverblijf heeft zijn eigen 
map waarin de ontwikkelingen van 0-4 jaar worden 
vastgelegd. Welke vriendjes ze hebben, leuke verhalen 
en grappige uitspraken bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld 
ook de tekeningen die ze maken. Als we elke keer dezelfde 
activiteiten zouden doen, zou het een hele saaie map 
worden. Het is nu een heel persoonlijk boek dat ze van 
ons cadeau krijgen wanneer ze naar school gaan.” 

Martha over… 
gebarentaal 
“Wat heel bijzonder is op onze locatie is het gebruik 
van gebarentaal. Wij hebben een meisje op de opvang 
dat doof geboren is. Om beter met haar te kunnen 
communiceren ben ik speciaal een cursus gebarentaal 
gaan doen. 

Inmiddels heb ik het aan mijn collega’s geleerd en leren 
wij het samen aan alle kinderen. Inmiddels kan het 
meisje dankzij een operatie horen, maar de gebarentaal 
is gebleven. De kinderen vinden het super. Wij beginnen 
elke week met een liedje met gebaren en doen ook 
regelmatig spelletjes met gebaren. We starten met 
gebarentaal vanaf zes maanden. We beginnen dan met 
de eenvoudige dingen zoals flesje, moe en slaap lekker. 
Kinderen kunnen eerder gebarentaal dan praten. Het 
helpt daarom kinderen om met gebaren hun gevoel te 
uiten als ze het via taal soms nog niet kunnen uiten.” 

“Om beter met 
haar te kunnen 
communiceren 
ben ik speciaal 

een cursus 
gebarentaal 
gaan doen”

Martha over…
samenwerken in de buurt 
“Op sportgebied hebben we diverse samenwerkingen. 
Maar de allerleukste is misschien wel met het 
bejaardentehuis De Diem. Eens in de zes weken gaan 
wij daarheen en doen we een activiteit met bejaarden 
met dementie en onze kinderen. De kinderen krijgen veel 
aandacht en complimenten, dat vinden ze reuzeleuk. 
Maar ook de ouderen worden er blij van. Soms elke tien 
minuten weer opnieuw, omdat ze even vergeten waren 
dat we er zijn. Wij kijken ook naar de behoefte van de 
ouders. Zo werken wij samen met een kapper die eens 
per zes weken langskomt en brengen wij de kinderen 
naar sportclubjes.” 

Martha over…
toekomstige groei 
“Meer groei realiseren vind ik belangrijk. Maar ook 
meer kinderdagverblijven binnen de organisatie als 
geheel zou ik leuk vinden. Ook meer locaties in Diemen 
zou een fijne toevoeging zijn. Dan kunnen we met elkaar 
samenwerken.” 
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Maak kennis met… 
Sarah Baig, 33 jaar. Clustermanager van een drietal locaties in Amsterdam: 
BSO de Waterval, BSO Westerdok en BSO Plancius. Brood & Spelen nam deze 
locaties in september 2014 over van welzijnsorganisatie IJsterk. Sarah gelooft 
in de kracht van samenwerkingsverbanden in de buurt. “Zo kun je veel meer 
zijn dan kinderopvang alleen en worden de mogelijkheden voor de kinderen 
vergroot”, aldus Sarah. 

Sarah is een echte out-of the-box-denker. Het begon met een bijbaan bij BSO 
de Platanen waar Sarah haar interesses voor kunst en het werken met kinderen 
combineerde. Als pedagogisch medewerker maakte zij daar kennis met de 
kinderopvang. Ze groeide snel door naar assistentmanager, locatiemanager 
en clustermanager. Sarah is ambitieus en ziet veel nieuwe mogelijkheden, 
zowel op commercieel als op creatief vlak. 

Sarah over… haar werkdagen 
“De dag begint altijd in de ochtend met het afhandelen van alle acute zaken, 
zoals telefoontjes, berichten en e-mail. Daarna spring ik op mijn fiets en ga ik 
langs bij de verschillende locaties. Afhankelijk van het aantal afspraken en 
vergaderingen ben ik elke dag wel op één van de locaties te vinden. Soms ook 
op alle drie. Voor mij is het belangrijk dat ik direct in contact sta met collega’s, 
kinderen en ouders. Op alle groepen heb ik meegedraaid en waar nodig 
spring ik in. Het is geweldig als je binnenkomt en de kinderen vragen: “Waar 
was je nou?” 

