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Schooldirecteuren die een integraal kind
centrum (ikc) willen of hebben, hebben 
behoefte aan informatie over de ontwik
keling van het jonge kind en de regel
geving in de kinderopvang. Maar de ont
wikkeling van een kindcentrum begint 
met waarom. Als je niet weet waarom je 
wilt samenwerken, en wat dat voor de kin
deren, ouders en medewerkers oplevert, 
begin er dan niet aan.
Deze boodschap staat centraal in de leer
gang die we vanuit Vyvoj in het afgelopen 
jaar met NHL Stenden Hogeschool vier 
keer hebben uitgevoerd. Kernvraag bij de 
leergang ‘Leidinggeven aan een IKC’ is 
voor schoolleiders: wat heeft een school
directeur nodig om een kindcentrum te 
kunnen leiden? Aandacht voor team
vorming blijkt daarbij essentieel: samen 
nadenken over ‘wat je wilt zijn’ als kind
centrum.

Belangrijke kwaliteiten

Ter voorbereiding op dit artikel heb ik aan 
leidinggevenden van integrale kindcen
tra, onderwijs en kinderopvang de vraag 

vrije tijd. Kinderen hebben bijvoorbeeld 
lummeltijd nodig om zich te kunnen 
 ontwikkelen. De pedagogische en didac-
tische component moeten elkaar verster-
ken en dat is stimulerend en enthousias-
merend voor alle betrokkenen.

• Verbinden, geen wij-zij

Dat komt meteen naar voren als ik Tjibbe 
Jan Werksma vraag wat nodig is om lei-
ding te geven aan een kindcentrum.  
Hij ervaart aan den lijve hoe geweldig het 
is als je samen met de kinderopvangpart-
ner de meerwaarde ziet van samenwer-
king. Uitgangspunt moet zijn: wat kun-
nen we samen meer dan ieder apart?  
‘Bij het ontwerpen van nieuwbouw moet 
je denken vanuit je gezamenlijke visie en 
niet een gebouw neerzetten met een 
school links en een school rechts, want 
dan kom je er nooit.’

Ook Lida Andriol noemt als belangrijkste 
kwaliteit: mensen met elkaar verbinden. 
Dat zit in veel kleine dingen en persoon-
lijke aandacht voor alle medewerkers. 

Worden we straks gedomineerd door het onderwijs, omdat in vrijwel 
alle gevallen de ikc-directeur uit het onderwijs komt? Raken we de 
expertise over het jonge kind kwijt? De aandacht voor de brede 
 ontwikkeling? Het afgelopen jaar heb ik veel leidinggevenden uit 
kinderopvang en onderwijs ontmoet. Dan komt dit vraagstuk 
 regelmatig naar voren. | Maria Jongsma

gesteld: wat is de belangrijkste kwaliteit 
van een ikcdirecteur? En of mensen nu 
uit onderwijs, uit kinderopvang of uit hele 
andere sectoren komen, de grote lijn is 
duidelijk:

• Je attitude, hoe sta je in de wereld

Ciska van Aken verwoordt dit mooi:  
‘Net als alle andere leiders moet je goed 
kijken wat nodig is voor de kinderen op 
jouw locatie, voor jouw wijk of dorp. En je 
attitude, jouw persoonlijk leiderschap, 
hoe je in de wereld staat, is het meest van 
belang.’ Interesse voor je omgeving, voor 
de mensen in je organisatie, voor je wijk 
is dus essentieel. Om een goede ikc- 
directeur te zijn, moet je vlieguren ma-
ken die naar buiten gericht zijn. Je moet 
openstaan om te leren in de nieuwe 
 functie.

• Visie op brede ontwikkeling

Het gaat om een brede visie op de ontwik-
keling van jonge kinderen, waarbij niet 
alleen leren centraal staat, maar ook de 

Leidinggeven 
aan een ikc
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Alle teamleden moeten gelijkwaardig 
zijn. Geen onderscheid maken, bijvoor-
beeld bij deelname aan overleggen en 
toegang tot het leerlingvolgsysteem.

