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Eigen&Wijzer

In 2011 werd de eerste buitenschoolse 
opvang gestart midden in de natuur. 
Na uitbreiding met meerdere BSO’s, is 
in augustus 2019 de opvang uitgebreid 
met kinderdagverblijf Speelweide. Een 
onderscheidend en uniek kinderdagverblijf 
waar kinderen het grootste deel van de dag 
buiten zijn; vanuit de visie dat kinderen 
eigen zijn en wijzer groeien, in een 
uitdagende omgeving. Kinderen zijn van 
nature nieuwsgierig en worden geboren 
met de behoefte om te ontwikkelen. Wij 
dagen uit om te ontdekken. Vanuit het 
kinderdagverblijf kunnen kinderen bij 
vier jaar, na onderwijstijd genieten van 
natuurbeleving en buiten zijn bij BSO 
Natuurlijk, in het gebouw van de scouting 
of actief sporten bij BSO Sport&Fun 
in het gebouw van hockeyvereniging 
de Mezen. Samen met het bestuur van 
Stichting Proo verzorgt Eigen&Wijzer 

ook BSO bij basisschool het Talent en 
vormt Eigen&Wijzer samen met de Veste 
een Daltonkindcentrum waar opvang en 
onderwijs voor 2-13 jarigen georganiseerd 
wordt. 

Eigen&Wijzer biedt hiermee 
onderscheidende opvang aan die aansluit bij 
de behoeftes van kinderen en hun ouders/
verzorgers. Voor medewerkers vormt zij 
een aantrekkelijke werkgever: ontwikkeling 
van medewerkers is net zo belangrijk 
als ontwikkeling van kinderen. Ook sluit 
Eigen&Wijzer aan bij een aantal waardes 
waar de stad Harderwijk voor staat: een 
gezonde omgeving, gezonde levensstijl en 
voldoende beweging. 

Kindvolgend werken
In Loosdrecht en Maarssen, waar 
Eigen&Wijzer al meer dan 30 jaar opvang 
aanbiedt, is de eigen en wijzer visie reeds 
bewezen. Pedagogisch medewerker Sanne 
Bredenbeek: “We werken als team bij KDV 
Speelweide vanuit de wetenschap dat een 
kind van nature alles in zich heeft om te 
ontwikkelen. Wanneer wij het kind echt zien 
en met volle aandacht betrokken zijn, dan 
sluiten we aan bij zijn/haar ontwikkelen. Wij 
faciliteren een omgeving die uitdaagt om te 

ontwikkelen. Dat is een enorme uitdaging 
en maakt ons werk enorm waardevol! We 
hebben daarin een ondersteunende en 
begeleidende rol en zijn niet sturend. Wij 
bieden handvatten om het zelfvertrouwen 
en de zelfredzaamheid te stimuleren.” 
Sanne geeft aan dat deze manier van 
werken past bij haar persoonlijke kijk 
op kinderen. Ze waardeert het dat 
collega’s elkaar de ruimte geven om tijd 
te nemen met een kind. “Je moet wel 
achter deze visie staan, anders kun je er 
niet mee werken.” Ook collega Elles Kuik 
onderschrijft dit. “Ik geniet van het 1-op-
1 contactmoment met een kind. Als een 
kind het spannend vindt, wil ik er tijd voor 
nemen om er met volle aandacht te zijn, 
omdat ik weet dat het belangrijk is voor 
de ontwikkeling. Deze tijd geven collega’s 
elkaar, wat maakt dat ik mij helemaal op 
mijn plek voel bij KDV Speelweide.” Sanne 
vult aan: “Voor Eigen&Wijzer werkte ik 
ook in de kinderopvang. Nu ik dit heb 
ervaren, kan en wil ik nooit meer werken 
bij een kinderopvang aanbieder waar niet 
kindvolgend wordt gewerkt. Dít is wat 
kinderen nodig hebben.”

