
Experience Center



Welkom! 
Voor u ziet u het allernieuwste concept voor ons Super 
Family experience center!

In dit belevingscentrum komen onderwijs, ontwikkeling, 
opvoeding en taal prachtig samen door samenwerkende 
partners onder 1 dak te brengen met een open huis 
constructie. Door het uitdagende en speelse uiterlijk laat 
het kinderen tot verbeelding spreken waardoor het ook 
nog eens leuk is om langs te komen! 

Weg met de steriele omgeving! 
In dit speelse centrum is ruimte voor gezinnen om te 
spelen, vragen te stellen over opvoeding en ontwikkeling 
zonder drempel of registratie. Professionele jeugdhulp en 
specialistische hulp bij complexe stoornissen als TOS of 
ASS is nu slechts om de hoek. 

Een centrum van maar liefst 1500m2 waar gespeeld, ge-
leerd, ontwikkeld, onderzocht en ontdekt wordt! Hét cen-
trum als het gaat om ontwikkeling, taal en opvoeding biedt 
voor ieder kind een eerlijke kans op ontwikkeling!

Welkom in het Super Family Experience center!



Van Ouder & Kind cafe tot Taalbos 
In ons experience center zorgen we voor een vaste stek 
voor ons bekende Ouder & Kind café! 

Ouders kunnen altijd terecht voor vragen over opvoeding  
omdat barista’s en medewerkers ook pedagogische achter-
grond hebben. Alles draait immers om aandacht en verbin-
ding. Ouders kunnen hier onderling ook ervaringen met 
elkaar uitwisselen. Nieuwe vriendschappen zijn zo ge-
maakt!

Het taalbos heeft letters verstopt en daagt de kinderen uit 
om lekker te spelen, klauteren en leren. In een uitdagende 
outdoor omgeving kunnen de allerkleinste veilig spelen 
waar niet alleen taal, maar ook motoriek en de sociaal 
emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

Het taalbos is speciaal ingericht voor kinderen t/m 9 jaar 
en heeft een echt sprekende verhaaltjes boom!

Het Taalbos 



Experience Center

Kinderbieb 
Natuurlijk is er niets fijner dan lekker wegdromen met een boek op je 
schoot, of heerlijk voorgelezen worden over de leukste avonturen en 
ontdekkingen van hoofdpersonen die tot je verbeelding spreken!

In onze kinderbieb kun je naar hartelust boekjes lezen, voor laten 
lezen, even rustig zitten, ontdekken en leren lezen!



Alle jeugdhulp, orthopedagogische-, fysiotherapeutische 
behandelingen, logopedie, kindercoaches en specialistische hulp 
onder 1 dak! Het is geen droom, het is onze missie!

We willen juist samenwerken met partners om ons gezamenlijk 
draagvlak te versterken zodat wij samen het beste te kunnen 
bieden aan alle gezinnen in Rotterdam. Daarom bieden wij de 
mensen die onze gezamenlijke missie steunen de kans en ruimte 
om in ons experience center een prachtige praktijkruimte te 
huren! 

Ruimten van 8 tot maar liefst 50 m2 waar professionals zich 
kunnen vestigen tegen een maatschappelijk tarief in ruil voor een 
samenwerking zodat er van elkaars diensten gebruik gemaakt 
kunnen worden. Zo worden afspraken en behandelingen een 
waar uitje en is alle specialistische hulp, indien nodig, onder 1 
dak.

Samen onder 1 dak



Samen onder 1 dak Super Family HQ
In ons HQ (hoofdkwartier) gaan we aan de slag met kinde-
ren die een TOS hebben. Hier is ook een TOS circuit, een 
onderzoeksruimte met een one-way-mirror en een grote 
workshop of presentatieruimte waar wij professionals die 
met TOS in aanraking komen, kunnen ontvangen en 
workshops kunnen aanbieden.

Ook bieden we hier een prikkelvrije ruimte, ontdekkings-
ruimte aan waarin kinderen uitgedaagd worden dmv 
spelletjes, AR techniek, eyeplay en real life taal spelletjes, 
en STEM activiteiten. 

TOS belevingscircuit
TOS is nog niet zo heel bekend, door ouders, docenten en pro-
fessionals een belevingscircuit te laten doen, biedt inzicht in hun 
handelen. Een stukje bewustwording van wat het is en inhoudt 
kan ontzettend veel betekenen voor de kinderen waar ze mee 
werken. 



Opening 2022! Investering benodigd 
Voor de realisering van ons experience 
center hebben we een investering van 
€1.200,000,- nodig. 

We willen dit met verschillende partners 
realiseren om de risico te spreiden voor 
alle gegadigden. In dit bedrag zit ook de 
huur van het pand voor 5 jaar ingesloten 
om het experience center meer zekerheid 
van ontplooiing en ontwikkeling te bieden.

Een gedeelte zal middels subsidie worden 
verkregen. Ook wordt het bedrag 
verlaagd indien er een partij in wil staan 
voor de levering van materialen om het 
budget te verlagen.

Meer informatie? Kitty Loduvica Hiert | Kitty@superfamily.nl | +31 628 440 748




