
Handleiding gebruik film Samen goed voor later 
 
 

 

 

Doelgroep en doelstelling van deze handleiding 
Doelgroep (van deze handleiding): Alle (KINDwijzer-)organisaties die de film in willen zetten 

Doelstelling (van deze handleiding):  Duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn met de door 

      KINDwijzer geproduceerde film(s). 

 

 

Samen goed voor later film 
Afspeelduur:   00:16:17 

Doelgroep: Iedereen binnen Nederland die (potentieel) betrokken is bij kinderopvang.  

Dit kan dus variëren van een (potentiële) ouder tot een schooldirecteur, 

wethouder of minister. 

Doelstelling:  Meerwaarde van kinderopvang duidelijk maken; kinderopvang is niet alleen een 

    arbeidsmarktinstrument, maar draagt vooral bij aan de ontwikkeling van 

    kinderen. 

Omschrijving:  In een kwartier laat de film duidelijk de vier pijlers van ‘Samen goed voor Later’ 

    zien en hoe deze worden toegepast in de kinderopvang. 

Waar te vinden? Deze versie is openbaar te vinden op YouTube via http://youtu.be/8s4no2GJc5U 

 

Samen goed voor later film korte versie 
Afspeelduur:  00:02:53 

Doelgroep:  Iedereen binnen Nederland die (potentieel) betrokken is bij kinderopvang. 

    Dit kan dus variëren van een (potentiële) ouder tot een schooldirecteur, 

    wethouder of minister.  

    Deze versie is ook uitermate geschikt voor regionale samenwerkingspartners.  

Doelstelling:  Snel een korte indruk geven van de toegevoegde waarde van kinderopvang. 

Omschrijving:  Een samenvatting van de lange versie. De vier pijlers worden hier niet expliciet 

    genoemd, maar er worden duidelijke voorbeelden getoond. 

Waar te vinden? Deze versie is openbaar te vinden op YouTube via http://youtu.be/88dG1SbYi70 

     

  

http://youtu.be/8s4no2GJc5U
http://youtu.be/88dG1SbYi70


 

Handleiding gebruik KINDwijzer film 

Ideeën gebruik van de film: 
 

Kinderopvangorganisaties en scholen kunnen de film gebruiken om het thema  Samen goed voor later 

onder de aandacht te brengen binnen en buiten de eigen organisatie.  

 

Intern: 

- Toon de film (lange versie evt. met eigen logo) tijdens een medewerkersavond. Dit kan ook 

gewoon ergens op een scherm, hoeft niet plenair. 

- Maak de film (lange versie evt. met eigen logo) onderdeel van een teamoverleg. Praat er hierna 

over met je team. Goed voor de inspiratie en eventuele discussies. 

- Organiseer een ouderavond waar je de film (lange versie evt. met logo) plenair vertoont. Hierna 

kun je er met de ouders over in gesprek; hoe is het bij ons, wat is gewenst, wat zijn 

veranderingen. 

- Toon de film (lange versie evt. met logo) op locatie bij het in- en uitlopen van ouders, tijdens een 

zomerborrel of andere activiteit. Ook dit kan aanleiding zijn om een gesprek aan te gaan met de 

ouders. 

 

Extern: 

- Toon de film (korte versie) aan regionale samenwerkingspartners om hen een indruk te geven 

van de meerwaarde van kinderopvang.  

- Toon de film (lange versie evt. met eigen logo) aan samenwerkingspartners die meer willen 

weten over ‘Samen goed voor later’ en/of de meerwaarde van kinderopvang. 

- Zet de film (link naar de algemene film) op de eigen website. 

- Tweet over de film (inclusief link naar de algemene film).  

- Vermeld de film (link naar de algemene film) op de Facebook-pagina. 

- Vermeld de film (link naar de algemene film) in een nieuwsbrief naar medewerkers/ouders 

- Neem de link naar de algemene film op in e-mailhandtekeningen. 

- Sta je op een jaarmarkt/evenement? Toon de film op een (TV-)scherm. Het is een mooie 

gelegenheid om een gesprek aan te knopen met bezoekers 

- Neem de film mee bij gesprekken met beroepsopleidingen (ROC’s), zij gebruiken hem 

waarschijnlijk graag in hun opleiding om studenten te motiveren en inspireren. 

 

In de InspiratieKid (www.samengoedvoorlater.nl) zijn ook oefeningen en opdrachten te vinden om met 

teams en studenten aan de slag te gaan met de films. 

  



 

Handleiding gebruik KINDwijzer film 

Wanneer gebruik je welke versie? 

Bij een digitale verspreiding van de film wordt dringend verzocht altijd de link naar de algemene versie 

op de centrale plaats te gebruiken. Denk hierbij na over het doel en doelgroep om te bepalen of je de 

lange of korte versie het meest geschikt is. Gebruik hiervoor de uiteenzetting zoals hierboven gegeven.  

 

Ga je de film op locatie vertonen dan is de eerste vraag die gesteld moet worden; ‘hoeveel tijd heb ik?’. 

Zodra je meer dan een kwartier aan de film kunt besteden raden we aan de lange versie met eigen logo 

mee te nemen. Bij minder tijd kan altijd de korte versie getoond worden. 

 

Ook de doelgroep is bepalend bij de keuze welke versie getoond wordt. Bij samenwerkingspartners die 

nog helemaal nieuw zijn met kinderopvang, vormt de korte versie een mooie introductie. Zodra zij er 

echter meer over willen weten, kan de lange versie uiteraard getoond worden. 

 

Bij (potentiële) medewerkers en (potentiële) ouders wordt geadviseerd altijd de lange versie te tonen. 

Zij zijn al geïnteresseerd in kinderopvang en worden waarschijnlijk enthousiaster van de langer versie 

omdat daarin veel meer mooie momenten te zien zijn. 

 

Vragen? 

Stuur een mail naar info@kindwijzer.nl 

mailto:info@kindwijzer.nl

