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Week 14 - 18 januari 2019 

Mijn eerste Rotterdamweek was meteen al een schot in de roos. Ik ben goed ontvangen door 

Martine van der Pluijm van Hogeschool Rotterdam die Thuis in Taal (wat wij in Brussel omgedoopt 

hebben tot Welkom in de Klas) heeft opgestart en met hart en ziel haar project constant op een 

hoger niveau probeert te brengen. Haar enorme dynamiek, aanpak en brede blik op de dingen zijn 

erg inspirerend. Net zoals de stad en haar bewoners zelf trouwens. Iedereen lijkt met veel kennis van 

zaken, positieve energie en een groot hart voor de stad bezig om van Rotterdam een betere plek te 

maken. 

 

Mijn eerste dag heb ik doorgebracht bij de organisatie Peuter en co die Thuis in Taal in de scholen 

opvolgt en ook ouderkamers (onze oudercafés) en train-de-trainer workshops voor leerkrachten 

organiseert. De volgende dagen ben ik gaan observeren  tijdens de ouder-kindactiviteiten op twee 

scholen en heb ik een oudercafé meegevolgd op een derde school. Ik mocht in het kielzog van 

Martine ook mee naar een netwerkoverleg bij de gemeente om na te denken over de verankering 

van het project en een werksessie met studenten sociaal werk en de bib over ouderbetrokkenheid, 

laaggeletterdheid en voorlezen. Op donderdag heb ik deelgenomen aan WerkplaatsZuid, een 

namiddag met workshops over vernieuwende projecten in Rotterdam Zuid (het Molenbeek van 

Rotterdam). 

 

Mijn studio, vlakbij het Marconiplein in West-Rotterdam, is bescheiden (bed-tafel-stoel-mini fornuis-

wasbak-badkamer op 1m2) maar ruim en behoorlijk rustig (in de week, iets minder op zaterdag en 

zondag…). Alleen de lange, steile trap is een uitdaging, vooral als mijn vouwfiets mee op stap gaat.  

 

En Rotterdam: het blijft indrukwekkend om hier rond te lopen en te fietsen, echt de moeite voor wie 

nog ‘s een citytrip dicht bij huis zoekt.  

 

 

 



 

Week 21 - 25 januari 2019  

 

Deze week heb ik opnieuw 2 ouderkamers bijgewoond, 

eentje in De Kameleon en eentje in Bloemhof, 

concentratiescholen zoals we ze ook in Brussel kennen. 

Het is interessant om te zien hoe iedereen op een heel 

organische manier bij het Thuis in Taal-project betrokken 

wordt: ouders, leerkrachten, stagiaires en de 

medewerkers van Peuter en co. Elk oudercafé begint met 

de slagzin “samenwerken is belangrijk”. Tegelijk is het 

ook, net zoals bij ons, trekken en sleuren om volk bijeen te krijgen. De opkomst voor de oudercafés 

is laag maar het enthousiasme groot. We doen het trouwens goed in Brussel met onze Welkom in de 

Klas, we halen al na 4 maanden dezelfde opkomstcijfers van 75% en meer (ouders die mee komen 

doen in de klas) als in Rotterdam. Martine vernoemt ons nu ook telkens als ze haar project 

presenteert. Het is voor haar een eer dat Thuis in Taal een internationale uitstraling krijgt. Hopelijk 

kunnen we daar samen verder aan werken.  

 

Woensdag was een dag in het teken van voorlezen. 

