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KINDEROPVANG RICHT ZICH OP INDIVIDUELE ONTWIKKELING

Kinderopvang 
richt zich op 
individuele 
ontwikkeling
Suzanne Braat is directeur van Shezaf Kinderopvang én moeder 
van drie kinderen. Die zijn inmiddels te groot voor de kinder opvang, 
maar hebben er met plezier heel wat jaartjes doorgebracht.  
De organisatie bestaat bijna 30 jaar en heeft in die tijd de nodige 
 expertise opgebouwd.

Individuele ontwikkeling
Een ander kenmerk is het feit dat Shezaf Kinderopvang 
VVE-gecertificeerd is (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse 
 Educatie). “Dat betekent dat wij  gespecialiseerd zijn in het 
ondersteunen van de kinderen in hun ontwikkeling”, licht 
 Suzanne toe. “Al onze medewerkers zijn getraind om het 
 ontwikkelingsniveau van jonge kinderen te herkennen en daar-
op in te spelen. Aan de hand van het VVE-programma bieden 
we activiteiten aan die passen bij de individuele ontwikkeling 
van het kind.  Spelenderwijs leren is daarbij het motto.”

Nieuwe samenwerking
In het verlengde daarvan begint Shezaf in samenwerking 
met Ipse de Bruggen binnenkort een opvang voor kinderen 
die achterblijven in hun ontwikkeling. Deze zogenaamde 
‘opvangbehandelgroep’ is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 
5 jaar die een ontwikkelingsvraag hebben op gebieden als 
taal en spraak, motoriek,  verstandelijke ontwikkeling of 
 moeilijk te begrijpen gedrag. 
Op deze groep zijn straks 
minimaal twee  medewerkers 
aanwezig: een van Ipse de 
Bruggen en een van Shezaf. 
“We  willen deze  kinderen 
met een  lastige start in een 
alledaagse  omgeving nieuwe 
kansen  bieden. Waarbij het 
ook  mogelijk is om opvang 
in de ‘opvang behandelgroep’ 
te  combineren met opvang 
op een andere groep binnen 
Shezaf”, vertelt Suzanne. 
“Overigens, we zijn hard 
op zoek naar bedrijven die 

dit initiatief via  sponsoring 
willen ondersteunen”, 
voegt ze er snel aan toe. 
 Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met 
 Suzanne Braat: 0172 234 254 
of via sbraat@shezaf.nl.

Samen groeien
Deze twee woorden staan 
voor de filosofie die  Shezaf 
Kinderopvang uitdraagt.  
De  organisatie heeft een 
christelijke signatuur, maar 
uiteraard zijn alle kinderen 
welkom.  Overigens is  Shezaf 
het afgelopen jaar ook 
 letterlijk gegroeid: van drie 
naar vijf locaties in Alphen 
aan den Rijn. Als u meer 
wilt weten, kijk dan om te 
 beginnen op www.shezaf.nl. 

“Flexibiliteit is één van de 
kenmerken van Shezaf”, zegt 
Suzanne. “De wensen van 
de ouders stellen wij voorop. 
Zo kan je met het meest 
flexibele pakket elke week 
op een andere dag komen. 
Een ander voorbeeld is dat 
mensen hun kinderen om 
de week brengen, of alleen 
in vakanties. Eigenlijk kan 
alles: ook een dagje  ruilen, 
 bijvoorbeeld als je kind 
ziek is geweest. Dan kan je 
op een andere dag je werk 
 inhalen. Wel zo makkelijk. 
Daarom denk ik dat we 
de meest flexibele kinder-
opvang van Alphen bieden.”

Suzanne Braat


