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Een strategisch plan voor drie of vier jaar past niet meer bij de maatschappij waarin we leven.  

En niet meer bij SKO. Wanneer iets verandert, willen wij mee kunnen bewegen. Maar dat betekent 

niet dat we met alle winden meewaaien. We kijken naar wat er in de maatschappij gebeurt  

en of dit past bij onze ambities. Zo blijven we altijd trouw aan onszelf, terwijl we  

tegelijkertijd in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.  
 

Wat onze ambities zijn? Lees maar mee. 

________________________________________________________ 

Dit is SKO 

Kinderopvang. Dit woord dekt de lading eigenlijk niet. SKO is niet alleen de plek waar kinderen 

terechtkunnen als ouders werken of studeren, het is de plek waar ze spelen en ervaren. Waar ze 

opgroeien. Waar ze zichzelf zijn, en worden. Kinderopvang is onlosmakelijk verbonden met het 

gezinsleven. En wij voelen ons bevoorrecht dat we deze rol mogen invullen. 

“Bij SKO zoeken we constant naar verbinding.” 
Wij zijn erbij als baby’s kinderen worden, bij de eerste stapjes, maar ook wanneer ze voor het 

eerst zelf naar hun tennisles willen fietsen. En ook wij kunnen daar een brok in onze keel van 

krijgen. SKO is een belangrijke schakel in het dagelijkse leven van een kind. En daarbij zoeken we 

constant de verbinding op. Met ouders, vriendjes, vriendinnetjes, de wijk, de basisschool, de BSO 

en de sportvereniging. En natuurlijk vooral met het kind zelf. 

Als pedagogisch medewerker ben je onderdeel van het ritme van een gezin en trek je samen met 

de ouders op om zo goed mogelijk te ondersteunen bij de opvoeding. Je ziet de kinderen meerdere 

dagen in de week, weet wat er thuis speelt, of op school, moedigt ze aan als ze iets willen 

ondernemen en troost ze als ze verdriet hebben. Daardoor ben je een bron van informatie en een 

sparringpartner voor de ouders. Maar nog belangrijker: een vertrouwd gezicht dat ieder kind helpt 

te zijn en worden wie hij of zij is. 

 

Stichting Kinderopvang Oegstgeest 

Zo vertrouwd en zo veel te beleven!  
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Onze kernwaarden 
 Persoonlijk en vertrouwd 

Wij zorgen ervoor dat iedere ouder en ieder kind zich onmiddellijk welkom voelt, zodra ze over 

de drempel stappen. ‘Liefdevol’ klinkt misschien wat gezapig, maar dat is wel wat je voelt. Er 

is warmte en oprechte aandacht. Maar ook professionaliteit. En die combinatie zorgt ervoor 

dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt, maar ook dat ieder kind zich comfortabel 

genoeg voelt om plezier te maken, te spelen en te leren.  

 

 Betrokken 

Wat heeft een kind nodig om zich te ontwikkelen? Wij zorgen dat hij of zij precies de ruimte 

krijgt die nodig is om een volgende stap te zetten. Of het nu de eerste dag op de basisschool 

is, of de eerste keer ‘ik ben klaaar!’ vanaf de wc. Ook wij weten: alles is een fase. En wij 

zorgen ervoor dat we in iedere fase voor ze klaarstaan. Zodra de leefwereld van een kind 

groter wordt, groeien wij met ze mee. We zijn daarom actief betrokken bij de lokale 

gemeenschap en werken samen met verschillende partners. Van sportverenigingen tot de 

gemeente.  

 

 Spelen en beleven 

Wanneer leer je het meest? Als je speelt! Je probeert sociale situaties na te doen als je 

winkeltje speelt. Je bouwt een toren en onderzoekt de balans en zwaartekracht. Je leert de 

leiding te nemen, of juist te volgen. Je leert wat winnen is, en je leert verliezen. Spel zit in 

alles wat we doen. En wij zorgen dat ieder kind het vertrouwen en het lef krijgt om te spelen. 

Want dan spat het plezier er vanaf en zie je ze groeien waar je bij staat. 

Onze missie 

Omdat wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens 
in onze maatschappij, bieden wij een vertrouwde omgeving vol spel en 
ervaringen, waar je kunt zijn en worden wie je bent. Dat doen wij in, met, 
door en voor de Oegstgeester gemeenschap: alle partijen die onderdeel 
uitmaken van het leven van een kind. En natuurlijk vooral de ouders.  

