
 
GLUREN BIJ DE BUREN 
 

MAANDAG 14 oktober 2013 
Op  een grijze, miezerige maandag 14 oktober arriveren we om 9.30 bij het hoofdkantoor van KindeRdam op de 
Schiekade in Rotterdam. Op de deur hangt een geweldige poster waarop KindeRdam ons verwelkomt. We 
weten gelijk dat we goed zitten en voelen ons welkom ! 
Eenmaal binnen is er een ontvangst door het kernteam KindeRdam met koffie, domtorentjes en een 
voorstelrondje. Daarna volgt een korte toelichting op een druk maar doordacht programma. 
Er is goed aan ons gedacht: voor onze fietstocht door Rotterdam krijgen we een rugzakje mee met een aantal 
belangrijke accessoires voor de komende twee dagen: een banaan, een snelle Jelle, een flesje drinken en, heel 
belangrijk, een regencape ! 

Dan zijn we klaar om te vertrekken. De maandag staat in het teken van DIVERSITEIT. 

We  trekken onze regencapes aan en fietsen over de Erasmusbrug door de 
stromende regen naar Rotterdam Zuid. Op Kinderdagverbijf de Kijkdoos krijgen we een presentatie over 
kinderopvangplus, DBSO en coaching on the job.  We praten met Sandra (gezinsbegeleider en projectleider bij 
Alert 4 you) over de samenwerking tussen hulpverlening en kinderopvang op kinderdagverblijf De Kijkdoos en 
BSO De Kindercaroussel. Els vertelt over het coachen on the job in De Kijkdoos, vanuit het CJG. Mimount (case-
manager kinderopvang plus) geeft ons een rondleiding en benadrukt de goede samenwerking met ouders. Het 
thema ’Bij mij Thuis ‘ zien we hier overal terug: aandacht voor de cultuurverschillen- en overeenkomsten, de 
gezinssamenstelling of de woonomgeving. Hierdoor ontstaat wederzijds vertrouwen, een meer open contact, 
betrokkenheid en ontmoeting met ouders. 
Financiering van kinderopvangplus gebeurt door het kinderopvangfonds en het project ‘proeftuinen’ door de 
gemeente Rotterdam. Door deze samenwerking wordt deeltijdbehandeling voor kinderen met een indicatie op 
het  kinderdagverblijf en de bso mogelijk gemaakt, wordt hulp eerder geboden en dichter bij huis !  
 
’s-Middags bezoeken we De Kindercarrousel, een BSO en KDV met een diversiteit aan werkvormen en culturen. 
Er wordt gewerkt met het programma ‘Ben ik in beeld’ en ‘Puk en Co’. De KindeRcarrousel is een Lekker Fit 
kindercentrum waar extra veel aandacht wordt besteed aan gezond eten en bewegen. Er is een groen 
schoolplein en moestuintjes waar van alles te spelen en te ontdekken is. 
De BSO is een BSO-plus locatie waar een samenwerkingsverband is  tussen KindeRdam en de hulpverlening, 
Trivium/Lindenhof. Op deze groep kunnen totaal 14 kinderen geplaatst worden waarvan 4 kinderen met een 
BJZ indicatie. De groep wordt begeleid door een pm-er op HBO-niveau en groepsleidster van 
Trivium/Lindenhof. Alle kinderen hebben een individuele werkmap met punten waaraan gewerkt moet worden 
door de kinderen, met name sociale vaardigheden. Er is begeleiding door een gedragswetenschapper van 
Trivium/lindenhof. Ook hier een good practice van samenwerking tussen hulpverlening en kinderopvang ! 
 



We fietsen door naar BSO de Pierewaaier. Een BSO waar gewerkt wordt 
met leeftijdsgroepen en een diversiteit aan activiteitenruimtes: een 
enorme keuken, een grote knutsel ruimte, een computergang en een 
ruimte om workshops en cursussen te geven. Een ‘piloot’ houdt in de 
gaten waar de kinderen zijn. We zien op veel plekken een familiemuur 
met het KindeRdamhuis waarop te zien is ‘Hoe gaat het bij ons thuis’.  
Samen opgroeien in Rotterdam….. 

