
 

Kerkplein Rotterdam zoekt 1 of 2 
onderzoeksstudenten 
Kerkplein Rotterdam is een project van Samen 010. Samen 010 is een organisatie van kerken en 

vrijwilligers die samen projecten uitvoeren gericht op verbinding tussen mensen. Kerkplein is een 

project van samenwerkende diaconieën in Rotterdam en omstreken en zet zich in voor een 

samenleving waarbij de mensen met een verstandelijke beperking niet aan de kant staan, maar 

gezien worden en ‘erbij’ horen. Kerkplein kijkt mee met de kerk naar de mogelijkheden die er zijn 

om over en weer wat voor elkaar te betekenen. De activiteiten die worden georganiseerd zijn zeer 

divers van aard o.a. excursies, vieringen, spel, knutselen, eten en toneel.   Ook wordt pastoraat 
verzorgd. Aandacht is het sleutelwoord. 

Een bijzonder onderdeel van Kerkplein zijn Zaterdagactiviteiten. Al jarenlang worden onder leiding 

van Tanja Demper, de coördinator van Kerkplein, door vrijwilligers in de verschillende wijken van 

Rotterdam op zaterdagmiddag activiteiten voor en met mensen met een licht verstandelijke 

beperking georganiseerd. Per keer en per wijk kan die activiteit verschillen. Steeds komt er een 

groep van ongeveer 30 mensen samen met 4 vrijwilligers om de natuur in te gaan, een spel te doen, 

een ritueel te voltrekken, vooral gezellig samen te komen en het netwerk uit te breiden.  

Kerkplein zoekt nu 1 of 2 onderzoeksstudenten die voor Kerkplein en de Kenniswerkplaats Sociale 

Inclusie en Levensbeschouwing van Mensen met Verstandelijke Beperking, van de Protestantse 

Theologische Universiteit (PThU) willen onderzoeken hoe deze activiteiten door deelnemers en 

vrijwilligers worden gewaardeerd en wat deze betekenen voor de sociale inclusie van mensen met 

een verstandelijke beperking. Welke kenmerken en kwaliteiten hebben deze activiteiten en wat 

kunnen andere kerken en zorgorganisaties hiervan leren? Hoe inclusief zijn de bijeenkomsten en wat 

zou er nog verbeterd kunnen worden? 

Het onderzoek zal bestaan uit het bijwonen en nauwkeurig beschrijven van de activiteiten en het 

interviewen van deelnemers, vrijwilligers en eventueel familieleden van deelnemers.   Door dit 

onderzoek te uit te voeren verzamel je belangrijke inzichten voor kerken die inclusie willen 

bevorderen, leer je gesprekken te voeren met mensen met een verstandelijke beperking en maak je 
kennis met een veelbelovende praktijk. 

Het onderzoek wordt gefaciliteerd door Tanja Demper, coördinator van Kerkplein; André Mulder, 
onderzoeker bij de PThU geeft inhoudelijke begeleiding bij het onderzoek.  



Bovendien maak je kennis met andere studenten in de Kenniswerkplaats en kun je elkaar steunen en 
inspireren. 

Help ons onze zaterdagactiviteiten voor en met mensen met een 

verstandelijke beperking  te evalueren en te verbeteren 

 

 

CONTACT 

Voor meer informatie over Kerkplein en de zaterdagactiviteiten kun je terecht bij Tanja Demper, 
td@samen010.nl (06 30259914); www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/kerkplein/  

 Voor meer informatie over de Kenniswerkplaats en het onderzoek kun je terecht bij André Mulder, 

a2.mulder@pthu.nl; 0619074096;  https://www.pthu.nl/over-
pthu/organisatie/medewerkers/a.mulder/ 
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