• Ondernemen

Je moet als ikc-directeur in staat zijn com-
mercieel te denken en kansen te benut-
ten. Dat betekent als manager intern je 
locatie zo aansturen dat je bedrijfsmatig 
kunt concurreren. En tegelijk zorgen voor 
een goede uitstraling naar buiten, een 
goede relatie met de externe stakehol-
ders en vooral oog hebben voor wat nodig 
is in de eigen wijk.  

• Expertise benutten 

Ook Aly Oosterwijk noemt meteen: ver
binden, op de relatie zitten en ruimte ge
ven. Zij legt de nadruk op kunnen los
laten: zaken bij de ander laten en de men
sen in je team in hun kracht zetten. Petra 
Wolswijk ziet kracht bij ikcdirecteuren 
als zij in staat zijn om alle talenten en ex
pertise van hun mensen in te zetten.  
Dat lukt op een aantal locaties goed.  
Door mensen op combinatiefuncties te 
zetten, maar ook door specifieke per
soonlijke talenten van collega’s te zien en 
te gebruiken. 

Leidinggevenden kinderopvang

Wat heeft een leidinggevende uit de 
 kinderopvang aanvullend nodig om een 
ikc te leiden? Onderwijskundig leider

> schap, hoor ik van schooldirecteuren. 
Want je bent niet alleen manager, maar 
ook inhoudelijk leider en bij groeps
bezoeken moet je zicht hebben op didac
tisch handelen om je leerkrachten te on
dersteunen. Dus als leidinggevende uit 
nietonderwijssectoren moet je je op 
hoofdlijnen verdiepen in didactiek, het 
leren en ontwikkelen van kinderen van 
412 jaar.
Maar er is zeker geen noodzaak om zelf 
voor de klas te hebben gestaan. Dat laten 
uitstekende ikcdirecteuren zien die zelf 
geen schoolleider zijn geweest: zij gebrui
ken de expertise van hun teams om de 
kwaliteit te bewaken. Ciska van Aken legt 
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid bij 
de professional zelf, het is immers hun 
vak.
Als het bij haar niet goed gaat in een 
groep of met een kind, dan wordt steun 
ingezet door de coördinator passend on
derwijs. De regie blijft daarbij bij de pro
fessional. Een mooie en serieuze manier 
om eigenaarschap te laten groeien en 
borgen, en ontwikkeling te creëren in het 
vak zelf.

Schooldirecteuren
 
En wat heeft een schooldirecteur aanvul
lend nodig? Kennis van en interesse voor 
de ontwikkeling van het jonge kind. Daar 
is iedereen het over eens. En ook weten 
dat iedere 04jarige zich verschillend 
ontwikkelt en dat er andere methoden 
nodig zijn om dit te begeleiden dan in het 
onderwijs.

Maar de ikcdirecteur hoeft niet zelf de 
specialist jonge kind te zijn. Specialisme 
zit in het team 06jarigen, bij de ib’ers 
(die wel diepgaander moeten worden ge
schoold) en bij de pedagogisch coaches. 
Ook is natuurlijk kennis van en inzicht in 
de kinderopvangbranche nodig, want we 
spreken verschillende talen in onderwijs 
en opvang. Zo moet een schooldirecteur 
goed zicht hebben op de hoofdlijnen van 
de regelgeving. 

Leergang schooldirecteuren

Echt integraal werken kan pas lukken als 
er een wettelijk kader voor is. Maar ook 
binnen het huidige wettelijke kader zijn 
er parels onder de kindcentra. Die vinden 
we vooral daar waar: 
• Onderwijs en opvang samen in één or-

ganisatie zijn gegaan. Waar bestuur-
lijk goede randvoorwaarden worden 
gecreëerd en er bestuurlijke borging is 
van de samenwerking.

