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Onderwerp: Digidreumesen B.V.  Datum: 1 januari 2017  

Geachte relatie, 

Als relatie van Het Kinderopvangfonds, Digidreumesen B.V. en/ of Sardes informeren we u 

hierbij over een overdracht van Digidreumesen B.V. 

 

Het Kinderopvangfonds draagt sinds 2007 bij aan het verhogen van de kwaliteit van de 

kinderopvang in Nederland voor zowel kind als ouder en doet dat door het initiëren, 

ontwikkelen en ondersteunen van verschillende initiatieven. Het Kinderopvangfonds brengt 

steeds een vliegwiel aan het draaien en zoekt dan één of meerdere professionele partners 

die het initiatief verder vorm geven en bestendigen.  

 

In 2010 is Het Kinderopvangfonds gestart met het project Digidreumesen. Hiervoor is toen 

Digidreumesen B.V. opgericht dat streeft naar het stimuleren van mediawijsgebruik van 

digitale toepassingen voor jonge kinderen binnen de kinderopvang. De nadruk lag op het 

aanbieden van verantwoorde, educatieve en speelse multimedia en interactieve content 

voor het jonge kind (2 tot 4 jaar). Samen met organisaties als Mijnkindonline is de website 

www.digidreumes.nl opgezet met als doel actuele informatie te geven over geschikte apps 

voor jonge kinderen van 2 – 4 jaar. Sardes heeft in opdracht van Digidreumesen B.V. diverse 

bijbehorende trainingen voor pedagogisch medewerkers ontwikkeld.  

 

Zes jaar later staat het thema media(-opvoeding) steeds meer op de agenda van ouders en 

professionals, maar het is nog niet af. Het merendeel van de ouders en professionals zijn 

vaak nog onbewust van de noodzaak. Vragen over mediaopvoeding komen vaak als kinderen 

al wat ouder zijn en ouders tegen ‘problemen’ aanlopen. 

 

Overdracht Digidreumesen B.V. 

Het Kinderopvangfonds heeft Digidreumes B.V. lange tijd onder haar hoede gehad, maar na 

zes jaar is het tijd om het stokje over te dragen aan een professionele partij die het verder 

ontwikkelt. Die partij is gevonden in Sardes, dat al vanaf het begin betrokken is geweest bij 

Digidreumesen. 

 

Sardes BV per 1 januari 2017 nieuwe eigenaar  

Sardes is per 1 januari 2017 officieel eigenaar van Digidreumesen B.V. geworden en zal niet 

alleen de werkzaamheden voortzetten, maar ook veel aandacht besteden aan verdere 

doorontwikkeling. Sardes heeft de ambitie om (1) het uitgebreide netwerk van professionals 
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rondom het kind bewust te maken van hun rol bij mediaopvoeding en (2) professionals 

werkzaam in de kinderopvang, scholen en gastouderbureaus te ondersteunen in het bewust 

omgaan met media. Dit betekent niet automatisch meer gebruik van media op de groep,  

maar wel een bewust beleid met goede afspraken en professionals die weten wat ze doen 

en hoe. De eerste stappen hiertoe zijn reeds in het najaar van 2016 gezet, door de 

ontwikkeling van nieuwe trainingen voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de BSO en 

leerkrachten werkzaam in de onderbouw van het basisonderwijs (groep 1/2). 

De overname van Digidreumesen, integratie van de training in de nieuwe opzet van 

verschillende trainingstrajecten (van inspiratie tot borging) moeten ertoe leiden dat meer 

kinderopvangorganisaties en scholen het keurmerk Wij spelen digiwijs toegekend krijgen.  

 

Wat verandert er voor u?  

Digidreumesen B.V. is per 1 januari 2017 integraal overgenomen door Sardes BV. Over de 

plannen van Sardes ontvangt u later bericht. Heeft u nu al vragen over Digidreumesen en de 

verdere plannen? Neemt u dan contact op met Denise Bontje. Zij is te bereiken via mail 

(d.bontje@sardes.nl) of telefonisch op 06-22885124. 

  

Vanuit het Kinderopvangfonds hebben wij alle vertrouwen in de plannen van Sardes en 

bedanken u voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Tot slot wensen we u, zowel 

zakelijk als privé, een gezond en voorspoedig 2017. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het bestuur van Het Kinderopvangfonds en Sardes 

Geert-Jan Poorthuis     Hermann van Holt 

Secretaris     Directeur 
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