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Kindcentrum De Veste 

“We leren kinderen van 2-13 jaar oud zich 
bewust te worden van hun eigen talenten en 
kwaliteiten, door ze verantwoordelijkheid 
te geven, te laten samenwerken en te leren 
plannen”, vertelt Suus Stevens, directeur 
van het Kindcentrum. De visie luidt: 
het kind centraal stellen met zijn eigen 
talenten en samen meer leren dan je 
denkt. De kernwaarden die hierbij horen 
zijn persoonsvorming, samenwerken, 
verantwoordelijkheid en toekomstgericht. 
De missie van het Kindcentrum is dat 
kinderen goed voorbereid zijn op de 
vervolgstap die ze gaan maken naar het 
voortgezet onderwijs. “We hebben deze 
missie en visie vijf jaar geleden samen met 
kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer 
vastgelegd.’’ Onderwijs en opvang ervaren 
deze samenwerking als succesvol. De 
pedagogisch medewerkers zijn in dienst 
bij Eigen&Wijzer en worden gedetacheerd 
voor onderwijs bij Stichting Proo, waar 
openbaar basisschool De Veste deel van 
uitmaakt. “De pedagogisch medewerkers 
hebben een dubbele pet op. Hierdoor 
lopen het onderwijs en de opvang naadloos 
in elkaar over; in hetzelfde gebouw, met 
dezelfde gezichten en vanuit één visie.”

Binnen het Kindcentrum is er 
peuteropvang, waar kinderen worden 
voorbereid op het basisonderwijs. 
“Kinderen die bij de peuteropvang 
laten zien eerder toe te zijn aan 
kleuteractiviteiten kunnen binnen de 
school aansluiten. Ook vriendschappen 
worden dan al opgebouwd omdat ze 
samen buitenspelen. Kinderen die onze 
peuteropvang van 2-4 jaar oud hebben 
bezocht maken eenvoudig de overstap naar 
de kleutergroep.”

De buitenschoolse opvang is een lichte, 
open ruimte met een huiselijke aankleding: 
met een keuken, zitjes en picknicktafels. 
“De ruimte wordt tijdens lestijd gebruikt 
als zelfstandige werkplek voor kinderen 
en na schooltijd is het een speelruimte. 
De kinderen beginnen de buitenschoolse 
opvang aan de picknicktafels, waar ze in 
groepjes met de pedagogisch medewerker 
de dag doornemen. Ze krijgen fruit en 
drinken voordat ze gaan spelen of een 
georganiseerde activiteit volgen. Ook 
kinderen die niet naar de BSO gaan kunnen 
aansluiten bij naschoolse activiteiten. Er is 
een activiteitenkalender waar alle kinderen 
zich tegen een kleine betaling op in kunnen 

schrijven. Daarbij kun je denken aan koken, 
schilderen, yoga of met de boswachter op 
pad. We werken met kinderparticipatie wat 
betekent dat de kinderen meedenken over 
de activiteiten en workshops.”

Is er nog wel een scheiding tussen opvang 
en school? “Door het spelelement en 
vrije keuze voor kinderen is het echt wel 
anders dan schooltijd, wanneer er aan een 
lesprogramma wordt gewerkt.” 

“De ervaring is dat ouders het liefst gebruik 
maken van de inpandige BSO bij De Veste, 
omdat dit het meest vertrouwd is voor de 
kinderen. Het is echter ook mogelijk om te 
kiezen voor opvang bij Eigen&Wijzer bij 
BSO Natuurlijk, in het bos bij de scouting 
aan de Strokelweg of bij BSO Sport&Fun bij 
hockeyclub de Mezen. Zo kan ieder kind na 
schooltijd actief ontspannen op een manier 
die bij hem past.” 

Stevens concludeert: “Binnen ons 
Kindcentrum leren kinderen zichzelf 
goed kennen. Ze weten wie ze zijn, wat 
hun talenten zijn en hoe ze moeten 
samenwerken. Dat is belangrijke 
basiskennis en ervaring voor het voortgezet 
onderwijs. Wij zijn er om hen daarbij te 
begeleiden.’’

Kindcentrum De Veste 
Houtkamp 37, Harderwijk
Tel. 0341 - 423 341
www.kindcentrumdeveste.nl

Bij Kindcentrum De Veste zijn onderwijs en opvang geïntegreerd 
binnen één locatie. Het team bestaat uit pedagogisch medewerkers, 
onderwijsassistenten en groepsleerkrachten die werken volgens 
een gezamenlijke visie en missie, gericht op de pijlers van het Dalton 
onderwijs. “Onderwijs en opvang op één locatie met behoud van de 
Daltonvisie, dat is de kracht van ons Kindcentrum."

Samen meer leren 
dan je denkt
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