Deze week is Nationale Voorleesweek in Nederland en 

‘s morgens ben ik naar een verteltheater in de bib van 

Delfshaven (een wijk van Rotterdam). Een beetje uit 

chauvinisme want onze eigenste (Brusselse) Leo 

Timmers en zijn boek ‘Een huis voor Harry’ staan 

centraal in de Voorleesweek. Toen de vertelster een 

zelfgebreide kat tevoorschijn toverde en aan de 

aanwezige peuters vroeg hoe ze die zouden noemen, riep iedereen uit volleborst “Harry!”. Gedaan 

dus met Minoes en co. Daarna had ik een tweede werksessie met de hoofdbib van Rotterdam over 

het integreren van voorlezen in de Thuis-in-Taalactiviteiten. De stap-voor-stap-uitwerking vind je in 

mijn uitgebreid verslag. Martine maakt altijd lange dagen, om 16u zijn we nog naar Noord-

Rotterdam getrokken voor een overleg met CED Groep, die medewerkers in de lagere school en 

kinderopvang ondersteunt (vroeger als gesubsidieerde organisatie en nu verzelfstandigd). Zij hebben 

een subsidie binnengerijfd om taalstimulerend materiaal te ontwikkelen dat ze graag zouden willen 

koppelen aan Thuis in Taal. 

 

Donderdagnamiddag mocht ik met Martine en Nicole 

(een dynamische kleuterjuf die één van de grote TiT-

aanhangers is) naar een bijeenkomst voor VVE-

medewerkers (vroeg- en voorschoolse educatie) 

georganiseerd door Oberon, een Utrechts onderzoeks- 

en adviesbureau. Het is een beetje eng om te zien hoe 

dergelijke bureaus door overheden betaald worden om 

bepaalde onderzoeken te voeren zonder zelf 

terreinwerk te doen. Martine en Nicole waren dan ook niet te spreken over de aanpak en de 

presentaties. Aangezien ik toch in Utrecht moest zijn, ben ik in de voormiddag een kijkje gaan nemen 

https://docs.google.com/document/d/1ggrQxqBCekyEgX8FH01kL3Gwo14oEuSONmDMQmIyL_U/edit
http://www.cedgroep.nl/


op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, een gigantische beurs voor het onderwijs. Ongelooflijk 

wat een commerce er is rond het onderwijs (en dat terwijl de scholen zonder geld zitten).  

 

Tussen alle uitstapjes door waren het kantoor van Peuter en co en (het café) van Hogeschool 

Rotterdam mijn uitvalsbasis om te werken aan de opdracht van Martine (het voorbereiden van de 

Train de Trainer-sessie rond taalstimulering volgende week donderdag).  

Bon, het was wederom een productieve en erg interessante week! Bovendien heb ik mijn eerste 

beschuit met blauwe muisjes ooit gegeten (een collega was oma geworden van een jongetje…). En 

stevig sneeuwen heeft het hier 

ook gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 28/01 - 1 februari 2019 

Na mijn derde week Rotterdam begint het Thuis in Taal-plaatje al behoorlijk compleet te raken. 

Mede dankzij Martine die me echt overal mee naartoe neemt. Dat is meteen ook één van haar 

sterktes: ze slaagt erin om heel veel mensen te enthousiasmeren voor haar project en die mensen 

aan zich te binden en met elkaar te verbinden door hen zoveel mogelijk te betrekken. Ondertussen 

blijkt het Brusselse ons-kent-ons-wereldje ook voor Rotterdam te gelden: ik loop constant bekenden 

tegen het lijf. 

 

Deze week heb ik veel vergaderingen bijgewoond: over het ontwerpen van nieuwe Train-de-

trainersessies (hoe ervoor zorgen dat leerkrachten helemaal mee zijn met het Thuis in Taal-verhaal), 

de verbreding van de stages (een 10-tal stagiaires van de opleiding sociaal werk zetten mee hun 

schouders onder het project), het ontwikkelen van de huisbezoeken (nieuw binnen Thuis in Taal: 

taalstimulering aan huis) en de resultaten van de vorige onderzoeksperiode (voorgesteld aan een 70-

tal pedagogisch medewerkers). 

Daarnaast stonden opnieuw een ouderkamer en een ouder-kindactiviteit (bij Nicole op Bloemhof = 

de voorbeeldjuf op de voorbeeldschool) en een intervisie met studenten op het programma.  