• Op locatieniveau een bevlogen direc-
teur is, die een visie heeft op samen-
werking en die oog heeft voor brede 
ontwikkeling van kinderen. 

Wij hebben specifiek voor schooldirec
teuren een leergang ontwikkeld. In de 
praktijk nemen zij vaak het initiatief voor 
de ontwikkeling van een kindcentrum. 
Kernelementen van de leergang zijn: 

• Why, waarom? Het werken vanuit de 
bedoeling, zoals Wouter Hart in zijn 
boek ‘Verdraaide organisaties’ be-
schrijft. Schoolleiders worden zich be-
wust van hun visie op de brede ontwik-
keling van kinderen en hoe ze hier sa-
men met de kinderopvang en hun 
team vorm aan kunnen geven. 

• Urgentie: het onderzoeken van de ei-

Het succesverhaal van Tamariki

Tamariki, de kinderopvangpoot van schoolbestuur Primenius, is in twee jaar van 14  
naar 40 locaties gegroeid. Primenius heeft in haar strategisch beleid voor kinderopvang 
en onderwijs opgenomen dat schooldirecteuren in eigen tempo hun locaties mogen om
vormen naar een kindcentrum.
De schooldirecteuren doen de dagelijkse aansturing van alle medewerkers in hun team, 
maar worden ondersteund door Tamariki wat betreft managementtaken als kwaliteits
bewaking, GGDcontroles en het op orde houden van de documentatie. De ib’ers binnen 
de scholen hebben een speciale opleiding voor het jonge kind gevolgd, zodat ze in de 
dagelijkse ondersteuning ook bij de 04 jarigen betrokken kunnen worden. Zo vullen ze 
de pedagogisch coaches uit de kinderopvang aan.
Marijke Fokkema ziet op de werkvloer prachtige voorbeelden ontstaan: intakes van de 
peuters door ikcdirecteur en medewerker van kinderopvang samen, teamcoaching  
voor alle medewerkers, een school die kiest voor een kindvolgsysteem omdat het in de 
kinderopvang goed werkt.
Kortom, het werkt: een schoolbestuur dat consequent de ontwikkeling van kindcentra 
stimuleert en ondersteunt, en bevlogen directeuren ruimte biedt daadwerkelijk snel een 
kindcentrum te ontwikkelen en daarmee ook hun collega’s te stimuleren.
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gen omgeving. Het doen van onder-
zoek bij de interne en externe stake-
holders wat er nodig is voor de kinde-
ren in de wijk, in dit dorp. Dat kan 
breder zijn dan 0-12 jaar en breder dan 
alleen opvang en onderwijs. Een van 
de deelnemers komt bij haar onder-
zoek tot de conclusie dat in het dorp 
waar haar school staat een veel bre-
dere voorziening nodig is. Voor het 
hele dorp, voor iedereen van nul tot 
tachtig. Ze heeft daar een geweldig 
plan van aanpak voor gemaakt.

• Ontwikkeling van het jonge kind. In-
formatie over de ontwikkelingsfasen, 
maar vooral bewustwording van het 
feit dat jonge kinderen zich anders 
ontwikkelen dan 6-12-jarigen en heel 
anders begeleid moeten worden.  
De brede ontwikkeling van kinderen: 
leren versus ontwikkelen.

• De taal van de kinderopvang, inzicht 
in de achtergrond van kinderopvang. 
Hoe is het ontstaan, wat is de achter-
grond van de regelgeving? En natuur-
lijk ook informatie over regelgeving, 
financiering, personeel, ouders en ac-
tuele ontwikkelingen. 

