
‘We kiezen activiteiten die passen bij de belevingswereld van kinderen’ 

De zomervakantie is bijna afgelopen, de scholen zijn nog 
gesloten, maar de buitenschoolse opvang (bso) draait 
gewoon door. Op de bso van kindcentrum De 
Samenstroom in Gemert hoeven de leerlingen zich deze 
zomer niet te vervelen. De pedagogisch medewerkers 
stellen een leuk programma samen en halen hun 
inspiratie daarvoor uit DoenKids: een online database 
met activiteiten. ‘Een tikspel verpakt als ‘Fortnite spel’: 
dat slaat hier meteen aan!’ 

Inspiratie                 
De Samenstroom is een van de kindcentra van Stichting 
GOO die meedoet aan een pilot van DoenKids. Nu ze er 
een half jaar van heeft mogen proeven, wil pedagogisch medewerker Heidi Snoeks niet meer anders. 
‘DoenKids maakt het voor ons heel eenvoudig om dagelijks een leuk, gevarieerd en uitdagend 
activiteitenprogramma aan te bieden. We kunnen kiezen uit duizenden activiteiten binnen 
verschillende thema’s, geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen. We stellen een programma 
samen, bestellen de benodigde materialen en sturen in een handomdraai via het ouderportaal het 
programma naar de ouders. Dit geeft ons inspiratie en bespaart ons heel veel tijd.’ 

Enthousiast                                 
Snoeks merkt dat niet alleen zij en haar collega’s blij worden van DoenKids, ook de kinderen zijn 
enthousiast. ‘Ik heb nog nooit zo vaak de vraag gekregen: ‘Wat gaan we vandaag doen, juf?’. Het 
leeft echt bij hen.’ Overigens is meedoen aan activiteiten niet verplicht. ‘Niks moet, alles mag. Maar 
sinds we werken met DoenKids, merk je dat er meer kinderen meedoen aan de activiteiten.’ Dat 
heeft ook te maken met de manier waarop de activiteiten gepresenteerd worden. Snoeks: ’Als je 
oudere kinderen vraagt wie er meedoet met een tikspel, dan is de animo beperkt. DoenKids verpakt 
dat dan bijvoorbeeld als een ‘Fortnite spel’: dat spreekt aan!’ 

Olympische Spelen                 
Op KC De Samenstroom maken ze in elk geval nog een half jaar gebruik van het aanbod van 
DoenKids. Daarna wordt binnen de stichting de balans opgemaakt. Als het aan Snoeks ligt, is 
DoenKids een blijvertje en gebruiken over een paar maanden alle kindcentra van Stichting GOO deze 
nieuwe inspiratiebron. Maar nu eerst de zomervakantie. Daarvoor ligt het draaiboek vol activiteiten 
met thema Olympische Spelen al klaar. ‘Veel buitenspelen, sport en spel. Die zomervakantie die 
komen wij wel door!’ 

 

 