 

Ik heb mijn programma zelf verder aangevuld met een paar “kijk eens over het muurtje” en ben op 

bezoek gegaan bij House of Hope (waar de vrouwenpraatgroep erg gezellig was en Belgen toch wel 

een goede naam blijken te hebben), Stichting Bij Corrie / LOV (zij organiseren onder andere 1 op 1 

taallessen aan huis bij de meest kwetsbare vrouwen) en de medewerkster ouderbetrokkenheid van 

Gemeente Rotterdam. 

 

https://not.exporoute.com/
https://www.houseofhope.nl/
https://www.stichtinglov.nl/


Erg inspirerend was de presentatie van Broedplaats 010. Vijftien leerkrachten (van kleuterjuf tot 

leraar secundair, van jonge starter tot bijna gepensioneerd) stelden in het gezellige Verhalenhuis 

hun traject voor waarbij ze anderhalf jaar lang gecoacht werden. Gedurende die periode werden ze 

één dag per week vrijgesteld om vormingen te volgen (van boksles tot workshops door marketeers), 

hun netwerk te verbreden (met contacten bij zowel sociale partners als in de bedrijfswereld), de 

stad beter te leren kennen en zelf innovatieve projecten te ontwikkelen. Het enthousiasme droop 

van de deelnemers af. Inzet van dit alles: het Rotterdamse onderwijs zo goed mogelijk maken voor 

alle Rotterdamse kinderen.  

 

 

Week 4 - 8 februari 2019 

 

Ondertussen zit mijn laatste week Rotterdam er 

alweer bijna op. Een maand geleden kon ik nog 

bedenken: tijd zat (en misschien te veel) maar 

nu lijkt het opeens toch allemaal te kort. Hoe 

meer mensen ik leer kennen, hoe meer tips ik 

krijg om dit of dat nog te bezoeken. In elk geval: 

nooit gedacht dat het zo’n rijk gevulde en 

interessante maand ging worden, met heel veel 

dank aan Martine en haar team die me echt 

overal mee op sleeptouw namen en hun hele interne keuken voor me openstelden. 

 

Jammer genoeg waren er veel zieken deze week (ondertussen is het griepvirus ook tot in Rotterdam 

geraakt, net als het barslechte weer) waardoor een aantal van mijn geplande afspraken niet konden 

doorgaan (waaronder mijn eindevaluatie met Martine, ik moet dus sowieso snel nog ‘s terug naar 

Rotterdam :-). 

Maar ik had wel interessante gesprekken met Esther van Vluchtelingenwerk Nederland en hun 

project Rotterdamse Taalstart en Laura, directrice van Alsare Academie, die me meer geleerd heeft 

over hoe een taal- en inburgeringsschool werkt volgens het vrijemarktprincipe.  

 

https://onderwijs010.nl/
http://www.belvedererotterdam.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/rotterdamse-taalstart
https://alsare.nl/


Donderdag heeft Martine me naar een symposium gestuurd over “Research on social inequality” aan 

de Erasmusuniversiteit. Rode draad van de lezingen was het feit dat ons onderzoek naar sociale 

ongelijkheid te vaak en te veel gekleurd wordt door ons eigen Westers referentiekader waardoor we 

eigenlijk aan een soort van self fulfilling prophecy doen wat de resultaten betreft. De 

uiteenzettingen van de vier sprekers leidden tot erg interessante inzichten. 

 

Daarnaast zat ik opnieuw rond de tafel met de werkgroep voorlezen van de bibliotheek, de 

onderzoekswerkgroep ouderbetrokkenheid en de train-de-trainerwerkgroep. 

 

De sympathieke bende (zie foto links) van de Internationale dienst Social Work van Hogeschool 

Rotterdam wil trouwens heel graag in oktober met een groep studenten naar Brussel afzakken.  

 

En de afscheidsborrels zijn ondertussen ook gestart (zie foto rechts met Catherine en Monique van 

Peuter en co).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eur.nl/essb/evenementen/symposium-onderzoek-naar-maatschappelijke-ongelijkheid-2019-02-07


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