Het is fantastisch om mee te maken hoe 
de deelnemers in slechts vijf sessies enor
me stappen zetten. Naast de groepsbij
eenkomsten moeten ze in de eigen situa
tie observaties doen, werkbezoeken af
leggen, met samenwerkingspartners in 
gesprek gaan en werken aan draagvlak 
bij hun medewerkers.
Voor vrijwel alle deelnemers komt de ont
wikkeling van het kindcentrum in een 
stroomversnelling: allereerst omdat dui
delijk wordt wat ze willen bereiken in de 
eigen situatie en begrip krijgen voor de 

samenwerkingspartners. En vervolgens 
omdat ze een aantal handvatten krijgen 
aangereikt. Bovendien: het maken van 
een eindopdracht en het houden van een 
presentatie geeft urgentie om na te den
ken over de stappen die je wilt zetten.  
En dat ook te doen.

Blij met bevlogenheid

De directeuren van huidige kindcentra ko
men vooral uit het onderwijs. Ik denk dat 
we daar blij mee mogen zijn. Want het zijn 
bijna altijd bevlogen mensen, die met res
pect voor de kinderopvang graag een 
brug willen slaan tussen opvang en onder
wijs en ook graag zorg erbij betrekken.
En hoe krijgen leidinggevenden uit kinder
opvang meer toegang tot de functie als 
directeur kindcentrum? Dat begint natuur
lijk bij zelf actief solliciteren. Stimulerend 
kan zijn leidinggevenden in kinderopvang 
meer toe te rusten, door ook bij de oplei
dingen aandacht te besteden aan de taal 
van het onderwijs. Daar ontbreekt het in 
de kinderopvangbranche helaas nog aan.

Voor dit artikel heb ik gesproken met onder an-
dere: Marijke Fokkema (directeur Tamariki), 
Milka Barends (directeur kwaliteit en personeel 
0-7 jaar PIT kinderopvang & onderwijs), Petra 
Wolswijk (manager SKSG), Aly Oosterwijk (in-
terim-directeur Openbaar Onderwijs Gronin-
gen), Esther Boomsma (directeur kindcentrum 
Trianova), Ciska van Aken (directeur IKC Fran-
ciscus), Tjibbe Jan Werksma (de Hasselbraam in 
Leek en de Bron in Marum), Lida Andriol (direc-
teur Noorder- en Zuiderschool Giethoorn), Roy 
Meulman (adviseur, coach, trainer in het onder-
wijs bij NHL Stenden Hogeschool).

Maria Jongsma is directeur van Vyvoj, voor 
 onderzoek, opleidingen & vernieuwing van 
kinderopvang en onderwijs.

Het succesverhaal van PIT 

Het ontwikkelrecht van het kind. Zorgen voor de beste ontwikkelkansen voor 013 jari
gen. Dat staat centraal in de visie van PIT kinderopvang & onderwijs. Essentieel in de 
visie is dat leidinggevenden een open blik hebben voor de talenten van alle medewer
kers, en op hun kindcentrum zoeken naar mogelijkheden om die talenten goed in te 
zetten.
Door talenten te benutten en onderling te versterken wil PIT maximaal bouwen aan  
het ontwikkelrecht van kinderen én van medewerkers. Het is daarbij belangrijk dat 
kinderopvang en onderwijs optimaal integreren en dat de medewerkers elkaars taal 
spreken. Daarom werkt PIT aan een nieuw begrippenkader: schooltijden heten bij
voorbeeld onderwijstijden en het schoolplein is een speelleerplein.
Op de achttien locaties zijn er steeds naast de directeur van het kindcentrum twee 
teamleiders, voor kinderen van 07 jaar en 713 jaar. De leidinggevenden komen 
meestal uit het onderwijs en zijn of worden via op maat gemaakte trainingen voor
bereid op hun nieuwe functie, zodat ze bijvoorbeeld ook GGDinspecties kunnen 
 begeleiden. Voor ondersteuning kunnen zij terecht bij specifieke professionals binnen 
PIT, zoals een kwaliteitsmedewerker en een hrmedewerker. Lees meer over PIT in de 
rubriek Kantelaars (p 42).


