
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Pedagoog Yes! onmisbaar voor kinderen, ouders en medewerkers 
Yes! Kinderopvang begeleidt en stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Dat er hiervoor bijna 
fulltime een specialist in dienst is, geeft wel aan hoe belangrijk Yes! Kinderopvang dit vindt. 
Pedagoog Marije van der Schelling observeert, denkt mee, biedt handvatten en zorgt voor 
pedagogische diepgang. Ze ondersteunt niet alleen medewerkers van Yes!, maar is er ook voor 
individuele kinderen, hun ouders en voor ieder ander die betrokken is bij de ontwikkeling van 
kinderen.   
 
Kennismaken met pedagoog Marije 
Via de blog van pedagoog en moeder Marije op www.yesikvoedop.nl kunt u haar visie op 
praktische onderwerpen lezen. Uw directe opvoedvragen zijn aan het juiste adres op 
marije@yesikvoedop.nl. Nieuwe Yes!-ouders maken sinds eind 2014 kennis met Marije tijdens 
de speciale avond “Yes! Wij voeden samen op”. Hier ontmoeten ouders elkaar en krijgen ze  
informatie over kinderopvang en Yes! Kinderopvang. De avond geeft antwoord op veel 
praktische vragen, zorgt ervoor dat ouders zich thuis voelen bij Yes! Kinderopvang en wijst ze de 
weg naar de pedagoog.         
 
‘Wij hebben ons begrepen gevoeld’ 
Pedagoog Marije bewaakt het pedagogische klimaat op de groepen en zet haar kennis en kunde 
in voor individuele Yes!-kinderen die extra begeleiding nodig hebben of die gedrag laten zien 
waarover medewerkers en/of ouders vragen hebben. ‘Samen met ouders en medewerkers 
bekijken we welke route er bewandeld moet worden om het beste resultaat voor het kind te 
behalen. Hierdoor hoeven we een kind niet direct te verwijzen naar hulpverleningsinstanties, 
maar kunnen we dichtbij, op een vertrouwde plek, veel ouders en kinderen de juiste 
ondersteuning geven’, legt pedagoog Marije uit. Uit de reacties blijkt dat ouders dit enorm 
waarderen: ‘Wij willen Marije ontzettend bedanken voor haar inzet, begeleiding en support bij 
onze zoon. Wij hebben ons begrepen gevoeld door haar en waardeerden haar betrokkenheid.’  
 
Medewerkers intern opleiden 
Om een optimaal resultaat te behalen, kiest Yes! Kinderopvang ervoor om medewerkers intern 
op te leiden voor educatieve programma’s die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Marije: 
‘Het grote voordeel is dat ik de locaties en medewerkers ken, waardoor er altijd een kort lijntje 
is. Daarnaast zorg ik ervoor dat er een verbinding wordt gemaakt tussen ons pedagogisch beleid 
en de educatieve programma’s waardoor er een samenhang ontstaat.’ Nieuwe medewerkers 
volgen een workshop bij Marije, zodat ook zij volledig thuis zijn in het moderne pedagogisch 
beleid van Yes!. Voor medewerkers en managers verzorgt Marije regelmatig verdiepende 
workshops. ‘Marije geeft op een hele enthousiaste en energieke manier trainingen. Ze brengt 
haar expertise over door op een positieve manier voor de groep te staan en door op de juiste 
onderwerpen dieper in te gaan. Ze zet je aan het denken en belicht een onderwerp vanuit 
verschillende invalshoeken. De trainingen hebben vaak een modern tintje, bijvoorbeeld door 
een app te gebruiken. Dit motiveert de cursisten om actief deel te nemen’, aldus locatiemanager 
Lineke.   

 

http://www.yesikvoedop.nl/
mailto:marije@yesikvoedop.nl


 

 

 
Het beste voor kinderen én ouders 
Yes! Kinderopvang combineert het beste voor kinderen met het beste voor ouders. Hierdoor 
kunnen niet alleen medewerkers, maar ook ouders profiteren van de kennis, kunde en ervaring 
van pedagoog Marije. Kijk voor meer voordelen van Yes! Kinderopvang op 
www.yeskinderopvang.nl of bel 078 – 612 13 30.    
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Informatie: 
Marije van der Schelling, Projectcoördinator Pedagogiek en Zorg 
Telefoon: 06-51 926 870, werkdagen: maandag t/m donderdag 
E-mail : m.vanderschelling@yeskinderopvang.nl  

http://www.yeskinderopvang.nl/
mailto:m.vanderschelling@yeskinderopvang.nl

