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Uitgangspunten bij Samen... goed voor later / Bij mij thuis

Samen... goed voor later
In 2012 is als centraal thema gekozen voor: Je hebt elkaar nodig om een kind op te voeden.

Project Bij mij thuis
Een goede samenwerking met ouders is een belangrijke voorwaarde voor goede kinderopvang. Kinderen ontwikkelen zich beter als ze deel uitmaken van een groter 
sociaal netwerk. Aan deze twee zaken wordt aandacht besteed bij dit thema. Het gaat hierbij om contact tussen pm’ers en ouders, om de ouderbetrokkenheid bij de 
locatie en om het onderling contact tussen de ouders. Het thema is bij medewerkers en ouders onder de aandacht gebracht onder de noemer Bij mij thuis. 

Het Bij-mij-thuis-pakket
Alle locaties en het Centraal Bureau kregen een startpakket, bestaande uit de poster Bij mij thuis... met op de achterzijde uitleg van het project, en een koekoeksklokje.

Uitvoering van het project
Alle locaties hebben een week lang een project georganiseerd met het thema Bij mij thuis. De aandacht ging hierbij bijvoorbeeld uit naar de cultuurverschillen/
-overeenkomsten, de gezinssamenstelling of de woonomgeving. Dit werd zichtbaar gemaakt op de groepen. Als afsluiting van het project werd op de locaties iets 
georganiseerd voor (en met) de ouders. Daardoor ontstond een gezellig samenzijn en een kijkje in elkaars leven. 
 
Door een stagiair hbo Pedagogiek is als onderdeel van haar afstudeeropdracht een discussieposter met bijbehorende stellingen ontwikkeld. Het doel hiervan is de 
pm’ers en ouders met elkaar in gesprek te laten komen. 
 
Op de studiedag is Micha de Winter uitgenodigd om te spreken over het belang van een communicty rondom het kind

Eenheid in verscheidenheid
Bijzonder was dat het project Bij mij thuis organisatiebreed is ingezet, waarbij iedere locatie op eigen wijze invulling kon geven aan het project, afgestemd op de doel-
groep die gebruik maakt van het kindercentrum. Van de activiteiten met kinderen en ouders werd in tekst en beeld verslag gedaan in de desbetreffende locatiekranten
en op de website van kindeRdam.

Succes
We kunnen niet anders dan concluderen dat het project een groot succes is geweest, waaraan zowel door de medewerkers als door de ouders met veel enthousiasme is
(samen)gewerkt. 



Bij mij thuis

Samen... opgroeien in Rotterdam

Hoe helpen we P&O een handje bij 
de uitvoering van het personeels-
beleid?

Hoe kunnen we onze Facilitaire 
dienst faciliteren, zodat zij ons 
nog beter kunnen faciliteren?

Hoe help je je collega’s van
Communicatie & PR nog be-
ter te communiceren?

Hoe helpen we onze 
collega’s van Plan-
ning & Plaatsingen 
nòg meer kinderen 
te plaatsen?

kan onze ICT’ers 
nog iets leren?

Hoe helpen we 
Kwaliteit de 
kwaliteit van 
kindeRdam te 
verbeteren?

Hoe help je je  
collega’s van 
Financiën kindeR-
dam fi nancieel ge-
zond te houden?

En wat kunnen 
we doen om 
meer reclame 
voor kindeRdam 
te maken?

Hoe kunnen we 
ons pedagogisch 
beleid nog beter 
voor het voetlicht 
brengen?

Hoe kun-
nen we 
onze klan-
ten nòg 
beter ont-
vangen op 
het CB?

Hoe helpen we P&O een handje bij 

En wat kunnen Hoe kunnen we 

Hoe help je je collega’s van

Hoe help je je  

Hoe helpen we 
Hoe helpen we onze 

Hoe kunnen we onze Facilitaire 

Hoe kun-

Bij mij op het CB
Met het thema ‘Bij mij op het CB’ kun je 
    je collega’s op het CB helpen hun werk       
         nòg beter te doen. Laat je creativiteit
                 de vrije loop en bedenk  handige, 
                           praktisch uitvoerbare, slimme, 
                                  creatieve en  collegiale 
                                          ideeën  waarmee jij en je 
                                                  collega’s de  kwaliteit  
                                                          van  kindeRdam         
                                                                   kunnen ver-
                                                                           beteren.
                                                                                                                                       
                                                                               

       Succes!   
                                     

Bij mij thuis

Samen... opgroeien in Rotterdam

Met het thema ‘Bij mij thuis’ kun je de    
      leukste dingen bedenken. We geven 
            je hierbij alvast een paar tips en 
                  voorbeelden,  maar laat je 
                         fantasie vooral de vrije loop 
                                en bedenk met elkaar een 
                                        originele activiteit. 

