
Henriëtte en René Schrander vormen samen de 

directie van Kinderopvang De Grabbelton en 

zoon Jurrien werkt als pedagogische mede-

werker in de buitenschoolse opvang. Een echt 

familiebedrijf dus. De Grabbelton heeft in samen-

werking met Heutink de inrichting gerealiseerd.  

Samen met adviseur Evert-Jan Braakman van 

Heutink praten we over de bijzondere inrichting. 

Henriëtte: “Ik heb tien jaar in het speciaal onder-

wijs gewerkt en toen mijn kinderen nog jong waren 

kon ik maar moeilijk opvang vinden. Toen er in 

1996 een klein pand in Geldrop op ons pad kwam 

ontstond het idee om zelf kinderopvang op te 

zetten en zijn we zonder vergunningen en bestem-

mingsplan gestart. De gemeente stond gelijk op de 

stoep, maar gedoogde ons omdat er een tekort was 

aan plekken. We groeiden al snel verder met een 

tijde lijke locatie en later met een pand aan de Oost-

einde. Het werd zo druk dat René in 1999 besloot 

om mee te doen. Twee jaar geleden hebben we dit 

pand aan de Heilige Geeststraat gekocht. Inmiddels 

hebben we zeven locaties binnen Geldrop, met 62 

medewerkers die 572 kinderen onder hun hoede 

hebben. We zien onszelf als ondernemers met een 

maatschappelijke visie die heel mooi is samengevat 

in de zin: waar ieders wereld groeit. Dat groeithema 

loopt als een groene draad door onze organisatie.”

GEDEELDE VISIE
Henriëtte verder: “Wij bieden stand alone kinder-

opvang aan en participeren ook met onze opvang in 

kindcentra. Persoonlijk zien we nog niet de voor-

delen van één aansturing binnen een IKC, want 

kinder opvang is echt een andere tak van sport. 

Zowel pedago gisch, organisatorisch als financieel. 

En vergeet de lastige wet- en regelgeving ook niet. 

Maar we spelen in op de behoefte van ouders; de 

ene ouder wil het gemak van dezelfde plek voor 

onderwijs en opvang en de ander absoluut niet. Op 

deze locatie ervaren de ouders de rust van een aparte 

opvanglocatie met uitsluitend dagopvang en BSO. In 

het Kind centrum 6 Gehuchten worden onze mede-

werkers op het leerplein ingezet om de leerkrachten in 

de ochtenduren te ondersteunen en tijdens de lunch 

de tussenschoolse opvang te begeleiden. Dat is prima 

en werkt goed. Een gedeelde visie is altijd ons uitgangs-

punt in de samenwerking met scholen; je moet niet op 

twee verschillende manieren de kinderen benaderen.”

Een organisatie voor kinderopvang die zowel in kindcentra 
participeert als stand alone kinderopvang aanbiedt. 
Kinderopvang De Grabbelton aan de Heilige Geeststraat in 
Geldrop is zo’n voorbeeld en valt op door een mooie visie 
en een overtuigende inrichting.
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Evert-Jan: “We zijn van idee naar uitwerking gegaan. 

Tussendoor hebben we een aantal keren tekeningen 

uitgewerkt en besproken, waarna we uiteindelijk tot 

een resultaat zijn gekomen naar ieders tevredenheid. 

Zo hebben we de hal van de BSO een stoer uiterlijk 

gegeven waarbij je het gevoel krijgt dat je de zeehaven 

van Vlissingen binnen komt lopen en is het deel van 

de dagopvang juist heel rustig gehouden met een 

schapenhek, bomen en veel groen met zachtgroene 

deuren. Verder zijn alle tafels en stoelen van berken 

multiplex, omdat dat een warm materiaal is. Het is 

een tint die kinderen fijn vinden en huiselijk aan-

voelt.” Henriëtte: “We werken volgens de visie van 

Emmi Pikler, waarbij alle groepen hetzelfde ingericht 

zijn met veel natuurtinten. Dat zorgt ervoor dat ze 

minder prikkels krijgen; hoe prikkelarmer, hoe beter 

de focus op de ontwikkeling. We willen onbewust een 

rustige sfeer creëren.” Alle meubels zijn bedacht en 

ontworpen in samenwerking met Evert-Jan, of het 

nu de grondbox is, slimme kasten die verrijdbaar zijn 

of de verhalenboom in de ruimte voor de jongsten.” 

René ten slotte: “Ons verhaal klopt met de inrichting, 

die specifiek voor dit gebouw is ontworpen. Dat doe 

je niet wanneer je geen ondernemer bent. We hebben 

samen met Evert-Jan meegedacht over het multifunc-

tioneel gebruik en het duurzame karakter van de mate-

rialen. Dat heeft tot dit prachtige resultaat geleid.”

Kijk voor meer informatie op www.heutink.nl.

TRANSFORMATIE
René: “Dit is oorspronkelijk het bijgebouw van een 

monumentale katholieke school. Het eenlaagse ge-

bouw met een zolder en pannendak dateert uit 1983, 

heeft een prachtig buitenplein met grote bomen en 

grenst aan het oorspronkelijke hoofdgebouw, waar 

inmiddels luxe appartementen in zijn gebouwd. De 

lokalen zijn groot, met hoge ramen zodat er veel 

natuurlijk licht is. Het is ons mooiste gebouw en ligt 

heel rustig in het centrum van Geldrop. Toen we het 

kochten was het gedateerd; we hebben het helemaal 

getransformeerd tot een deel voor de dagopvang en 

een deel voor de buitenschoolse opvang, met elk een 

eigen ingang en uitstraling. We hebben de buitenkant 

zo gehouden, want die is karakteristiek.”

RUSTIGE SFEER
Henriëtte verder: “Ouders zijn vaak snel met brengen 

en halen en weten vaak niet wat onze visie op hun 

kind is. Door de inrichting meer handen en voeten te 

geven krijgen ze een beter beeld van onze werkwijze. 

In de grote ruimte van de BSO hebben we een verrijd-

bare tribune in twee delen gemaakt voor het podium 

met een prachtige wandkast annex presentatie-

ruimte. Verder hebben we de oorspronkelijke keuken-

unit mooi geïntegreerd en een kookeiland voor 

de kinderen gemaakt met een laag en hoger deel. 

Daarnaast heeft Heutink een leuk meubel ontworpen 

waarachter kinderen met laptops kunnen werken.” 

“De ene ouder 
wil het gemak 
van dezelfde 
plek voor 
onderwijs 
en opvang 
en de ander 
absoluut niet”
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