Hoe ouder een kind wordt, hoe meer 
het wordt uitgedaagd om mee te denken 

Kinderopvangorganisatie 
Eigen&Wijzer groeit in Harderwijk

en zelf beslissingen te nemen. Wanneer 
een kind vier jaar is, kan een kind vanuit 
de peuteropvang of het dagverblijf 
doorstromen naar één van de BSO’s waar 
we met dezelfde vertrouwde visie werken. 
Menno Huisman, BSO coördinator 
Harderwijk, vertelt: “Bij de BSO betrekken 
we kinderen bij het samenstellen van 
het activiteitenaanbod. We geloven in 
de autonomie van het kind, dat zelf kan 
nadenken en beslissingen kan nemen 
en zich zo beter ontwikkelt. Kinderen 
leren rekening houden met elkaar bij een 
activiteit, zodat iedereen mee kan doen. 
De zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen 
worden vergroot door kinderen de 
verantwoording te geven voor een activiteit.’’ 
Menno benoemt een mooi voorbeeld bij 
BSO Sport&Fun. “Oudere kinderen die 
zelf op hockey zitten, vinden het leuk om 
andere kinderen te leren hoe je de stick vast 
moet houden en een bal slaat. Kinderen 
organiseren dit soort activiteiten zelf en 
wij ondersteunen alleen indien nodig. Op 
sociaal gebied worden ze hierdoor sterker. 
Ze doen zo ervaringen op die ze rest van 
hun leven kunnen toepassen.” Niet ieder 
kind is in staat zich meteen open te stellen 
en contact te maken met andere kinderen. 
Bewegen bij een sport BSO of er-op-uitgaan 
in het bos zoals bij BSO Natuurlijk, helpt om 
het gesprek aan te gaan met kinderen die 
daar moeite mee hebben. Menno: “Tijdens 
bewegen is contact maken makkelijker, 
kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en 
stellen zich steeds meer open. Wij zien 
kinderen daarin groeien.’’ 

Groene kinderopvang 
In navolging van de BSO’s, die in 2011 
gestart zijn, wilde Eigen&Wijzer ook jonge 
kinderen de mogelijkheid bieden om zich 
te ontwikkelen in een op natuurgerichte 
kinderopvang. In 2019 deed zich deze 
mogelijkheid voor door een voormalige 
apotheek aan de Hoefbladmeen te 
verbouwen tot een groene kinderopvang. 
Bij de verbouwing was de outdoor 
peuteropvang ‘t Werkel in Zwolle voorbeeld 
voor de avontuurlijke tuin. Pedagogisch 
medewerker Sanne heeft van deze locatie 
in 2020 de overstap gemaakt naar KDV 
Speelweide. ‘’Wij zeggen: ‘slecht weer 
bestaat niet, slechte kleding wel’. KDV 
Speelweide biedt een ontdekkingstuin 
met veel natuurlijke elementen: bomen, 
struiken, schors en een zandbak en met een 
echte waterpomp. Samen met de kinderen 
verzorgen we de kippen en de moestuin. 
De eitjes zijn door een broedmachine 
uitgebroed en de kuikentjes zijn hier 

opgegroeid.’’ 
Menno vult 
aan: “We laten 
kinderen zoveel 
mogelijk naar 
buiten gaan. Bij 
de BSO hebben 
we grote poncho’s 
voor de kinderen. 
Bij het KDV 
hebben kinderen 
regenlaarzen en een 
speciaal regenpak, ook 
baby’s en dreumesen kunnen daardoor 
in elk seizoen naar buiten. Voor de winter 
zijn er warmere pakken waardoor we iedere 
dag met de kinderen naar buiten kunnen. 
Ze ontdekken door te doen en leren door te 
spelen met de natuurlijke materialen. Zand 
met water wordt modder; deeg kan je, na 
het boven het vuur te hebben gehouden, 
eten; tomaatjes zijn rijp wanneer ze rood 
zijn geworden. Ook bij de BSO’s gaan we 
niet alleen iedere dag naar buiten, maar 
streven we ook een gezonde levenswijze na 
qua voeding.” 

