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2012:  Ouderbetrokkenheid 
Bij mij thuis: 
 
‘Je hebt elkaar nodig om een kind op te voeden’. Een 
goede samenwerking met ouders is voorwaarde voor 
een goede kinderopvang.  
In Bij mij thuis is gewerkt aan het contact tussen 
ouders en pm’ers, de ouderbetrokkenheid bij de  
locatie en het contact tussen ouders onderling. Iedere  
locatie heeft hier op eigen wijze invulling aan  
gegeven: er zijn huizen gebouwd, boswandelingen  
gemaakt, modeshows uit verschillende landen  
gehouden, multi-culturele high tea’s georganiseerd en 
nog veel, veel, veel meer.  
Op alle locaties hing de poster Bij mij thuis en 
het klokje zoals het thuis tikt....
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2013: Kinderparticipatie
Alle kinderen  hebben  een stem 
en het recht gehoord te worden
 
Bij kinderparticipatie gaat het niet alleen om het vol-
gen of consulteren van kinderen, maar ook om het 
betrekken van kinderen bij elkaar en het geven van  
verantwoordelijkheden. 
Alle locaties hebben geëxperimenteerd met een vorm 
van kinderparticipatie die paste bij de groep en  
hebben daarop gereflecteerd. Het ging daarbij om  
kleine dingen, zoals de kinderen zelf laten kiezen of ze 
binnen of buiten willen spelen, het stimuleren van zelf-
redzaamheid, de aanschaf van speelgoed, enzovoort. 
 
Op alle locaties hing de boomposter, alle locaties kregen 
het boekje Denk groot, doe klein van Anke van Keulen. Na 
afloop is er een prezi gemaakt met filmpjes van  
verschillende leeftijdsgroepen op verschillende locaties. 
De prezi is geplaatst op extranet. 
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• In 2014 is Samen... opgroeien in Rotterdam opgenomen 
  in de pedagogische werkplannen van alle locaties. 
• De vier pijlers van het project opgenomen in het 
  reflectieformulier Professioneel handelen:
  • Samen… meedoen  
  • Samen… verantwoordelijk  
  • Samen… verschillend   
  • Samen… conflicten oplossen
• Er wordt gewerkt aan een module over democratisch 
  burgerschap, die gebruikt kan worden in de intro- 
  ductiecursus voor nieuwe medewerkers. Onderdeel  
  hiervan is de film die door KINDwijzer is gemaakt.
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2015 en verder... 
 
Democratisch burgerschap uit zich in gedrag: hoe gaan 
we op een vreedzame wijze met elkaar om? Dat moet 
zichtbaar zijn in ons dagelijks handelen, onder andere in 
dagelijkse rituelen, activiteiten, omgang, methodes, ge-
sprekken en houdingen. Maar het gaat verder dan dat. 
Het houdt ook in: een bijdrage willen leveren aan  
de gemeenschap, je medeverantwoordelijk voelen, 
open staan voor verschillen, bereid zijn democratisch 
gedrag te vertonen, een mening kunnen vormen en 
kritisch kunnen omgaan met informatie. Dat bewustzijn 
willen we stimuleren bij kinderen én medewerkers. Het 
moet een vast onderdeel zijn van spelen en werken bij 
KindeRdam. Hiervoor zal aandacht zijn in de jaarlijkse 
deskundigheidsbevordering voor alle pedagogisch 
medewerkers. De nadruk zal liggen op kinderparticipa-
tie, ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen 
kinderopvang, thuis en school, om zo te komen tot een 
goede afstemming tussen de verschillende leef- 
werelden van het kind.

2015 en verder 
Samen... opgroeien in Rotterdam 

zichtbaar in ons handelen

Die maken we 
met elkaar!

Regels?

Als ik mama 
mis, mag ik 

mijn knuffel!

Ik kan het 
al zelf.

Ik mag zelf
mijn brood 

smeren!

Wij hebben straks 
een kindervergadering 

op de BSO!

Vet! Ik mocht mee-
denken over nieuwe 
buitenspeelspullen!
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Op de nieuwe website (in ontwikkeling) worden ouders geïnformeerd 
over de manier waarop wij bij KindeRdam  

invulling geven aan democratisch burgerschap.