Onze visie 
In de constant veranderende maatschappij is SKO een belangrijke schakel in het leven van een 

opgroeiend kind. Wij vormen de verbinding: 

 Met het kind. Kinderen groeien van nature, en door te spelen en ervaren ontwikkelt ook ieder 

kind zijn of haar eigen ik; 

  Met de Oegstgeester gemeenschap. Ieder individu is onderdeel van de maatschappij. Daarom 

is het belangrijk om op duurzame wijze de verbinding op te zoeken in de eigen gemeenschap, 

waardoor opvang, opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding een samenhangend geheel 

vormen.  

 En met elkaar, de collega’s van SKO. Onze gedreven professionals die zich, net als onze 

kinderen, constant ontwikkelen, zorgen voor een vertrouwde omgeving vol warmte en oprechte 

aandacht. 

________________________________________________________ 
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Onze kinderen 

Als je geboren wordt, zit het er al in: jouw eigen ik. Met alle kwaliteiten en eigenaardigheden die 

daarbij horen. Groter worden doet een kind vanzelf, maar bij SKO zorgen we voor een omgeving 

waar ook de persoonlijkheid kan groeien. Waar kinderen het vertrouwen hebben om zichzelf te 

worden. Niet beter, niet anders, maar eigen en zelfstandig. Ben je een muzikaal? Kun je goed 

tekenen? Dan zal je dat hier ontdekken. Maar het hoeft niet. Je bent goed zoals je bent.   

“Ons enige doel is dat jij alles wat je in je hebt, kan ontwikkelen.” 

Een dag vol plezier is een leerzame dag 

‘De ervaring leert’ is niet voor niets een vaste uitspraak. Je leert door te ervaren. Je leert van 

verhalen, van kijken, van doen. En wie staat er meer open voor ervaringen dan een nieuwsgierig 

kind? Daarom mag je bij SKO van alles zelf ontdekken. Er wordt altijd met veel plezier 

geëxperimenteerd. Van stampen in plassen tot zeemeerminzwemmen, van insectenspeurtochten 

tot hutten bouwen, van zelf je jas aan leren trekken tot met een brandweerslang mogen spuiten. 

Ieder kind staat op een ander punt in zijn of haar ontwikkeling en beleeft het anders. En zo groei je 

iedere dag.  

SKO als kampvuur 

Samen avonturen beleven, daar leven kinderen helemaal van op. Samen ervaren, doen en 

ontdekken. Bij SKO willen wij ervoor zorgen dat onze kinderen vol verhalen naar huis gaan. En het 

liefst op dezelfde manier weer binnen komen. Dat je alle verhalen te horen krijgt over spelletjes, 

zandkastelen, piraten en nieuwe vriendjes. Alsof je bij een kampvuur mooie verhalen uitwisselt. 

En met ieder verhaal lijkt je kind weer een stukje groter te worden.  

Samen in de groep 

Onze cultuur is steeds meer gefocust op het individu. Terwijl ieder individu ook een rol heeft in de 

maatschappij. Jane Howard (Brits schrijfster) zei ooit: ‘Noem het een groep, noem het een 

netwerk, een stam, noem het familie. Hoe je het noemt, wie je ook bent, je hebt er een nodig.’ Daar 

zijn wij het helemaal mee eens. Mensen zijn van nature op zoek naar verbinding. En SKO helpt om 

deze te vinden, voorbij het eigen gezin. 

Kinderen zijn bij SKO vanaf het begin nadrukkelijk onderdeel van hun groep. Zo leren ze sociale 

vaardigheden zoals delen, samenwerken, en voor elkaar zorgen. Wij vinden het belangrijk dat je je 

bewust bent van de ander. Dat we samen plezier maken, samen spelen, maar ook dat er aandacht 

voor is wanneer een ander kind uit je groep verdriet heeft of ziek thuis blijft. Langzaamaan zullen 

kinderen zich thuis gaan voelen in de maatschappij. En wij helpen hen om hier de eerste stappen 

in te zetten. 

Onze ambitie: 
“Hier krijg je de kans om te zijn wie je bent en ontwikkel je jezelf op 
jouw manier, in jouw tempo.” 

________________________________________________________  
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Onze collega’s 

Je doet je werk met enthousiasme en vakkennis, maar werken bij SKO doe je vooral met hart en 

ziel. Want hoe bijzonder is het wel niet om elke dag met deze kinderen bezig te mogen zijn? Om te 

zien hoe ze groeien. Maar ook plezier te maken en te genieten van iedere schaterlach.  

“SKO is open, professioneel en gericht op de toekomst.” 

