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Vanmorgen hebben we Kita Jerusalem Strasse bezocht. Dit kinderdagverblijf heeft in totaal 185 
kinderen, veel hoor ik menig een zeggen, maar voor Duitse begrippen is dit heel normaal. De 
kinderen hier in Duitsland gaan pas vanaf 1 jaar naar het dagverblijf en pas met 6 jaar naar school. 
Qua leidster - kind ratio is het een stuk beter geregeld als bij de andere dagverblijven die we hebben 
bezocht, de kleintjes van 1-3 jaar hebben 13 kinderen en 3 pedagogisch medewerkers, de oudere 
kinderen van 3-6 hebben 16 kinderen met ook 3 pedagogisch medewerkers.  
 
Wij hadden het geluk dat we met de oudste(5-6 jaar) mee mochten naar de muziekschool. We 
gingen met 11 kindjes met de trein, 2 haltes en heel klein stukje lopen. In de muziekschool werden 
we opgewacht door Frouke de docent, het thema was Vrouw Holle. Het was super leuk, de docente 
gaf door middel van muziek, dans, drama en rollenspel elk kind de gelegenheid om zich te 
ontplooien, en de kids genoten ervan. Dit duurde 1 uurtje daarna terug en wij nog een rondleiding 
door het gebouw. Ze hadden ook een super leuk project met de kindjes, nl vlinders laten ontpoppen, 
ieder kind heeft zijn eigen bakje met daarin een rups, iedere ochtend besteden ze hier aandacht aan 
en ze hebben al een speciale vlinderkooi staan om ze in te laten vliegen, en uiteindelijk in het wild uit 
te zetten. 
 
Hier nog een paar verschillen tussen de dagverblijven in Nederland en Duitsland: 
° kinderopvang is bijna gratis in Duitsland, ze betalen alleen voor het warme eten. 
° De ouders nemen bijna alles mee voor hun kind, denk aan; luiers, eten voor ontbijt of snack om 14 
uur, soms ook dekens voor te slapen.  
°ze betalen iedere maand ongeveer 2.50, om extra's dingen te kunnen kopen zoals 
tissues,  cadeautjes voor verjaardagen, pennen 
° De groepen zijn veel groter dan in Nederland,  met minder pedagogisch medewerkers, de 
pedagogische medewerkers worden niet vervangen als ze ziek zijn of vrij en dan sta je dus alleen of 
met zijn 2tjes. 
°kinderen zijn heel zelfstandig, doen bijna alles zelf, zelfs de allerkleinste, bv zelf eten pakken, zelf 
bepalen of ze gaan slapen, elkaar helpen. 
 
Vanmiddag zijn we naar Holfsteiner Ufer geweest. Na een warm welkom begon de rondleiding. Eerst 
gekeken bij de wat grotere kinderen omdat de kleintjes nog aan het slapen waren. Wat ons op viel is 
dat de ruimtes daar toch een stuk kleiner zijn dan bij de locaties waar we al geweest zijn. De buiten 
speelplaats is verdeeld in een groot stuk voor de oudere kinderen en een stuk voor de hele kleintjes 
zodat zij ongestoord heerlijk kunnen spelen. Ook is er een moestuin. Een keer per jaar krijgt het 
centra plantjes van een supermarkt en de kinderen zorgen er verder zelf voor. Aankomend weekend 
gaan er 27 kinderen, 3 leidster en stagiaire een weekend op kamp. Ouders moeten hier wel voor 
betalen. Ook hier weer verbaasd wat de kinderen allemaal zelf doen en helpen met klusjes zoals 
bedden opruimen e.d. Het was weer een mooie ervaring. Het is een super leuke ervaring, we nemen 
genoeg tips mee naar huis 
 
Liesbeth en Frances  



 
 


