Kennis maken en kennis delen 3.0
Kinderopvangorganisaties KomKids (Schiedam), DAK kindercentra (Den Haag) en Kindergärten City
(Berlijn) zijn een samenwerking aangegaan. Alle drie de organisaties zijn gericht op het leren van
elkaars kwaliteiten en willen dit realiseren door een concrete uitwisseling; dit jaar voor de 3e keer.
Sinds 2017 komen er ieder jaar 10 medewerkers uit
Berlijn op bezoek en een paar weken later gaan er 10
pedagogisch medewerkers (vijf van DAK en vijf van
KomKids) naar Berlijn.
In de voorbereiding op onze reis naar Berlijn (mei
2019) zijn er twee bijeenkomsten geweest, tijdens de
laatste gezamenlijke bijeenkomst gaf Serv Vinders een
inleiding over de kinderopvang in Berlijn / Duitsland, op basis van zijn jarenlange ervaring met en
betrokkenheid bij kinderopvang in Berlijn.
Begin mei waren er zelfs 12 ‘Erzieher(Innen)’ (pedagogisch medewerkers) op bezoek in Den Haag en
Schiedam. De intensieve week (met bezoeken aan zes locaties) werd afgesloten in Rotterdam; tijdens
de evaluatie noemen onze Duitse gasten de slaapkamers “konijnenhokken” en de kinderwc’s in de
open ruimte “shocking”. Tegelijkertijd prijzen ze de rust en harmonie in de groepen, zijn ze positief
verrast over het vele zingen van de collega’s (en hoe de kinderen meezingen én bv. opruimen) en het
ergonomische meubilair.
In de derde week van mei is er het Nederlandse ‘tegenbezoek’ met in de selectie van DAK Caroline,
Liesbeth, Roxanne, Shelley en Shirley en in het team van KomKids zijn opgenomen Frances, Martine,
Rozanne, Sandra en Suzanne. Geert is wederom mee als de verbindingsman.
We houden je middels een dagelijks verslag graag op de hoogte van de belevenissen.

----------------------------------------------------- Zondag 19 mei 2019 -----------------------------------------------------

Net als vorig jaar reizen we met de trein - 1e klas – en dit keer is het wel gelukt om samen in
hetzelfde rijtuig te zitten; tijdens de ruim zes uur durende reis leren we elkaar al wat beter kennen en
worden snacks gedeeld.
Op het Centraal Station van Berlijn
worden we opgewacht door Petra
(Regiodirecteur van Kindergärten
City), twee locatiemanagers Mirjam
en Jörg en Serv!
Ze brengen ons naar onze
(fantastische) appartementen,
vlakbij de Rosenthaler Platz, in
Berlijn – Mitte.
Onze gastvrouwen en –heer nemen ons mee naar een restaurant in de buurt en trakteren op “Duitse
tapa’s” of schnitzel XL. Wat een heerlijke start in een zonnig Berlijn. Morgen aan het werk!