Wij hebben vertrouwen in jou als professional 

Als je bij SKO komt werken, ontwikkel je je tot allround pedagogisch medewerker. Je bent een 

professional. En binnen SKO draait dit vooral om autonomie. Natuurlijk hebben we een beleid, 

maar het is aan jou om hier zelf vorm aan te geven. Beslissingen te nemen. Logisch na te denken 

en actie te ondernemen. Alles wat er nodig is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse 

praktijk. En daar krijg je alle ruimte voor.  

Maar dat wil niet zeggen dat je er alleen voor staat. Verre van! We dagen elkaar uit om te leren en 

besteden veel aandacht aan coaching, samenwerking en zelfreflectie. Bij SKO kun je jouw 

kwaliteiten tot uiting laten komen en je constant verder ontwikkelen. Excelleren in wie je bent, net 

als onze kinderen.  

Daag jezelf uit 

Met SKO academie willen we jouw persoonlijke ontwikkeling verbinden aan het dagelijkse werk op 

de groepen. Dat je al doende leert. En het liefste met elkaar. Door coaching en interactieve 

sessies wakkeren we de nieuwsgierigheid aan. Met welke vraag of wens zou je zelf of met je team 

aan de slag willen gaan? Hoe je hier vervolgens mee verder gaat, is aan jou. Maar wij zorgen er wel 

voor dat je de nodige tools tot je beschikking hebt. Van leesvoer tot trainingen. Praktisch voor op 

de groep, of nuttig voor jezelf. Of het nu een cursus schminken of interactievaardigheden is, of 

een cursus mindfulness. Het is maar net waar jij het meeste aan hebt. 

Nieuwsgierigheid, wetenschap en trends 

We houden ontwikkelingen in ons vakgebied nauwlettend in de gaten en sporen elkaar – net als 

onze kinderen – aan om deze te onderzoeken en hiermee te experimenteren. Hoe kunnen we het 

nog beter doen? Wat zegt de wetenschap over de ontwikkeling van kinderen? We zijn nieuwsgierig 

en ambitieus. En we blijven constant ontwikkelen.  

Onze ambitie: 
“Voor onze collega’s willen we de beste werkgever van onze regio 
zijn. Een organisatie waar aandacht en waardering is voor jou als 
persoon. Waar je graag blijft werken, waar je samen leert en waar 
je je kan ontwikkelen.” 

________________________________________________________ 
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Onze maatschappij 

Kinderen kunnen bij ons opgroeien, van 0 tot 14 jaar oud. Wij bieden een fijne plek om met 

vriendjes en vriendinnetjes samen te spelen, aan sport of hobby te doen en de eerste stappen te 

zetten op weg naar zelfstandigheid.   

“Kinderopvang is een onderdeel in een groter geheel, een schakel in het 
leven van een jong mens.” 

De maatschappij is sterk gericht op individuele prestaties en verbindingen zoals die op social 

media, zijn vaak vluchtig. Bij SKO helpen wij onze kinderen om echt verbinding te maken. Met 

elkaar, en met de wereld om hen heen. Zodat je je thuis gaat voelen in onze maatschappij. Wij 

geloven dat daarvoor opvang, opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding een samenhangend 

geheel moeten vormen. En daarom proberen we alle onderdelen uit het leven van een kind soepel 

in elkaar over te laten lopen, ook buiten de opvanguren. Dat doen we allereerst door dichtbij te 

zijn, door bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw te zitten als een basisschool, of ernaast. Of – vaak 

met wat oudere kinderen – juist iets verder weg, zoals in de buurt van een sportvereniging. Want 

zeg nou eerlijk: als je 8 jaar bent, wil je toch niet de hele tijd meer met de kleuters op het 

schoolplein spelen? We hebben daarom ook een service die kinderen onder BSO-uren naar hun 

sportclub brengt. Ook dat is dichtbij zijn, dichtbij het kind. 

De spil tussen opvoeding, onderwijs en vrije tijd  

SKO is een organisatie in, met, door en voor Oegstgeest. Het gaat niet alleen om de juiste plek, 

maar ook om de aansluiting bij andere onderdelen in het leven van een kind. Daarom richten wij 

als voortrekker wijkgerichte communities op binnen de Oegstgeester gemeenschap. Wij werken 

samen met scholen en verenigingen. We hebben een voorschools educatietraject voor kinderen 

met een doorverwijzing vanuit de CJG, en er is een spreekuur met de verpleegkundige van het 

consultatiebureau op een aantal van onze locaties. We hebben structureel contact met 

onderwijsteams in de buurt en iedere dag zorgen we natuurlijk voor een zo goed mogelijke 

overdracht tussen BSO en basisschool. Maar we streven er bijvoorbeeld ook naar dat er maar één 

tienminutengesprek voor ouders is, waarbij de basisschoolleraar én een pedagogisch medewerker 

van de BSO aanwezig zijn. Dan heb je in één keer een volledig beeld van je kind.  

