
Dagverslag uitwisseling met Kindergarten City,  
woensdag 22 mei 2019, workshop bij Haus der kleinen Forscher.   

Caroline Cogenbach, DAK Kindercentra 
 
Vandaag zijn Rosanne, Frances, Martine en ik te gast bij Karin Cordts, coördinator van het Haus der kleinen 
Forscher (huis van de kleine onderzoekers). Sinds 2009 is er een nauwe samenwerking met de Kita's van 
Kindergarten City. Deze samenwerking is ontstaan omdat men in de kinderopvang naast aandacht voor taal, 
muziek, beweging & sport ook speciaal aandacht aan de creatieve ontwikkeling wil geven. Daarnaast merkte 
de Duitse overheid dat er maar weinig jongeren voor een technisch beroep kiezen. Door kinderen van jongs 
af aan kennis te laten maken met allerlei mogelijkheden voor spel en proefjes op natuur en techniek gebied, 
hoopt men de belangstelling voor technische beroepen te vergroten. In het Haus der kleinen Forscher 
brengen Karin Cordts en haar collega's deze twee invalshoeken samen in een geweldig ingericht atelier met 
werkelijk van alles aan materialen om creatief en technisch ' helemaal los' te gaan. Je kunt het zo gek niet 
opnoemen of het is er. Karin geeft trainingen aan PMers van 52 van de 56 Kita's van Kindergarten City. 
Vandaag krijgen wij een rondleiding door het hele atelier en we volgen een workshop, gericht op technische 
proefjes. We doen heel veel leuke ideeën op, die we heel gemakkelijk met kinderen bij Komkids en DAK 
kunnen uitvoeren.  
 
Bijvoorbeeld: 
- bouwen met cocktailprikkers en geweekte erwten,  
- een 10 eurocent munt in een ballon stoppen, ballon oppompen, dichtknopen en ronddraaien. Daarna draait 
de munt verder in de ballon en maakt een typisch geluid. 
- raden hoeveel scheppen zout je in een bak met water moet doen voordat een golfballetje gaat drijven 
- een wedstrijd in twee teams: maak een boot van klei en geef van te voren aan hoeveel metalen moeren je 
in de boot kunt doen, voor deze zinkt, 
- flessen met gekleurde vloeistof die aan elkaar gemaakt worden met een speciaal verbindingsstuk waardoor 
de vloeistof wel of niet doorstroomt. Dit soort verbindingsstukken zijn ook te koop in de webshop. 
 
We besloten ter plekke om allemaal 
het laatste spelletje voor onze 
dagverblijven te gaan maken: een 
raadsel met een houten kistje en 10 
bonen. We komen het wel laten zien! 
En natuurlijk willen we ook allemaal 
een atelier. En zoveel leuke 'andere' 
materialen! Ik ga toch nog eens kijken 
hoe en wat we bij een zaak als Scrap 
XL in Rotterdam zouden kunnen 
bestellen... 
 
Het was een heel leuke en 
inspirerende ochtend! Dank je wel, 
Karin! 


