
Roeland is een tijdje uit de running geweest en is om weer te wennen aan 
werken vrijwilligerswerk bij Stadkamer gaan doen. ‘Mijn achtergrond ligt in de 
ICT en ik geef momenteel op de Ambelt les in digitale basisvaardigheden. Bij 
Stadkamer Zuid en Aa-landen ben ik vrijwilliger bij Spelen met Robots’.

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen? 
‘Ik ging met mijn zoon naar een open dag over Virtual Reality in het Medialab in 
Stadkamer Centrum. Het was de derde keer dat ik in het Medialab was.  Ik zag toen 
dat je vrijwilliger kon worden in het Medialab en dat paste zo goed bij mij, dat ik me 
toen heb opgegeven. Ik was er inmiddels aan toe om weer te gaan werken en zag 
dit als een goede mogelijkheid om weer in het ritme te komen.  Ik ben toen vrijwilli-
ger Spelen met Robots geworden in Stadkamer Zuid en Aa-landen. Ik heb ook een 
cursus Klik-en-tik gegeven, dat vond ik ook erg leuk. Nu concentreer ik me vooral op 
mijn baan als docent bij Ambelt en op het vrijwilligerswerk bij Spelen met Robots.’

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk voor jou?
‘Ik vind het belangrijk om buiten mijn werk iets te doen waarbij je ook andere men-
sen ontmoet. Ik vind het ook erg prettig, om met kinderen te werken die enthousiast 
worden van digitale technieken, zoals programmeren of het bouwen met lego. Ik 
vind het prettig dat kinderen de mogelijkheid hebben om dat bij Stadkamer te doen, 
omdat niet alle kinderen dat thuis kunnen of hebben. Er is bijvoorbeeld veel technisch 
lego, we hebben een aantal robots waarmee je met een tablet kunt spelen, je kunt de 
robots dan bedienen of je kunt ze programmeren, er is een trein die je kunt program-
meren met kleurencodes. En er zijn kleine robotjes waarmee je ook kunt programme-
ren door middel van tekenen.’  Zo worden kinderen uitgedaagd om op een creatieve 
manier na te denken over hoe een algoritme werkt of hoe een computerprogramma 
nu eigenlijk werkt. Kinderen pikken heel snel nieuwe dingen op. Ze zijn al gewend om 
met smartphones en computers om te gaan, ze zijn totaal niet bang, dat is mooi om 
te zien. Veel kinderen komen regelmatig terug.’

Hoe ben je bij Stadkamer terechtgekomen? 
‘Door de activiteiten bij Stadkamer en doordat ik al eens in het Medialab was 
geweest.’
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ROELAND
VRIJWILLIGER SPELEN MET ROBOTS Wat zijn je taken als vrijwilliger bij Stadkamer?

‘Ik kom wat eerder en zet alles klaar, zodat de kinderen direct aan de slag kunnen. 
Als er technische vragen zijn, bijvoorbeeld als er iets misgaat, of iets werkt niet, dan 
komt dat vaak bij mij terecht omdat ik daar het een en ander van af weet. Verder 
begeleid ik de kinderen, ik leg uit hoe dingen werken of help ze verder. Ondertussen 
kijk ik ook hoe ik dingen kan verbeteren. Dat doe ik door het maken van een soort 
lesbrieven. Daarmee kunnen kinderen die meer kunnen of willen zelf aan de slag. 
Soms zijn er veel kinderen en kun je niet iedereen tegelijk helpen. Dan kunnen ze 
met die lesbrieven ook zelf aan de slag.’

Wat vind je leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
‘Ik merk dat de kinderen en hun ouders die naar ‘Spelen met Robots’ komen het 
geweldig vinden dat er een plek is waar ze kunnen leren, spelen en ontdekken. Thuis 
hebben ze niet de robots en andere materialen en hebben ze niet de begeleiding 
erbij. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht aan besteed wordt. Op school gebeurt 
dit veel te weinig. Hier kunnen de kinderen elke week komen, als ze dat willen. Ik 
vind het echt heel erg belangrijk dat kinderen deze mogelijkheid geboden wordt.’

Wat levert het vrijwilligerswerk bij Stadkamer jou op?
‘Het geeft mij veel energie en ik kon daarmee een voorzichtig opstapje naar betaald 
werk doen. Het was best spannend om na een lange tijd uit de running te zijn 
geweest weer te gaan beginnen. Dit was een mooie eerste 
stap naar een verdere opbouw.’

Wat zou je willen zeggen tegen iedereen 
die twijfelt om vrijwilliger te worden? 
‘Bij twijfel gewoon doen. Het is echt heel erg 
leuk en je zult zien dat het je heel veel 
plezier oplevert en energie geeft. Je zit in 
een andere omgeving met allemaal leuke 
mensen. Ik zou het echt doen, je haalt er 
heel veel voldoening uit.’


