
Welkom bij het online
lunchcollege met Tineke Onink

Het lunchcollege start om 12:00 uur.
Graag tot straks!

Wat zijn de succesfactoren van samenwerkingsverbanden (IKC’s)
tussen kinderopvang en primair onderwijs?



Over de eigen schaduw heenstappen
Samenwerking Kinderopvang & Onderwijs: Zoek de verschillen!

door Tineke Onink-Emde



• Waar komen we vandaan?

• Hoe goed kennen we elkaar?
- Maatschappelijke opgave;
- Cultuurkenmerken;
- Rollen;
- Bestuurlijk;
- Innovatie.

• Het toezicht
- Wettelijke rollen van toezicht
- Vanuit de principes van goed toezicht

Inhoud



• Onderwijs
-1806 Onderwijswet Lager Onderwijs
-1848 Vrijheid van onderwijs in grondwet
-1900 Eerste Leerplicht
-1985 Kleuteronderwijs wordt met Lagere School Basis Onderwijs
• Kinderopvang
-18e eeuw matressenschooltjes (moeders die ‘moesten’ werken)
- 19e eeuw bewaarscholen (1868 Vereniging tot Verbetering 
Bewaarplaatsen
- 1977 Rijksbijdrage Kinderdagverblijven (kwaliteitsregels)
- 1990 Stimuleringsmaatregelen (grote groei)
- 2005 Wet Kinderopvang (4 pedagogische doelen)

Waar komen we vandaan?



• Kinderopvang (vervolg)
- 2006 Wet Tussenschoolse Opvang
- 2007 Motie Aartsen Bosch
- 2008 Onderwijsraad
- 2010 Taskforce Dutch Design
- 2013 WRR Lerende economie
- 2015 Beweging Kindcentra 2020 (2018 PACT voor kindcentra)
- 2016 SER
- 2017 Taskforce Samenwerking Kinderopvang en Onderwijs
- 2018 Harmonisatie Kinderopvang en PSZ/2020 VVE 16 uur
- 2020 Platvorm Toekomst vd arbeid, Toekomst vh Onderwijs, SVK
- 2021 SER rapport: Een kansrijke start voor alle kinderen

• Regeerakkoord: 2 dagen 0-4 voor alle kinderen?

Waar komen we vandaan?



Huidige Situatie 

• Organisaties/Bedrijven
• PO: 6131  
• KO: 2850 bedrijven/organisaties 

• 75% klein (minder dan 25 medewerkers)

• Medewerkers
• KO : 108.000   (34 vacatures op 1000 banen)
• PO :  145.000   (12 vacatures op 1000 banen)



• Veel overeenkomsten, maar ook verschillen die elkaar juist 
aanvullen en veel van elkaar kunnen leren.

- Maatschappelijke opgave;
- Cultuurkenmerken;
- Rollen;
- Bestuurlijk;
- Innovatie.

Succesfactoren en dynamiek



Kinderopvang: Focus Zorgen

• Fysieke en emotionele veiligheid;

• Persoonlijke ontwikkeling

• Sociale vaardigheden

• Waarden en normen

• Karakter: richt zich vanuit basis meer op 
ontwikkeling individuele kind (vanaf baby)

• Participatie ouders en dagelijkse contacten met 
ouders vanzelfsprekend

Maatschappelijke opgave
Onderwijs: Focus Kwalificatie

• Kwalificeren

• Persoonsvorming

• Socialisatie

• Maatschappelijke vorming

• Karakter: werkt doorgaans groepsgewijs aan de 
kerndoelen

• Horizontalisering: niet alleen goed onderwijs, 
maar ook meebewegen met context, de 
maatschappij



Kinderopvang: Family logic

• Centraal: handelen van kind als deelnemer uit 
familie centraal;

• Voorkeuren, ritme;

• Inspraak ouders;

• Familiale centrale, leidende rol;

• Kinderopvang is verlengstuk van opvoeding en 
ontwikkeling thuis;

• Vrije tijd en spel is belangrijk voor ontwikkeling 
van kinderen;

• Informeel leren.

Cultuurkenmerken
Onderwijs: Educational logic

• Werk in dit veld gericht op ‘onderwijzen’ en 
cognitieve ontwikkeling;

• Docent leidende rol;

• Spel naar achtergrond;

• Kennisoverdracht belangrijke drijfveer

• Geïnstitutionaliseerd leren;



Kinderopvang: Market logic

• Legitimiteit: werkend vanuit de markt (vraag en 
aanbod); publiek/privaat management;

• Denken en handelen vanuit ondernemerschap, 
doelgericht en past zich aan om resultaat te 
behalen;

• Strategisch, extern, pro-actief, ondernemend in 
dagelijkse rol;

• Besturingsmodel met centrale focus 
(operationeel management);

Rol bestuurder: what business are we in?

