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Samen… goed voor later 
 
Kinderopvang krijgt bij SKE een nieuwe betekenis; bewuster laten we kinderen vanaf nu uitgroeien tot betrokken burgers. Op dat gebied doen we al van 
alles, maar daar zijn we ons niet altijd van bewust. We kunnen er bovendien trots op zijn en het laten zien aan de buitenwereld. Daarnaast gaan we 
nieuwe activiteiten opzetten om kinderen overal meer bij te betrekken. Hoe? Door ze te laten participeren: actief laten luisteren, hun stem laten horen, 
verantwoordelijkheid laten nemen en laten meedenken/meebeslissen.  
 
Hoe krijg je betrokken mensen? Door kinderen al jong te leren vérder te denken. Het project Samen goed voor later bestaat daarom uit vier pijlers, 
waarbij SKE in 2012 zich vooral richtte op de eerste pijler: 

 Samen …..meedoen (participatie, betrokkenheid, zeggenschap) 
 Samen …..verantwoordelijk voor de groep en voor elkaar 
 Samen …..conflicten oplossen 
 Samen …..omgaan met verschillen 

 
Samen meedoen betekent samen beslissingen nemen en elkaar hierin tegemoet komen. Maar ook: kritisch denken en een mening hebben, je verplaatsen in 
de mening van de ander en respect hebben voor een minderheid. Zo sta je zelf toch ook het liefst in het leven?  

 
Start: wat doen we al? 
 
Bij de start van ‘Samen goed voor later’ bij SKE was de eerste vraag: wat betekent democratisch burgerschap en wat doen we al? Dit leidde tot het inzicht 
dat je als kinderopvangorganisatie in je dagelijkse doen al relatief veel doet aan democratisch burgerschap.  
De opdracht aan alle locaties luidde dan ook:   

 Zoek naar bestaande voorbeelden van werkwijzen of activiteiten, waarbij het kindercentrum een democratische oefenplaats is in het kader van 
‘Samen meedoen’.  

 Probeer alle stakeholders van een kindercentrum te betrekken: kinderen, medewerkers, ouders, buurt en onderwijs. De kinderen staan centraal! 

 De uitvoering gebeurt budgetneutraal 

 Bij de uitvoering worden altijd medewerkers van de centrale diensten betrokken 

 De werkwijze of activiteit moet zowel in- als extern gecommuniceerd en gezien worden. 
 
Voor alle leidinggevenden werd allereerst een kick-off bijeenkomst gehouden om het thema te doorgronden en met elkaar te oefenen welke werkwijzen 
en activiteiten erbij horen. De resultaten: 

 Gedurende het hele jaar kwamen aanmeldingen binnen bij het kernteam. In totaal zijn er ruim 112 inzendingen binnengekomen en goedgekeurd.  

 Het heeft een sterke betrokkenheid opgeleverd tussen de medewerkers van de centrale diensten en de vestigingen. Het besef dat je 
verantwoordelijk voor elkaar bent, belangstellend kunt zijn naar elkaar en dat het niets ‘kost’ om ‘samen mee te doen’ is erg verrijkend geweest.  



 De inzet van in- en externe (social) media heeft bijgedragen aan het goed kunnen delen van de resultaten en aan het saamhorigheidsgevoel tussen 
de betrokkenen. 

 

Borging  
 

 Het thema democratisch burgerschap wordt in zowel visie als doelstelling opgenomen in het algemeen pedagogisch beleid 0-12. Pedagogische 
werkplannen volgen. 

 Best practices worden verzameld en ingevlochten in website, publicaties, jaarverslag. 

 Bij activiteiten wordt de link gelegd naar ‘Samen goed voor later’ conform de afspraken: Kinderen ouders medewerkers, school en wijk en ‘in 
beeld’. 

 Medewerkers van de centrale diensten zijn minimaal bij 1 activiteit op locatie actief betrokken. 