                                                      
  Veel plezier!

Maak met ouders een talentenbox: 

ouders schrijven op een brie� e wat 

kunnen zij goed en wat zouden zij 

willen delen en/of showen. 

Laat kinderen hun ouders een 

rondleiding op de locatie geven.

Maak een museum met 

foto’s en/of van thuis mee-

gebrachte spulletjes. 

Film een dagje op 

het kdv/de bso en 

vertoon de fi lm 

aan de ouders.

ouders een multi-

cultureel 

receptenboekje 

voor de kinderen.

familiemuur.

Tentoonstelling 

van werkstukjes 

van de kinderen.

Toneelstuk met 

de kinderen en 

opvoering voor 

ouders.

Tip: Plan 

de afslui-

ting rond 

17.00 tot 

19.00 uur.

Maak met ouders een talentenbox: 

Toneelstuk met 

Maak een museum met 

Tentoonstelling 

Film een dagje op 

Laat kinderen hun ouders een 

Tip: Plan 

A3 poster om op de groepen te hangen

Discussieposter met stellingen voor op de groepen

Poster voor pm’ers met suggesties

Poster voor medewerkers van het Centraal Bureau

Poster voor medewerkers met instructies voor het project

Bij mij thuis

Samen... opgroeien in Rotterdam

Bij mij op het KDV

Thuis hoeft mijn kind 
nooit zijn/haar 
kamer op te ruimen...

Mijn kind hoeft niet 
te eten wat hij/zij niet 
lust...

Mijn kind hoeft zijn/haar 
speelgoed niet te delen 
met andere kinderen...

Ondersteunende middelen Samen... goed voor later / Bij mij thuis



... en een klokje voor alle groepen en Centraal Bureau

Zoals het klokje thuis tikt...

Maak eens extra tijd voor ouders...

De tijd vliegt als je het leuk hebt...



Opbouw van het project Samen... opgroeien in Rotterdam / Bij mij thuis

Hoe ziet jouw huis eruit? En je eigen kamertje? 
Teken het maar in dit huis!

Naam ........................................................ Leeftijd ..... jaar.  

KindeRdam kinderopvang, een beetje zoals thuis

Teken en kleur je eigen huis.

4 pijlers

KindeRdam

Wet
Kinder-
opvang

Pedagogisch
kader 
(of beleid)

Democratisch
burgerschap

Kinderen en ouders

Samen... opgroeien in Rotterdam



Hoe ziet jouw huis eruit? En je eigen kamertje? 
Teken het maar in dit huis!

Naam ........................................................ Leeftijd ..... jaar.  

KindeRdam kinderopvang, een beetje zoals thuis

Teken en kleur je eigen huis.

Kinderen en oudersDemocratisch
burgerschap

4 pijlers

KindeRdam

Wet
Kinderopvang

Pedagogisch
kader (of beleid)

          

Begane grond: een stevige basis

4

Thema: Bij mij thuis...

Je hebt elkaar nodig om een kind op te voeden

Opdracht voor de héle organisatie

Samen verschillend, samen één...



Hoe ziet jouw huis eruit? En je eigen kamertje? 
Teken het maar in dit huis!

Naam ........................................................ Leeftijd ..... jaar.  

KindeRdam kinderopvang, een beetje zoals thuis

Teken en kleur je eigen huis.

Kinderen en oudersDemocratisch
burgerschap

4 pijlers

KindeRdam

Wet
Kinderop-

Pedagogisch
kader (of beleid)

1e verdieping: all together now

Kinderen

Ouders

PM’ers

• Herkenning, dingen van thuis op locatie
• Waarden en normen
• Foto’s (huizen, kleding, recepten, modeshows, enzovoort, enzovoort

• Wederzijds vertrouwen (ouders/pm’ers)
• Open, positief contact (ouders/pm’ers)
• Betrokkenheid (ouders op locatie)
• Ontmoeting (ouders onderling)

• Samenwerking (met elkaar en met ouders)
• Ontmoeting
• Kennis over thuissituatie van de kinderen
• Waarden en normen

     Kinderen     Ouders     PM’ers



Hoe ziet jouw huis eruit? En je eigen kamertje? 
Teken het maar in dit huis!

Naam ........................................................ Leeftijd ..... jaar.  

