
 

Datum: 19 december 2014   
Onderwerp: persbericht knappe koppen 
 
BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! Kinderopvang zoekt en ontwikkelt talenten 
Alle kinderen zijn getalenteerd. Daar is Yes! Kinderopvang van overtuigd. Daarom gaat Yes! 
actief op zoek naar deze talenten en krijgen de kinderen alle kansen om zich daarin verder te 
ontwikkelen. Yes! past hiervoor op de buitenschoolse opvang de methode ‘Knappe koppen’ toe. 
Met de knappe koppenmethode ontdekken en ontwikkelen kinderen talenten waarvan ze vaak 
niet weten dat ze ze hebben. Dat maakt de BSO nog leuker!   
 
Zelfvertrouwen 
De kinderen hebben een grafiek ingevuld die laat zien waar ze knap en minder knap in zijn. 
Periodiek bekijken de pedagogisch medewerkers met ieder kind afzonderlijk wat hun talenten 
zijn en waar ze in uitblinken. Dit geeft de kinderen zelfvertrouwen. Locatiemanager Yvonne de 
Snoo vertelt wat het effect van deze methode is: ‘De knappe koppenmethode zorgt voor een 
prettige, ontspannen en veilige sfeer in de groepen. De kinderen zijn doelbewust bezig. Dit 
betekent overigens niet dat ze altijd op deze manier bezig zijn, maar de methode biedt de 
kinderen veel structuur. Ze worden gezien en gewaardeerd en dat zijn kernwaarden van ons 
bestaan.’  
 
Ik voel me … 
Als de kinderen op de BSO komen, plaatsen ze hun knijper bij hun gevoel. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn ‘Ik voel me fantastisch’, ‘Ik voel me goed’, ‘Ik voel me verdrietig’, ‘Ik voel me boos’. Naar 
aanleiding daarvan gaat Yes! plenair of individueel het gesprek aan met de kinderen. Dit draagt 
bij aan een goede basis voor ieder kind om zich verder te kunnen ontwikkelen.    
 
Ontwikkeling 
De kinderen komen in aanraking met uiteenlopende interessegebieden. Yvonne: ‘Onze ruimtes 
hebben prikkelend ingerichte ‘knappe hoeken’ en ‘knappe bakken’.  In de bakken zitten 
voorwerpen die horen bij een ‘knap’. Op het knappe koppenbord hangen de kinderen hun foto 
bij de ‘knap’ die ze hebben uitgekozen. Het ‘knapkaartje’ van de bak waarmee ze aan de slag 
gaan, hangen ze ook bij hun foto.’ De kinderen zijn dan bijvoorbeeld muziekknap, natuurknap of 
samenknap, afhankelijk van wat ze kiezen. Naast de hoeken en bakken nemen ze ook deel aan 
specifiek uitgekozen workshops. De inhoud van de hoeken, bakken en workshops reiken de 
kinderen deels zelf aan; zij weten immers als geen ander wat hun interessegebieden zijn. 
Verborgen talenten komen met deze methode ook aan het licht, omdat de kinderen activiteiten 
doen waar zij en de pedagogisch medewerkers zonder deze methode niet zo snel aan zouden 
denken. En zijn kinderen minder knap in essentiële onderdelen? Dan stimuleert de pedagogisch 
medewerker het kind gericht op de ontwikkeling hiervan.  
 
Meer informatie 
De knappe koppenmethode vindt u in Zwijndrecht op de BSO’s Frits Vogelstraat en 
Laurensvliet. Bel 078-6121330 of kijk op www.yeskinderopvang.nl voor meer informatie en 
vraag direct en vrijblijvend een offerte en/of rondleiding aan. Het verplicht u tot niets!   

 

http://www.yeskinderopvang.nl/


 

 

 
EINDE PERSBERICHT 
 
Foto 
 

 
Knappe koppen, gemaakt door en voor kinderen! 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Informatie:  
Yvonne de Snoo,  locatiemanager Yes! Kinderopvang, 
Telefoon: 0683700150, bereikbaar dinsdag t/m vrijdag 