 In de aanbestedingsmap van IKC wordt een passage opgenomen over de aandacht en acties met betrekking tot ‘Samen goed voor later’ zodat 
aansluiting gezocht kan worden bij curriculum van het onderwijs (nl. wettelijk verplicht onderdeel). 

 Gedachtegoed Samen goed voor later wordt meegenomen in de werkgroep IKC VVE ‘ouderbeleid’. 

 
Opwarmen 
 
De aftrap van het project was op 6 maart. De insteek voor SKE was vooral om samen inzicht te krijgen in de betekenis van democratisch burgerschap en 
ons te realiseren dat we al heel veel doen op dat gebied. De extra stap die we in 2012 maakten was dat we zoveel mogelijk partijen laten meedoen aan de 
activiteiten en dat we dit zoveel mogelijk delen via alle tot onze beschikking staande in- en externe media.  
 
De resultaten van de aftrap én de vervolgstappen werden uitgebreid gepresenteerd aan alle medewerkers via een folder en speciale posters en 
ansichtkaarten om ideeën op te doen. Het was de bedoeling om aan iedereen handvatten te bieden om kinderen én ouders, collega’s én betrokkenen in de 
wijken warm te maken om samen mee te doen.  
 
Op 6 maart proefden we met alle leidinggevenden van het project Samen goed voor later. Door onze aanpak  laten we zien hoe verantwoordelijk SKE 
omgaat met (de toekomst van) kinderen en de wereld eromheen.  Het begon met een stukje theorie, gebracht door het kernteam en door Peter de Vries, 
adviseur bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies. Hij legde uit hoe je ouderbetrokkenheid kunt inzetten bij het project. Als ouders meedoen met 
activiteiten, is er sprake van ouderparticipatie. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich 
(mede)verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind tijdens de opvang. Betrokken ouders bieden het kind de beste toekomst; deze ouders 
geven onvoorwaardelijke steun aan het kind en ons en zijn gezond kritisch naar kind, medewerkers én zichzelf. 
 

 

 



Tips voor Samen…meedoen  
 
Uit de brainstorm kwamen tientallen suggesties naar voren. We lichten er een paar uit, verdeeld over de vier partijen die we meer willen betrekken. 
 
Kinderen (0-4): 
 Externe partners actief informeren over je werkwijze (presentatie Startblokken voor leerkrachten); 
 Meer aandacht voor overdrachtsmoment, vertel ook wat het kind heeft meegemaakt;  
 Ouder-kind activiteiten (pedagogisch kwaliteit laten meebeleven). Als je samen een paastak maakt, laat zien dat het belangrijk is dat het vanuit het 

kind zelf komt, dat het kind weet waar het mee bezig is. 
 
Kinderen (4-13): 
 Organiseer je open dag gelijktijdig met de 10-minutengesprekken; laagdrempelige inloop! 
 Zet Polls in voor wensen, ervaringen en behoeften van kinderen. 
 Samen met scholen en wijk meedoen aan Beweegwijs 
 Week van respect: meedoen! 
 
Ouders: 
 Dagje in de opvang: breng een dag in beeld, dat zegt ouders meer dan een pedagogisch werkplan 
 Open een ideeënbusje, zet stellingen in je nieuwsflits en vraag actief om input van ouders. 
 Beelden van kind op tv-scherm en webpagina tonen. 
 
Collega’s: 
 Meer ideeën en best practices uitwisselen; 
 Gluren bij de buren (bij elkaar op bezoek); 
 Vrijwillig je talent inzetten voor een activiteit op een andere vestiging;  
 Samen een park of speeltuin helpen schoonmaken; 
 Kindgesprekken op school samen met de bso-medewerkers, ook als er geen problemen zijn; 
 Samen meedoen aan overkoepelende thema’s zoals Serious Request 

 

 
 
 
 
 



Serious Request 
 
Als overkoepelend doel borrelden veel ideeën op voor deelname aan Serious Request in 2012 in Enschede. Menig medewerker zag zichzelf al bij het Glazen 
Huis staan met een flinke waardecheque om te doneren. De betrokkenheid die hiervan uitgaat sprak iedereen aan en geeft ook ruimte aan iedereen: van 
kleintjes (zingen bij verpleeghuis) en grotere kinderen (fancy fair), tot ouders (taart bakken), medewerkers (pr) en de wijk (lege flessen ophalen).  
 
