Serie ‘Boven het maaiveld’

Opvang voor
kwetsbare kinderen
Met zestig jaar historie is Dikkertje Dap van de Van Veldhuizen Stichting
een begrip in Rotterdam. Een bijzondere ‘Kinderopvang Plus’ die niet alleen kinderen met een zorgvraag helpt, maar ook kwetsbare gezinnen extra steun biedt. De decennialang opgebouwde expertise wordt nu in een
methodiek gegoten, Plus², waarmee ook andere kinderopvangorganisaties kunnen werken. Een gesprek met directeur Renate Verschoor (45).
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tend? Dikkertje Dap is een leuke organisatie om voor te werken, want je
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Methodiek
Zestig jaar expertise-opbouw resulteert in een bijzondere aanpak. Dikkertje Dap schrijft momenteel een eigen methodiek: Plus², die nog voor de
zomer in concept gereed moet zijn.
De organisatie gebruikt VVE-programma Uk & Puk en kindvolgsysteem
KIJK!, maar in aangepaste vorm. ‘Deze
programma’s zijn geschreven op kinderen die zich op normale wijze ontwikkelen, daarom moeten wij ze finetunen en omvormen tot een eigen
aanpak. Belangrijk onderdeel is competentievergrotend werken. Hierbij le-
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