  
 
 
 
   

Door een Rotterdamse ‘vreedzame wijk’  fietsen we naar Aprosito, op 
het Stationsplein waar we doorweekt maar voldaan neerstrijken om te dineren en alles uitgebreid na te 
bespreken met Yvonne, Gerdi en Margreet. 
 
 

Dinsdag 15 oktober 2013 
Deze dag staat in het teken van PM-ers en KINDERPARTICIPATIE 

 
 
We beginnen vandaag met een uitleg over de KindeRdamacademie. Om excellente kinderopvang te kunnen 
bieden blijft KindeRdam zich ontwikkelen door een lerende organisatie te zijn. KindeRdam heeft een eigen 
bedrijfsschool,  een erkend leerbedrijf waar stagiairs van verschillende beroepsopleidingen het vak van pm-er  
in de praktijk kunnen leren. Jaarlijks biedt kindeRdam ruim 100 stagiairs deze mogelijkheid. De afdeling 
Opleiding en Coaching is verantwoordelijk voor een actieve begeleiding op de werkvloer.  
We fietsen weer door de stromende regen naar Kinderdagverblijf Sjakie en het Kleine Rijk. Een bijzondere 
combinatie van een antroposofisch- en een VVE-kinderdagverblijf. Een wereld van verschil en diversiteit aan 
kinderen en ouders.  
Het eerste wat opvalt als we BinnensteBuiten bezoeken is de prachtige ligging ! De aangrenzende 
natuurspeeltuin De Speeldernis en de eigen grote, glooiende tuin vormen een groeiende omgeving waarin 
kinderen van alles kunnen ontdekken en beleven. Ook binnen is de natuur in allerlei facetten terug te vinden. 
Een open, licht gebouw met grote ramen waardoor je de konijnen buiten ziet huppelen.  Als laatste krijgen we 



een enthousiast verhaal van de locatiemanager van kdv ’t Zonnetje over Kinderparticipatie  op het 
kinderdagverblijf.  Peuters zijn bv. om de beurt ‘helper van de dag’ en aan de peuters is de vraag gesteld: ‘stel 
je voor dat je voor 1 dag de baas van ’t Zonnetje zou zijn. Hoe zou dat er dan uitzien ? ‘ De wensen van de 
kinderen zijn opgeschreven en in een grote boom gehangen’.   Ouders zijn hierbij vervolgens betrokken en 
hebben resp. een workshop tekenen en dans aan de kinderen gegeven. Ouders en kinderen hebben zo 
intensief met elkaar samen gewerkt . 
We sluiten ons bezoek af met het kernteam op het centraal buro onder het genot van een borrel waarbij we 
napraten over onze ervaringen, wat ons verbindt en wat we mee nemen. 
 

Good Practices 

- Een grote diversiteit aan pedagogische manier van werken, aansluitend bij de diversiteit onder de 
Rotterdamse bevolking : ‘voor elk wat wils’,  bij KindeRdam valt iets te kiezen   

- Samenwerking tussen hulpverlening en kinderopvang, hulp wordt hierdoor eerder geboden en dichter 
bij huis  

- Het  goed zichtbaar en herkenbaar maken van de thema’s Samen….opgroeien in Rotterdam en 
Kinderparticipatie !  Als een rode draad hangen op elke locatie dezelfde posters met het Rotterdamse 
Huis en ‘Geef kinderen een stem zodat ze worden gehoord’ .  

- Het hebben van een eigen KindeRdamacademie waardoor pm-ers zich blijven ontwikkelen 
 
 
Bedankt voor jullie  gastvrijheid ! 
 
Karin, Steffi en Olga. 
 
 
 
 
 