KindeRdam kinderopvang, een beetje zoals thuis

Teken en kleur je eigen huis.

Samen... opgroeien in Rotterdam

Kinderen en oudersDemocratisch
burgerschap

4 pijlers

KindeRdam

Wet
Kinderopvang

Pedagogisch
kader (of beleid)

Locaties Locaties + 
Centraal Bureau

• Eindejaarsdoelstelling Bij mij thuis
• Eigen invulling
• Passen bij visie/doelgroep
• Activiteit voor kinderen
• Activiteit met/voor ouders

• Bij mij thuis-startpakket
• Studiedag kindeRdam met thema: Communicatie met ouders
• Gastcollege Micha de Winter

Locaties + Centraal Bureau

Ondersteunende middelen

Locaties  +
Centraal Bureau

Ondersteunende 
middelen

2e verdieping: een beetje van jezelf, en een beetje van kindeRdam



Project Samen... opgroeien in Rotterdam / Bij mij thuis: Het resultaat: een zolder bomvol ideeën

Hoe ziet jouw huis eruit? En je eigen kamertje? 
Teken het maar in dit huis!

Naam ........................................................ Leeftijd ..... jaar.  

KindeRdam kinderopvang, een beetje zoals thuis

Teken en kleur je eigen huis.

Samen... opgroeien in Rotterdam

Kinderen en oudersDemocratisch
burgerschap

Familiemuur

Discussiepostermodeshow

foto’s van feesten
uit eigen cultuur

feest met ouders
mooiste schilderij
van thuis naschilderen

Samen eten van 
multiculturele hapjes

Cultuurtafel

Vertellen over land 
van herkomst

kinderen interviewen 
ouders

samen sporten 
met ouders

stambomen maken
Wandeling met 
ouders

Ouder-inloopmiddag

Kleding uit verschillende 
culturen

Familiemuur

receptenboekje

collages over thuis

knutselen met oudersRegel thuis/op de BSO 
vergelijken

... en nog véél, véél meer!
Teveel om te op te noemen.

Bovenste etage: een zolder bomvol ideeën

Kijk zelf maar.....



Zomaar een greep
uit die vele, vele
activiteiten:

Een jaar lang
plezier maken
met elkaar en 
met ouders

Dat is:  Samen... 
opgroeien in
Rotterdam

Dat is kindeRdam!

Modeshow bij De Kijkdoos

Eten uit verschillend culturen
Huisjes verven Je mooiste schilderij van thuis Marokkaanse thee en lekkernijen

High tea met ouders Fotocollage Bij mij thuis

Modeshow van 
verschillende 
culturen

Een muur vol 
huizen bij

Hapjes uit 
verschillende 
culturen

Waar kom jij 
vandaan?

Proeverij van 
verschillende ge-

rechten. Daarna 
diner met alle ou-
ders en  kinderen. 

Net als thuis, als 
één grote familie!

Ouders bouwen 
huizen

Samen spelen 
met ouders

Hapjes uit
verschillende culturen

Samen wereldmuziek maken 

Spelletjesmiddag met ouders 

Knutselen met ouders

Knutselen met ouders
Kinderen maken fruitspiesjes voor 
het zomerfeest

Knutselen met ouders

Ouders koken samen

Boswandeling 
met ouders

Ouders bouwen huizen 

Fotocollagemuur Bij mij thuis



...en heel veel 
locatiekranten 

vol verslagen en 
leuke foto’s...



... missie geslaagd!

Hoe ziet jouw huis eruit? En je eigen kamertje? 
Teken het maar in dit huis!

Naam ........................................................ Leeftijd ..... jaar.  

KindeRdam kinderopvang, een beetje zoals thuis

Teken en kleur je eigen huis.



De kracht van het 
thema?

 
Het project organisatiebreed inzetten.

Alle pm’ers, alle kinderen van 
nul tot 13 jaar en niet te vergeten  

héél veel ouders werken zo enthousiast samen!



Hoe ziet jouw huis eruit? En je eigen kamertje? 
Teken het maar in dit huis!

Naam ........................................................ Leeftijd ..... jaar.  

KindeRdam kinderopvang, een beetje zoals thuis

Teken en kleur je eigen huis.

Project Samen... opgroeien in Rotterdam: 2013 en verder... 

De toekomst

Het thema Samen... goed voor later heeft een blijvende plek

gekregen in de locaties. Het klokje tikt overal door.

We gebruiken elkaars ideeën.

Alle kinderen hebben een stem.

Overal binnen kindeRdam is het democratisch burgerschap geworteld! 