Met een duurzame bril 

De maatschappij is voor ons breder dan de organisaties en mensen waar wij mee samenwerken. 

De wereld om ons heen bestaat uit mens, maar ook uit natuur. Wij proberen dan ook zo bewust 

mogelijke keuzes te maken. Voeding voor de kinderen? Als het kan, is deze biologisch en lokaal 

ingekocht. Nieuwe meubelen nodig? Dan halen we deze bij een lokale ondernemer in plaats van 

een grote webwinkel. Een nieuw pand? Dan proberen we deze zo klimaat-neutraal mogelijk te 

maken. Op een aantal vestigingen doen we een proef met eco-luiers, we doen mee aan het 

programma ‘gezonde kinderopvang’ en laten onze kinderen ook de buitenwereld ontdekken met al 

het groen dat hierbij hoort. Waar we kansen zien om te verduurzamen, gaan we ermee aan de slag. 

Dit gaat bij SKO verder dan onze ecologische voetafdruk. Wij streven ook naar duurzame relaties. 

Dat we langdurig samenwerken met scholen en verenigingen, dat onze collega’s graag bij ons 

blijven werken, maar ook dat kinderen van 0 tot 14 jaar bij ons kunnen blijven.  

En met succes. Er zijn zelfs meerdere SKO-medewerkers die als kind al bij ons hebben gezeten. 

En moeders en hun dochters die nu beiden bij ons werken. Dat is een ontzettend groot 

compliment. 
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Onze ambitie: 
“Wij willen dat kinderen zich thuis gaan voelen in de maatschappij. Daarom 
zorgen wij dat alle onderdelen uit hun dagelijkse leven verbonden zijn. Zo 
helpen wij  ieder kind zijn of haar volgende stap te zetten. Van 
kinderopvang tot basisschool en daarna. Wij willen de voortrekker zijn in het 
oprichten van wijkgerichte communities, waarbij duurzaamheid zowel onze 
samenwerkingen als onze werkwijze kenmerkt.”  

______________________________________________________ 

Onze organisatie 

Onze organisatie is plat en dankzij de korte lijntjes, kunnen wij niet alleen snel schakelen, maar 

blijft het contact met SKO ook persoonlijk. Voor onze kinderen en hun ouders ben je als 

pedagogisch medewerker hét gezicht van de organisatie. Vrijwel alles gaat via jou. Je observeert, 

signaleert, beantwoordt vragen en geeft proactief advies. Maar bovenal ben jij een warme 

persoonlijkheid die iedere ouder en ieder kind laat merken dat je hen graag ziet. En dat je alle 

aandacht voor ze hebt.  

“Wij willen niet de grootste van de regio worden, maar wel de beste zijn.” 
Ambitieus in kwaliteit 

Als stichting hebben we de luxe ons te kunnen richten op kwaliteit. Maar wat betekent dat nou 

helemaal? Kwaliteit is het uitgangspunt bij alles wat we doen. We zijn aangesloten bij de 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en binnen onze branche zijn wij innovatief en 

ondernemend. Noem ons gerust ambitieus. Ons doel? Wij willen niet de grootste van de regio 

worden, maar wel de beste. Dus als er vraag is naar nog een locatie, doen we dat alleen als we het 

goed kunnen doen. Met hoogwaardig speelgoed en een fijne huisvesting waarbinnen gespeeld kan 

worden en zowel kinderen als ouders en pedagogisch medewerkers zich thuis voelen. 

Financieel gezond 

We zien onszelf als maatschappelijk ondernemer. Hierbij streven we naar kwaliteit en 

duurzaamheid, maar ook naar betaalbare opvang voor iedereen. Wij willen kunnen garanderen dat 

kinderen bij ons terechtkunnen. Daarvoor is het belangrijk om financieel gezond te blijven en 

soms ook zakelijke keuzes te maken. Maar dat alles zonder winstoogmerk!  

Onze ambitie: 
“Wij willen constant ontwikkelen en verbeteren, als gezonde organisatie 
zodat we continuïteit kunnen waarborgen. En zodat onze persoonlijke 
aanpak centraal blijft staan.” 
 


