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Resultaten Rotterdams bondgenootschap tegen laaggeletterdheid 2009-2011 
 
In september 2009 is het Rotterdams bondgenootschap tegen laaggeletterdheid opgericht. 50 organisaties hebben zich actief 
ingezet voor de strijd tegen laaggeletterdheid. Bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, scholen, 
deelgemeenten en gemeentelijke diensten zijn in dit bondgenootschap vertegenwoordigd. Hun betrokkenheid bij taal is divers 
en daarom was hun aanpak ook steeds anders. In opdracht van de dienst Jeugd Onderwijs & Samenleving van de gemeente 
Rotterdam ondersteunde DOE hen met  advies, workshops en communicatiematerialen. Na 2 jaar is het tijd om de balans op te 
maken. De ervaringen van de bondgenoten en de bijbehorende resultaten zijn verzameld in een publicatie die wordt 
gepresenteerd op de slotbijeenkomst op 5 september in Theater Walhalla.  

Wereld-leren in de Kinderopvang 
 

Zoekt u een locatiemanager met 

pedagogische en organisatorische 

kwaliteiten? 
 

‘We zijn nu steeds in gesprek met elkaar over de 
kinderen. We zijn veel bewuster met de kinderen bezig.’ 

(deelnemer aan pilot Wereld-leren) 
 
Ons concept met de naam Wereld-leren is gericht op 
het vergroten van de pedagogische kennis in de 
kinderopvang. Want pedagogisch medewerkers 
spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
kinderen en in de manier waarop kinderen als mens in 
de wereld staan. Wilt u deze visie in uw organisatie 
implementeren? Wij helpen u daar graag bij in de rol 
van interim locatiemanager. De interim 
locatiemanager helpt bij het invoeren van uw  
pedagogisch beleid op de werkvloer en het runnen 
van de locatie. Deze manager maakt daarbij gebruik 
van de pedagogische kernpunten van Wereld-leren, 
waarin de medewerkers op de werkvloer en in 
workshops getraind worden.  

Heeft u interesse of vragen? Neemt u dan contact op 
met Martine van der Pluijm op 06-28638556 of 
m.vanderpluijm@doe-projecten.nl. Of bestel onze 
folder over Wereld-leren via info@doe-projecten.nl. 

Studiedag De Hefgroep 
 

Meer taal in de Kinderopvang 
 

 23% van de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang 
is laaggeletterd, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van 

Amsterdam. 
 
Die cijfers raakten Zwaantje Hazelaar, directeur van De 
Hefgroep Kinderopvang. Zij wilde in beeld krijgen welke 
medewerkers in haar organisatie een taalprobleem hebben. 
Samen met DOE organiseerde De Hefgroep Kinderopvang 
op 17 mei een studiedag waarin taal centraal stond. Die dag 
wisselden workshops over het belang van taal en tips om de 
taalontwikkeling van kinderen te stimuleren elkaar af. 
Bovendien maakten alle personeelsleden een taaltoets. Voor 
medewerkers met taalachterstanden worden komende 
maanden taalcursussen op de werkvloer georganiseerd. 
 
Wilt u ook een studiedag organiseren over taal? Neemt u 
contact op met Martine van der Pluijm (06-28638556 of 
info@doe-projecten.nl).  
 

Nieuws augustus 2011 



 
Meer Taalplezier op Zuid! 

 

Samen met Theater Walhalla ontwikkelde DOE het project ‘Meer 
Taalplezier op Zuid!’ voor basisscholen. Dit project, financieel ondersteund 
door Vestia Feijenoord, Rabobank Rotterdam en de gemeente 
Rotterdam, beoogt samen met leerkrachten kinderen en ouders bewust 
te maken van het belang van taal en hen taalplezier te laten ervaren. Het 
project start met een theatervoorstelling van Theater Walhalla waarin 
leerlingen bewust worden gemaakt van het belang van taal voor het 
realiseren van hun dromen. In de daaropvolgende weken gaan de 
leerlingen aan de slag met het maken van een Taalkrant en worden er 
door de school allerlei taalactiviteiten georganiseerd voor leerlingen en 
ouders om hun taalplezier aan te wakkeren.  De aandacht voor taalplezier 
wordt na afloop onderdeel van het vaste programma van de school.  
 