Werken bij Eigen&Wijzer
Elles Kuik werkt sinds 2019 bij 
Eigen&Wijzer. “Ik ben 32 jaar kapster 
geweest. Mirjam Companjen, directeur 
van Eigen&Wijzer, kwam altijd bij mij in 
de salon. Zij heeft met haar enthousiaste 
verhalen mij warm gemaakt voor dit 
vak. Samen met mijn betrokkenheid bij 
het onderwijs van mijn kinderen waar ik 
van genoot, maakte dat ik besloot voor 
de kinderopvang te gaan. In september 
2019 ben ik bij Eigen&Wijzer de interne 
opleiding gestart, waarin ik tegelijk kon 
werken en leren. In januari ben ik geslaagd 
en nu werk ik drie dagen per week bij 
de babygroep van KDV Speelweide.” De 
voormalig kapster laat zien dat je niet 
alleen met een vooropleiding SPW-3 in de 
kinderopvang kan komen werken. Iemand 
met passie voor kinderen en de wil om 
te investeren in zichzelf, kan de interne 
opleiding gespecialiseerd pedagogisch 
medewerkers niveau 4 bij Eigen&Wijzer 
volgen. Communicatiemedewerker Kim 
van den Berg vertelt dat de kinderopvang 
als werkgever interessanter is geworden 
door het ruime aanbod in vacatures. 
Mensen met een passie voor kinderen 
die een bijdrage willen leveren aan hun 
ontwikkeling, besluiten als zij-instromer 
een verkorte opleiding te volgen. Wij bieden 
en bekostigen hiervoor de interne BBL-
opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker niveau 4. Onze eigen 

medewerkers met een niveau 
3 SPW-opleiding krijgen deze 
mogelijkheid. Nieuwe collega’s 
solliciteren naar de opleiding 
en krijgen direct baangarantie. 
Studenten werken 2,5-3 
dagen bij de groep en volgen 
anderhalf jaar lang een dag 
in de week een opleiding. 
Ze worden begeleid door 
een werkbegeleider, door 

docenten vanuit het MBO en door 
hun eigen collega’s. Ze passen het geleerde 
direct toe in de praktijk. Door de jaren heen 
ervaren we dat ook collega's die al lang in de 
kinderopvang werken, door de komst van 
studenten opnieuw nadenken over hun werk 
en hiermee nieuwe inzichten krijgen.

Menno Huisman werkt sinds twee jaar 
bij Eigen&Wijzer. Zijn achtergrond is een 
MBO4 sportopleiding en HBO pedagogiek. 
Menno werd aangenomen om BSO 
Sport&Fun vorm te geven. Met succes, 
want binnenkort wordt de opvangcapaciteit 
verdubbeld. Menno is binnen Eigen&Wijzer 
doorgegroeid en is ondertussen als 
locatiecoördinator verantwoordelijk voor 
alle BSO’s in Harderwijk. “Mannen binnen 
het pedagogisch werkveld vormen met 
name een rolmodel voor jongens. Tot juni 
was ik de enige mannelijke pedagogisch 
medewerker in Harderwijk. Recent heb 
ik een mannelijke collega in het BSO-
team aangenomen en er is een mannelijke 
stagiair.’’

Eigen&Wijzer is als groeiende organisatie 
altijd op zoek naar enthousiaste 
medewerkers, stagiaires en naar mensen 
die de overstap willen maken naar deze 
bijzondere branche waarin je echt iets 
betekent voor de toekomst van kinderen. 
Kim: “Wij bieden alle vormen van 
kinderopvang. Wij staan naast ouders, 
werken nauw samen met het onderwijs en 
andere (zorg)instellingen en we bieden naast 
een fijne werkplek volop mogelijkheden om 
jezelf verder te ontwikkelen. Als werkgever 
zijn wij interessant door onze uitgebreide 
expertise in opleiden en onze drang naar 
het waarborgen van de kwaliteit van onze 
opvang. Wil jij onderdeel worden van onze 
hechte teams dan nodigen we je van harte 
uit om te solliciteren!” 

Eigen & Wijzer
Tel. 035 - 582 60 35
werkenbij@eigenenwijzer.nl 
www.eigenenwijzer.nl

Kinderopvangorganisatie 
Eigen&Wijzer vormt in Harderwijk 
al jaren een vertrouwde partner 
voor ouders in de zorg voor hun 
kind(eren) en een interessante 
werkgever voor pedagogisch 
medewerkers.
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