Om aan te sluiten bij activiteiten voor Serious Request en om ideeën te delen hebben we een Yammer-groep aangemaakt, alleen toegankelijk voor mensen 
met een SKE e-mailadres. Een social media-platform om met elkaar alles te delen over Samen…goed voor later en Serious Request.  
 
 

De volgende stap 
 
Met deze inspiratie ging men op elke locatie aan de slag. Daarvoor waren een aantal 
middelen ontwikkeld: 
 Posters van het oefenplein; 
 De Yammer-omgeving; 
 De algemene uitleg en presentaties op intranet;  
 Ansichtkaarten (de groeten van… een team met een goed idee); 
 De mogelijkheid om activiteiten aan te melden voor de SKE facebook en Twitter 

pagina’s 
 
Ouders laten wennen 
Tot slot wilden we alle ouders laten zien wat we voor hun kind doen. Dat gebeurt onder 
meer via: 
 Locatie nieuwsflitsen; 
 De SKE website; 
 artikel in ons kwartaalmagazine Kinderopvang in Beeld; 
 uitnodiging pers bij de verschillende activiteiten; 
 Facebook en Twitter.  

 

Zo goed gaat het al  
 
De boodschap was: je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden; veel van wat je al doet, sluit perfect aan bij het werken aan betrokken kinderen.  
Er gebeurt dus ongemerkt al van alles. Dat we verantwoordelijkheid hebben voor elkaar en de samenleving en dat we belangstellend zijn naar elkaar, dat 
zit in alle dagelijkse dingen. Om dit ook naar ouders duidelijker te maken, maakten we dit zichtbaarder door ze in een vroeg stadium te betrekken, te 
laten meedenken en meebeslissen en alle ervaringen te delen.  



 
Richtlijnen voor de activiteiten  
 
Voor de activiteiten in 2012 golden een paar richtlijnen. 
Het idee/activiteit/werkwijze: 
1. Doe je samen met kinderen en ouders 
2. Is goed voor nu en later  
3. Breng het in de publiciteit; Je bent trots en je laat het zien!  
4. Het maakt de pedagogische kwaliteit van SKE zichtbaar 
5. Maak een intekenlijst voor medewerkers van de Centrale Diensten om mee te helpen. 
6. Meld het idee het liefst vooraf aan bij ….. 
7. Locaties organiseren 4 activiteiten, medewerkers van CD doen mee aan 1 locatie-activiteit 

en organiseren 1 activiteit met de afdeling 
 

 

De resultaten  
 
Het kernteam verzamelde en beoordeelde alle aanmeldingen. In 2012 zijn ruim 112 activiteiten 
aangemeld! Daarmee is ook een doel voor de eindejaarsuitkering behaald. 
En passant hebben we ons gemeld bij Serious Request. Onze inspanningen werden gevolgd en 
uiteindelijk werden wij zelfs uitgenodigd door het Rode Kruis voor een rondleiding bij het 
gebeuren rond het Glazen Huis in Enschede. Zeker toen bleek dat onze financiële thermometer 
maar bleef stijgen. Uiteindelijk konden we ruim 16.000 euro aanbieden voor de baby’s in Afrika. 
Dankzij de inzet van vele kinderen, ouders, buurtbewoners, familie, scholen en alle 
medewerkers van SKE. 
Een grote toegevoegde waarde had het deelnemen van medewerkers van de centrale diensten 
aan de locatie-activiteiten. Dit werd door alle betrokkenen als zeer waardevol beoordeeld en we 
zullen dit in het werkplan voor 2013 verwerken om ervoor te zorgen dat dit geborgd wordt voor de toekomst. 
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