De pilots vonden plaats op basisschool De Globetrotter en De Schalm. Komend schooljaar richten we onze pijlen op 16 scholen 
op Rotterdam Zuid, een plek waar veel kinderen en ouders kampen met taalproblemen. Heeft u ook interesse in het opstarten 
van dit project bij u op school? Neemt u dan contact op met Nynke Okma op 06-14183988 of op info@doe-projecten.nl 
 

 
 

Workshop- & cursusagenda  
 

DOE start in samenwerking met het netwerk Inspiratie á la Carte met het aanbieden van workshops op het gebied van jeugd, 
opvoeding en onderwijs. De workshops zijn bedoeld als inspiratiebron voor ieder die met of voor kinderen werkt en op zoek is 
naar meer ruimte voor passie en inhoud. De workshops laten deelnemers kennismaken met een actueel thema en er is ruimte 
voor netwerken. En wie weet ontstaan er mooie gezamenlijke acties naar aanleiding van die momenten!  De volgende twee 
workshops staan nu gepland: 

 
 
De workshops vinden plaats op de Provenierssingel 32A te Rotterdam. De toegangsprijs is €15,= per deelnemer. Wilt u zich 
aanmelden voor één van de workshops of heeft u vragen? Neem dan contact op met Martine van der Pluijm op 06-28638556 
of info@doe-projecten.nl. We kijken er naar uit u bij een van onze workshops te mogen begroeten! 

 
 

Provenierssingel 32 A   |   3033 EM Rotterdam   |   010-4657442    |     www.doe-projecten.nl   |   info@doe-projecten.nl 

19 september 2011 – 19.00-21.30 
 

Kennismaking met filosoferen met kinderen 
 

Inge Breedveld van Peper Projecten en Sergio Espigares 
Tallón laten deelnemers kennismaken met filosofie en 

ervaren wat filosofie nu precies is. Inge verzorgt op 
verschillende basisscholen een aanbod Filosoferen met 

kinderen. Zij laat deze avond zien waarover je met kinderen 
kunt filosoferen en geeft tips om zelf aan de slag te gaan 

met filosoferen met kinderen. Sergio zal duidelijk maken hoe 
filosoferen bijdraagt aan burgerschapsvorming. 

 
‘Jezelf zijn dat duurt wel lang. Je moet je weg vinden. Dat doe je door 

verdrietig, boos en blij te zijn’.  Citaat van Robert  tijdens filosofisch gesprek 

over ‘jezelf zijn’ in groep 4 van basisschool De Bergse Zonnebloem. 
 

10 oktober 2011 – 19.00-21.30 
 

Democratie en burgerschap 
 

Joop Berding, werkzaam aan de Hogeschool 
Rotterdam en auteur van diverse publicaties, doet 

onderzoek naar de ideeën van John Dewey. Hij heeft 
een overzicht gemaakt van teksten van Dewey in zijn 

boek John Dewey over opvoeding, onderwijs en 
burgerschap. Een keuze uit zijn werk. Tijdens deze 

workshop vertelt Joop over zijn zoektocht en is er 
ruimte voor discussie met de deelnemers over wat 

burgerschap is en wat we in deze tijd kunnen met de 
ideeën van Dewey. 

Filosofische lessen over burgerschap in november 

 
Wat kunnen we leren van filosofen als Seneca, Al-Farabi, Spinoza en Dewey over burgerschap? Aan de hand van deze vraag 

verzorgt Sergio Espigares Tallón een filosofische cursus over wereldburgerschap, moreel burgerschap en cultureel 
burgerschap.  De cursus wordt aangeboden in samenwerking met de Filosofiegroep Rotterdam.  

Data: 7, 14, 21 en 28 november van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Provenierssingel 32 A te Rotterdam. Prijs € 60,=. 
Voor meer informatie en aanmelding: s.espigares@doe-projecten.nl of 06-57329597.  