Onderwijs: State logic

• Legitimiteit vanuit uitgangspunten openbaar 
bestuur;

• Denken en handelen vanuit bestaande regels 
en patronen als rechtmatig eigenaar;

• Technisch, uitvoerend in dagelijkse rol;

• Besturingsmodel met veel autonomie van 
directeuren/schoolleidersdrijfveer.

Kinderopvang en Onderwijs groeien hier naar elkaar toe; onderwijs meer gericht op concurrentie en sturen op doelmatigheid, 
ook commercieel (schaduw onderwijs) 
kinderopvang meer richting uitgangspunten openbaar bestuur; publiek belang, gelijke kansen voor kinderen, ontwikkelrecht.

Constituerende-, prestatie- en verantwoordingstaken komen overeen



Kinderopvang

• Hybride; privaat en publiek;

• Bestuurders vaak uit andere publieke branche 
of bedrijfsleven kennen ook andere context;

• Extern gericht;

• Meer vrijheid voor vernieuwing van product of 
proces.

Innovatie

Onderwijs
Legitimiteit vanuit uitgangspunten openbaar 
bestuur;

• Vooral publiek (+privaat);

• Bestuurders voortkomend uit onderwijs kennen 
vooral context onderwijs;

• Intern gericht;

• Vernieuwing centraal geregeld door overheid, 
minder ruimte eigen vernieuwing.



Wat is volgens u de beste manier om samenwerkingsverbanden 
te stimuleren als Raad van Toezicht?

A. Raad van Toezicht adviseert de bestuurder/fungeert als klankbord

B. Raad van Toezicht geeft kaders vanuit haar maatschappelijke 

opgave en maatschappelijke context

C. Een combinatie van bovenstaande

Poll



Het toezicht

• Wettelijke rollen
- Werkgeversrol
- Toezichthoudende rol
- Klankbordrol/adviesrol
- Netwerkrol



1. Legitimiteit & Compliance

• Werken conform wettelijke voorschriften
• Sites Kindcentra 2020 en PACT
• Respecteren medezeggenschap

• Bouwstenen voor een samenwerkingsovereenkomst
www.pactvoorkindcentra.nl (toolkit / handreikingen)

• Informatie over huisvestingsvraagstukken
www.kindcentra2020.nl (info kindcentra 2020)

http://www.pactvoorkindcentra.nl/
http://www.kindcentra2020.nl/


2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Ontwikkelen van een toezicht visie op basis van het strategisch 
beleid binnen de context van de organisatie en hoe de diverse 
rollen van de RvT vorm krijgen

• Brede blik; kwaliteit van kinderopvang/onderwijs en financiële kant 
en bestuurlijke randvoorwaarden en risico’s

• Pro-actief en kijkt verder dan korte termijn belang
- Kindontwikkeling (schakelpunten)
- Personeel (gezamenlijke tekorten)
- Huisvesting (toekomstige concepten in IHP)

• Afweging publiek en organisatiebelang
• Toekomstagenda schoolleiders (publicatie)

https://avs.nl/wp-content/uploads/2021/03/210323_Toekomstagenda_Schoolleiders_interactievePDF.pdf


Gaan/gingen uw kinderen naar de kinderopvang?

A. Ja
B. Nee

Poll



3. Integriteit

• Voorbeeldfunctie
• Onafhankelijkheid
• Respectvol

• Wordt voor een groot deel bepaald door drijfveren en intenties van 
betrokkenen



4. Transparantie en Openheid

• Inzicht in eigen toezichtsvisie
• Afspraken welke informatie nodig is
• Zelfstanding informatie verzamelen (nu bijvoorbeeld) J



5. Interne en externe verbinding

• Actief intern overleg (bestuur, medezeggenschap, interne 
professionals en management)

• Actief overleg met betrokkenen zoals kinderen/leerlingen/ouders
• Actief overleg met andere relevante betrokkenen
• Kenbaar en zichtbaar voor organisatie



6. Professionaliteit, professionalisering en 
verbindend vermogen

• Effectieve gedragen en besluitvorming
• Rolvast gedrag
• Competentiematrix
• Professionaliseringsbehoefte
• Collegiale uitwisseling



7. Verantwoording

• Interne en externe verantwoording over toegevoegde waarde
• Aanspreekbaar en actieve verantwoording



Conclusie
• Kinderopvang en Onderwijs verschillen veel van elkaar, maar in 

hun betrokkenheid rondom kinderen kunnen zij naar elkaar van 
grote meerwaarde zijn.

• Als RvT met een maatschappelijk opdracht is een actieve rol 
weggelegd om een mogelijke samenwerking duurzaam te maken.