De variatie maakt mijn baan zo leuk. Er komt van alles bij kijken. Van het 
samenwerken en coachen van de teams tot aan het beleid en het contact 
met ouders, gemeenten, scholen en de buurt. Elke dag is weer anders en je 
gaat mee met de ontwikkelingen en gebeurtenissen van de dag. Van het 
communiceren met een vierjarige op de groep tot aan een gesprek met de 
directeur van de school.” 

Sarah over… ruimte voor identiteit 
“Amsterdam is een bruisende stad. Elke wijk is een klein dorpje op zich en er is  
een enorme diversiteit aan mensen en initiatieven. Binnen het kwaliteitskader 
van Brood & Spelen is er ruimte voor een eigen identiteit van de locaties 
dat wordt gevormd door het team, de kinderen, ouders en de buurt. Bij BSO 
Westerdok hebben wij bijvoorbeeld een BSO in het kunstatelier, waar wij 
hele gave kunstprojecten samen met de kinderen doen. Bij BSO de Waterval 
hebben we juist weer een breed aanbod aan activiteiten. De doelgroep is daar 
ook breder. Bij BSO Plancius is het juist weer wat huiselijker.” 

Sarah over… brainstormen met kinderen 
“Ik krijg energie van creativiteit in het breedste zin van het woord. Gezamenlijk 
een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren en ondersteunen. Nieuwe 
ideeën, benaderingen en inzichten buiten de gebaande paden creëren en 
optimaliseren. Dit geldt voor alle vormen van samenwerking. 

Kinderen zijn bij uitstek de beste brainstormpartners. Het mooie aan een 
kindergeest is dat deze nog geen conventies kent. Ook hebben ze een 
natuurlijke drang om te onderzoeken en te experimenteren. Als kinderen 
hiervoor de ruimte krijgen en nemen dan ontstaan de mooiste dingen. 
Daarnaast stikt het in Amsterdam van leuke initiatieven voor kinderen. Op 
zoek gaan naar mogelijke samenwerkingen met bestaande organisaties en 
stichtingen geeft mij ook veel energie. “

Sarah over… samenwerken 
“Je ziet veel gespecialiseerde kinderopvangorganisaties ontstaan, zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van natuur en sport. Onze kracht is juist om ons 
te focussen op verschillende activiteitengebieden om de kinderen kennis te 
laten maken met verschillende mogelijkheden. Je aan kunnen passen aan 
de wensen en behoeften van kinderen, waarin de leeftijd van kinderen een 
belangrijke rol speelt. De winst zit ‘m in de samenwerkingen in de buurt en de 
omgeving. Met andere partijen slim samenwerken en meer te zijn dan alleen 
maar kinderopvang. Denk aan het bieden van huiswerkklassen en meedoen 
aan initiatieven vanuit de buurt en gemeente.” 
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SAMENWERKING MET 
ATELIERS WESTERDOK

Stimuleren 
van creatieve 
ontwikkeling 
door kunst 
Brood & Spelen werkt samen met Ateliers Westerdok. De 
buitenschoolse opvang Westerdok -Het Atelier is zelfs gevestigd 
in het kunstatelier. Hier kunnen kinderen zich helemaal uitleven op 
creatief vlak door deel te nemen aan tal van leuke activiteiten en 
workshops zoals, het maken van schilderwerken, collages, gips- en 
kleiwerkstukken, tekenen en nog veel meer. 

Creatieve ontwikkeling door kunstactiviteiten 
De georganiseerde kunstactiviteiten zijn zeer divers. Van het 
maken van een houtskooltekening met kunstenaar Erik Odijk tot het 
ontwikkelen van een monotype. Een monotype is een drukproces, 
waarbij alleen maar unieke afdrukken gemaakt kunnen worden. 
Daarnaast leren kinderen verschillende vormen en patronen door 
bijvoorbeeld de vezels van takken en bladeren te onderzoeken. 
Ook leren ze licht en schaduw zien en hoe ze met diepte moeten 
werken. 

Op een leuke manier kennis maken met kunst 
Door de samenwerking met de Kinderakademie van Ateliers 
Westerdok is Brood & Spelen in staat de ontwikkeling van het kind 
op het creatieve vlak te stimuleren.
“Je hebt het dan niet meer over knutselen maar over kunsteducatie 
en creatieve ontwikkeling met een professionele aanpak. Door 
de samenwerking met echte kunstenaars kunnen de kinderen op 
een leuke manier kennis maken met kunst”, vertelt Ivonne Broijl, 
Manager Kinderopvang Brood & Spelen.
Sanne Verdult, oprichter en eigenaar van Ateliers Westerdok, 
vertelt:” Wij vinden het erg leuk dat wij de kinderen van de 
buitenschoolse opvang in ons atelier mogen ontvangen en hen 
een goed kunstaanbod kunnen geven. Dankzij deze samenwerking 
kunnen verschillende kinderen deelnemen aan cultuureducatie. 
Het is prachtig wat er allemaal gemaakt wordt en er zitten echte 
talenten tussen, maar het gaat er natuurlijk om dat kinderen op een 
speelse wijze hun talenten kunnen ontwikkelen.”

Over Ateliers Westerdok 
Ateliers Westerdok is een culturele ontmoetingsplek waar diverse 
activiteiten mogelijk zijn. Iedereen die wil leren tekenen en schilderen 
is van harte welkom bij het atelier. Ateliers Westerdok heeft 
een uitgebreid cursusaanbod voor beginners en gevorderden. 
Beroepskunstenaars en creatieven die zelfstandig willen werken 
kunnen terecht bij één van de werkplaatsen met model. Voor 
kinderen is er een aparte Kinderakademie. Hier zijn wekelijkse 
lessen te volgen is het mogelijk deel te nemen aan kunstprojecten 
onder leiding van kunstenaars tijdens de Vakantiekunstweken. 
Bedrijven en groepen kunnen gebruik maken van de inspirerende 
ruimte voor creatieve bijeenkomsten, een kunstzinnige workshop 
of voor een cultureel arrangement. Meer informatie is te vinden op: 
www.atelierswesterdok.nl. 
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SAMENWERKING MET 
DE KINDEROPVANG ACADEMIE

Investeren in de 
ontwikkeling van 

onze pedagogisch 
medewerkers 

Brood & Spelen werkt samen met de Kinderopvang Academie. 
De Kinderopvang Academie biedt een digitale leeromgeving 
waar pedagogisch medewerkers gebruik van kunnen maken. De 
online leerprogramma’s bieden een compleet educatief concept. 
Van een intranet omgeving, een online kwaliteitshandboek, 
een pedagogisch journaal, meer dan driehonderd interactieve 
modules tot een interactieve pagina waar je kunt communiceren 
met collega’s.

Online leeromgeving
Brood & Spelen vindt het belangrijk in de ontwikkeling van haar 
medewerkers te investeren. De ontwikkelingen op pedagogisch 
vlak gaan snel en het is van belang dat de kennis van onze 
medewerkers up-to-date blijft. Met de Kinderopvang Academie 
zijn wij in staat om een laagdrempelige manier van leren aan te 
bieden. Hierin zijn zowel organisatie brede als team specifieke 
en individuele trainingen mogelijk. De online leeromgeving is 24/7 
beschikbaar en door het interactieve prikbord kunnen we meteen 
inspelen op de actualiteit. Dit maakt snel schakelen en bijscholen 
mogelijk. 

“De ontwikkelingen op 
het pedagogisch vlak 

gaan snel en het is 
belangrijk dat de 
kennis van onze 

medewerkers 
up-to-date blijft” 

Investeren in kennis en scholing
Actuele kennis en vaardigheden zijn van essentieel belang voor 
onze medewerkers. Wij investeren in scholing om de meer ervaren 
medewerkers up-to-date te houden, de jongere medewerkers op 
niveau te krijgen en onze medewerkers tevreden te houden. Onze 
medewerkers zijn het gezicht van de organisatie en zijn vaak het 
eerste aanspreekpunt voor ouders, scholen, sport- en andere 
samenwerkingspartners. Daarvoor is investeren in kennis en 
scholing van groot belang.
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Maak kennis met…
Carolien Redelaar, 32 jaar. Clustermanager van een drietal locaties in Haarlem 
en Badhoevedorp: BSO Greiner, KDV Greiner en BSO Uiver. Daarnaast vervult 
Carolien de rol van aandachtsfunctionaris en verzorgt zij trainingen op het 
gebied van de meldcode kindermishandeling. 

Carolien begon in 2008 bij voorheen NOKIK, nu Brood & Spelen. Zij startte als 
pedagogisch medewerker op de groep met een nul-uren contract. Op die 
manier had Carolien tijd om een jaar gesubsidieerd naar Noorwegen te gaan 
om te werken als begeleider op de Peder Morset Folkehøgskole. Een unieke 
school voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Na dit jaar kwam 
Carolien weer terug bij Brood & Spelen. Gestart als pedagogisch medewerker, 
groeide zij door naar locatiehoofd en is zij sinds kort clustermanager.” 

Carolien over… het beste uit mensen halen 
“Ik krijg heel veel energie van het beste uit een team en de mensen halen. 
Bijvoorbeeld als een medewerker die al lang in dienst is met de juiste 
handvaten zich toch doorontwikkeld. Hierbij zijn groepsprocessen, het geven 
van feedback en 1-op-1 gesprekken de key factor. Zo kun je van minder sterke 
punten weer hele sterke punten maken. Ook krijg ik natuurlijk veel energie van 
de kinderen. Ik wil ervoor zorgen dat ze een leuke tijd hebben. Het succes valt 
en staat met een goed draaiend team. Naast mijn werk vind ik vrijwilligerswerk 
belangrijk. Gewoon iets doen voor de ander zonder dat er iets tegenover 
staat. Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen.” 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
In de kinderopvang is het belangrijk dat binnen de organisatie een 
aandachtsfunctionaris is die alles omtrent de meldcode bewaakt en monitort. 
Bij Brood & Spelen vervullen Carolien Redelaar en Ivonne Broijl deze functie. 
Carolien:“Ik geef training over hoe medewerkers bij Brood & Spelen om 
moeten gaan met de meldcode. Hoe zorg je ervoor dat je de procedure volgt, 
welke stappen moet je nemen, wat wordt van je verwacht. De volgende stap 
is het signaleren, het oefenen van gesprekstechnieken en hoe ga je om met 
zorgsignalen. De training is geslaagd als iedereen er iets van heeft geleerd. 
Voor de ene persoon is de training een eyeopener en voor de andere is het net 
weer even de puntjes op de i zetten.” 

Geweld en kindermishandeling in cijfers
In Nederland hebben 118.000 kinderen te maken met kindermishandeling. In 
2010 zijn ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland (ruim 
3 procent van het totaal) blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. 
De meerderheid van de gevallen betrof emotionele verwaarlozing (36%) en 
fysieke verwaarlozing (24%). Seksueel misbruik wordt met 4% het minst gemeld. 

Brood & Spelen volgt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van 
de Brancheorganisatie en Rijksoverheid. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals 
verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke 
kring. De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt 
professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Carolien 
vertelt: “Op dit moment zijn wij bezig met het trainen van alle medewerkers. 
Belangrijk is de kracht van herhaling en dat je goed evalueert. Ook werken wij 
samen met de Kinderopvangacademie. Dit is een e-learning omgeving waar je 
een aantal video’s kunt bekijken hoe je met situaties kunt omgaan.” 

Carolien over…de beste oplossing voor het kind 
“Het is van belang is dat je zo vroeg mogelijk signaleert. En dat je durft te 
handelen op de juiste manier. Dat je naast de ouder komt te staan en niet er 
tegenover. Op deze manier kun je samen kijken naar een oplossing. Vaak 
is ook een stuk onmacht of frustratie bij de ouder aanwezig. Hoe eerder 
er hulp op gang komt des te beter. Scholen, buitenschoolse opvang en 
kinderdagverblijven hebben een cruciale rol, want ze staan dicht bij het kind 
en bij de ouders. Om het kind goed te kunnen helpen heb je ook goed contact 
nodig met de ouders, zodat je samen naar een oplossing kunt kijken die het 
beste is voor het kind.” 
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